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BİTKİ ISLAHININ ANLAMI VE ÖNEMİ 
 
Bitkiler insan hayatının vazgeçilmez bir unsurudur  
1- Gıda  

* Direkt tüketim 
* Dolaylı tüketim (et, süt, yumurta vb.) 

2- Giyinme, barınma, ilaç, kozmetik, kağıt, yakıt ve yapı malzemesi 
3- Estetik 

* İç mekan bitkileri (saksı çiçekleri, kesme çiçekler vs.) 
* Dış mekan bitkileri (parklar, bahçeler vs.) 
 

Bitkisel ürünler dikkate alındığında şu özellikler dikkati çekmektedir 
1- Dünya nüfusu hızla artmakta ancak tarım alanları son sınırlarına ulaşmış durumdadır 
2- Dünya nüfusunun yaklaşık 2/3’ü yetersiz veya dengesiz beslenmektedir 
3-  Muhafaza ve ulaşım teknikleri gelişmektedir 
4- Sanayi ve işleme teknolojinde yenilikler ortaya çıkmaktadır 
5-  Gelir ve eğitim seviyesi artmaktadır 
Sonuç: Bitkisel ürünlerin miktarına ve kalitesine olan talep artmaktadır 

 
 

Artan bu ürün talebi nasıl karşılanacaktır? 
1- Nüfus artışının düzenlenmesi. 
2- Üretim alanlarının genişletilmesi 
3-  Verimliliğin arttırılması 
 a)- En modern dikim ve bakım tekniklerinin uygulanması 
  - Bodur yetiştiricilik vb. 
  - Damla sulama vb. 
 b)- Yüksek verimli ve kaliteli çeşitlerin geliştirilmesi 
  - Çeşit ıslahı 
  - Anaç ıslahı 
 
 

BİTKİ ISLAHININ TANIMI VE AMACI 
 

Tanım: 
Bitki ıslahı, insanların ihtiyacını karşılamak amacıyla bitkilerin kalıtımının değiştirilmesi veya 
iyileştirilmesi bilim ve sanatıdır.  
 
Bitki ıslahının temeli: 
 - Kalıtımın birimi olarak GEN 
 - Gen manipülasyonları metotları 
 - Sonuçları doğru olarak tahmin etmeye yarayan genetik davranış kuralları 
 
İlk ıslahçılar üstün özelliklere sahip bitkileri seçebilmek için kendi yetenek ve değerlendirme 
kabiliyetlerini esas almıştır (SELEKSİYON). Çok sonraları, sistematik ve bilinçli tozlama 
çalışmaları ile özel gen kombinasyonları oluşturulabilmiş ve bu kombinasyonlar bazı çeşitlerde 
toplanabilmiştir. Böylece MELEZLEME tekniği temel bitki ıslahı metodu haline gelmiştir. 
Yakın dönemde ise geni meydana getiren DNA’nın kimyasal yapısının tanımlanması, genlerin 
belirlenmesi, klonlanması ve başka bitkilere aktarılması sayesinde klasik ıslah yöntemleri ile 
aktarılması mümkün olmayan yabancı genlerin kültür çeşitlerine aktarılması ve 
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performanslarının arttırılması sağlanabilmektedir (BİYOTEKNOLOJİ). Öte yandan, günümüzde 
moleküler yöntemler klasik ıslah yöntemlerinin ne yerini alabilir ne de önemini azaltabilir. 
 
 

BİTKİ ISLAHININ AMAÇLARI 
 
Bitki ıslahçısının temel amacı: 
 - Bir ya da birden fazla karakteri geliştirilmiş bir çeşit/anaç 
 - Hibrit çeşit üretimine yönelik ebeveyn  
 
Genel ıslah amaçları 

1- Verim artışı 
2-  Kalite yükselmesi 
3- Olumsuz çevre koşullarına dayanıklı çeşit 
4-  Hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşit  

 
Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde özel ıslah amaçları 

1- Muhafaza ve taşımaya dayanıklı çeşit 
2- Sanayi ve sofralık tüketime uygun çeşit 
3- Besin değeri ve metabolit içeriği yüksek çeşit 
4- Teknolojik gelişmelere uygun çeşit / anaç 
5- Estetik görünüme sahip bitki 
6- İlaç olarak kullanılabilecek bitki geliştirmektir 

 
 
 

ISLAHÇININ SAHİP OLMASI GEREKEN BİLGİ DONANIMI 
 
Bir bitki ıslahçısının çalışma konusu bitkidir.  Ancak bitkiyi çalışabilmesi için değişik bitki 
bilimlerini bilmesi gerekmektedir.  
 
 

- Botanik 
- Genetik 
- Bitki fizyolojisi 
- Fitopatoloji 
- Entomoloji 
- Bitki biyokimyası 
- İstatistik 
- Bilgisayar bilimleri 
- Bahçe Bitkileri Bilimi 
 

 
ISLAH BİLİMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 

 
Islah bilimi prehistorik (tarih öncesi) dönemde yaşayan insanların hasat edebilecekleri üstün 
özellikteki bitkileri arayıp bulması ile başlamıştır. Yararlı karakterleri taşıyan mutant bitkilerin 
hasat edilmesi işlemi yabani türlerin kültüre alınmasını (DOMESTİKASYON) hızlandırmıştır. 
Günümüzde üretimi yapılan bitki türleri birkaç istisnası dışında yabani akrabalarının yüzlerce 
yılı kapsayan dönemde değişmesi ile ortaya çıkmıştır. Bunun en güzel örneğini buğday 
oluşturmaktadır. Buğday yabanilerinin başakları kırılgan olduğu için taneler etrafa saçılmaktadır. 
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Yine kavuzlar çok sıkı yapıştığı için taneler ayrılmamaktadır. Zamanla (5.000-10.000 yıl) 
taneleri dökülmeyen ve kavuzundan kolay ayrılan mutant tipler oluşmuştur. Tarih öncesi insanlar 
bu mutantları kültüre alarak yetiştirmiş ve tüketmiştir. 
 
Yabani atalarından kültüre alınmış ve halen günümüzde yetiştirilen türler; 
 
Kuzey ve Güney Amerika :  Domates, biber, tütün, pamuk, mısır, patates 
Orta Doğu   :  Çavdar, yulaf, nohut 
Güneydoğu Asya  :  Pirinç, şekerkamışı 
Güney Pasifik   :  Soya fasulyesi 
Afrika ve Hindistan  :  Sorgum, darı 
 
“Yabani türler hala kültüre alınmaktadır” 

 
Mendel Öncesinde Bitki Islahında Yaşanan Gelişmeler 
Islahın bilinçli olarak ne zaman yapılmaya başladığı bilinmemektedir 
Ancak bazı köşe taşı niteliğindeki seleksiyon ve melezleme çalışmaları bilinmektedir 
- Bitkilerde seksüel çoğalma gerçeği Camerarius tarafından 1694’ te bilinmekteyse de gametlerin 

birleşmesi ve çift döllenme 1800’lü yılların sonuna kadar bilinmemekteydi 
- Vilmorin 1856’ da yabani şeker pancarındaki şeker oranını arttırmak üzere döl kontrolü testini 

(progeny test) uygulamıştır 
- Orton 1898’ de pamuğu ve Bolley 1901’ de keteni hastalıklı topraklarda yetiştirip sağlıklı 

olanları seçerek hastalıklara dayanıklılık ıslahı çalışmışlardır ve bugün de bu yöntem hala 
kullanılmaktadır. 

 
Mendel’ in Bitki Islahına Katkıları 
Her ne kadar birçok bitki ıslahçısı 1900’lü yılların başına kadar aktif olarak çalışmışsa da hiç 

birisi Gregor Mendel’in yaptığı katkıyı sağlayamamıştır 
- Mendel,  bezelyenin farklı formlarını melezleyerek birbirini takip eden generasyonlar boyunca 

elde ettiği farklı formların oranlarını kaydetmiştir 
- Dikkatli gözlemler ve akıllıca mantık yürütmeleri sonucunda bugün kullanmaya devam 

ettiğimiz bazı kalıtım kanunlarını bulmuştur 
Mendel’in buluşundan sonra kalıtım kanunları yeni bilgiler ile genişlemiş ve bilimin önemli ve 

büyük bir kolu olan Genetiği oluşturmuştur. Genetik, Islah biliminin temel taşını 
oluşturmaktadır ve diğer bilimlere göre en fazla katkıyı yapmaktadır. 

 
Mendel  Sonrasında Bitki Islahı 
Mendel’in deney sonuçları birçok ıslahçıyı teşvik etmiştir 
- Bu çalışmalardan birisi Hibrit Çeşit Islahı metodunun gelişmesine yol açmıştır. Shull’un 1904 

yılında serbest tozlanan mısırları kendilemesi ile başlayan çalışmaları sonucunda Melez 
Azmanlığı keşfedilmiş ve geliştirilen Hibrit Mısır Çeşitleri serbest tozlanan çeşitlerin yerini 
almıştır. Daha sonra bu teknik ile soğan ve domates gibi sebze türlerinde hibrit çeşitler 
geliştirilmiştir 

- Değişik gen kaynaklarından alınan genlerin aktarılması sonucunda üstün performansa sahip 
çeşitler geliştirilmiştir. 

 
- 1919’larda hat geliştirme kavramı oluşmuş ve yem bitkileri ıslahında önemli başarılar 

sağlanmıştır. Bu yöntemde yabancı tozlanan türlerde bitkiler bireysel olarak seçilmekte ve 
kombine edilerek Sentetik Çeşit geliştirilmektedir. Bu metod günümüzde birçok yonca ve 
diğer yem bitkilerinin çeşit geliştirilmesinde kullanılmaktadır. 
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- Burton tarafından tropikal hint darısında sitoplazmik erkek kısırlığı ve restorer (onarıcı) gen 
keşfedilmiştir.  

- Hartwig, soya fasulyesinde verimli ve özellikle hastalıklara, nematodlara ve zararlılara karşı 
çeşit geliştirmiştir. 

 
Buğdayda Yeşil Devrim:  İtalya ve Japonya’nın kısa boylu ve yarı bodur buğdayları ile 
lokal çeşitler melezlenerek kısa boylu ve çok yüksek verimli buğday çeşitleri geliştirilmiştir.  
Norman Bourlag bu çeşitleri subtropik alanlara yaymış ve bugday üretimi büyük ölçüde 
artmıştır. Bu başarı sonucunda 1970 yılında Nobel Barış Ödülünü almıştır 
Pirinçte Yeşil Devrim:  Filipinlerde geliştirilen yüksek verimli yarı bodur pirinç çeşitleri 
pirinç üretimindeki Yeşil Devrimin temellerini oluşturmuştur. Bu çeşitler Asya’nın tropik 
bölgelerindeki pirinç üretiminin %40’dan fazla artmasını sağlamıştır.  
 

 
Modern Bitki Islahı Dönemi 
Günümüzde biyoteknolojik teknikler ıslah çalışmalarını çok daha farklı bir noktaya getirmiştir. 
Doku kültürleri, somatik hibridizasyon, embriyo kurtarma, moleküler markörler, gen haritalama 
ve son aşama olarak gen transferi ıslah çalışmalarında yeni bir çığır açmıştır. 
 
 
 

ISLAHÇININ İZLEYECEĞİ ISLAH STRATEJİSİ 
 

Islah stratejisinin temel unsurları; 
 
1- Türün morfolojik, fizyolojik ve patolojik özelliklerini tanımlamak 
2- Üretici, tüketici ve sanayicinin talepleri doğrultusunda ıslah amaçlarını oluşturmak 
3- İstenilen karakterleri taşıyan yeni gen kaynaklarını bulmaya çalışmak 
4- Üzerinde çalışılan karakterleri kodlayan genleri klasik/biyoteknolojik yöntemlerle bitkiye 

aktarmak 
5- Geliştirilmiş ıslah hatlarının ve çeşit adaylarının performansını standart çeşitlerinki ile lokal 

çevre koşulları altında karşılaştırmak 
6- Standart çeşitlerden daha üstün olduğu belirlenen ıslah hatlarını ve çeşit adaylarını tescil edip 

damızlıklar kurup yaygınlaştırmak 
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ISLAH YÖNTEMİYLE BİTKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ 
 

 
Bir ıslah çalışmasındaki kademeler 

 
 

Kalıtsal değişim kaynakları 
 
 
 
 

Türler içinde      Türler arasında 
- Yabani formlar     - Yakın akrabalar 

       - Kültür çeşitleri            - Uzak akrabalar 
 
 
 

Mutasyonlar   Melezlemeler   Gen katma 
 
 

Yeni genetik değişiklikler 
 
 

Arzu edilen özellik karışımlarının seçimi 
 
 

Bahçe koşullarında değerlendirme 
 
 

Yeni çeşit 
 
 

Üretici için çoğaltma ve dağıtma 
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ISLAH ÇALIŞMALARINI KİM YAPAR 
 

Özel çalışmalar 
 - Kişiler (hobi ıslahçıları) 
Planlı ıslah programları 
 - Üniversiteler 
 - Araştırma Enstitüleri 
 - Özel firmalar (tohumculuk firmaları) 
 - Uluslar Arası Araştırma Kuruluşları 
 
- AVRDC  (Asian Vegetable Research and Development Center) 
 Tayvan - Çin lahanası, mung fasulyesi, biber, domates, soya 
- ICARDA (International Center for  Agricultural Research in Dry Areas) 
 Suriye - arpa, buğday, nohut, mercimek, faba fasulyesi, tropik yem bitkileri  
- CIMMYT  (International Center for Maiz and Wheat Improvement) 
 Meksika – mısır, buğday, tritikale 
- CIAT  (International Center for Tropical  Agriculture) 
 Kolombiya – Kuru fasulye, pirinç, Cassava, tropik yem bitkileri 
- ICRISAT (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics) 
 Hindistan – nohut,  darı, yerfıstığı, sorgum, pigeon pea 
 
- IITA  (International Institute of Tropical  Agriculture) 
 Nijerya -  mısır, pirinç, soya, fasulyesi,  lima fasulyesi, tatlı patates 
 yam,   cowpea, pigeon pea 
- CIP  (International Potato Center) 
 Peru – patates, tatlı patates 
- IRRI (International Rice Institue) 
 Filipinler – pirinç 
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MİKROSKOP VE KULLANIMI 
 
Mikroskop, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük canlı veya cansız maddeleri incelememizi 
sağlayan optik bir araçtır. Küçük objeleri görmede gözün görme sınırlarını genişletici bir rol oynar. 
Ökaryotik organizmalar ve bakteriler mikrometre, virüsler nanometre, atom ve moleküller de 
angstrom olarak ölçülmektedir. 
 
1 mm = 1000 μm (mikrometre) 
1 μm = 1000 nm (nanometre) 
1 nm = 1000 Å (angstrom) 
 
İnsan gözü 200–250 μm’den daha büyük olan nesneleri görebilir. Bu limitlerin altındakileri 
göremez Bu nedenle, daha küçük cisimleri veya canlıları görmede ve bunlar hakkında bilgi 
edinmede mikroskop kullanma zorunluluğu vardır. 
 
Mikroskop Çeşitleri 
Çeşitli amaçlar için kullanılan; ışık mikroskobu, karanlık alan (saha) mikroskobu, faz kontrast 
mikroskobu, floresan mikroskobu ve elektron mikroskobu olmak üzere beş mikroskop grubu 
bulunur.  
 
IŞIK MİKROSKOBU 
En yaygın kullanılan ve en basit yapıya sahip olan mikroskop çeşididir. Bitkilerin çiçek, yaprak ve 
diğer yapıları, böceklerin vücut ve organelleri ile cansız materyallerin (toprak, yem, maden vb.) 
incelenmesinde çok kullanılır. Işık mikroskobu çeşitlerinden olan stereo mikroskoplar özellikle 
gözle görülebilen cisimlerin daha ayrıntılı ve üç boyutlu görüntülerinin incelenmeleri amacıyla 
kullanılır.  
 
Işık mikroskopları mekanik, optik ve aydınlatma kısımlarından oluşur. 
Mekanik kısım: oküler ve objektifleri taşıyan tüp, mikroskobu tutmaya yarayan kol, preparatı 
koymak için tabla ve mikroskobun zemine oturmasını sağlayan ayak (taban) oluşturur. 
Mikroskopları tutmaya ve kaldırmaya yarayan kol yarım ay veya düz bir şekilde olabilir. Aynı 
zamanda kol üzerinde bulunan makro ve mikrometre düğmeleri objeyi tüpe (veya tüpü objeye) 
yaklaştırır veya uzaklaştırır. Mikroskop tablası yuvarlak veya dört köşe olup üzerine preparat 
konur. Bazılarında tabla, yanlardaki düğmeler tarafından hareket ettirilmesine karşın bir kısmında 
da sabit olup objeyi hareket ettirmek için özel sürgü (şaryo) tertibatı bulunur. Bazı mikroskoplarda 
tabla sabittir, bir kısmında da aşağı yukarı inip çıkabilir. Bazı mikroskoplarda ayak içinde 
aydınlatma tertibatı bulunur. 
 
Optik Kısım: Objektif ve okülerden meydana gelir. Mikroskobun en önemli kısmıdır.  
Objektif: Optik kısmın objeye en yakın bölümünü oluşturan objektifler, mikroskop tüpünün altına 
yerleştirilmiş ve orta eksen etrafında dönebilen bir tablaya (rovelver) vidalanmıştır. Farklı büyütme 
kapasitelerine sahip olup birçok mercekten meydana gelmiştir. Sayıları 4-5 adet olabilir. 
Üzerlerinde büyütme oranlarını bildiren 4x, I0x, 40x, 100x gibi rakamlar bulunur. 100x’lik 
objektif, preparat ile objektif arasına immersiyon yağı (sedir yağı) damlatılarak kullanılır. Bu 
nedenle immersiyon objektifi olarak da adlandırılır. 
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Oküler: Optik kısmın gözle bakılan ve tüpün üst kısmına konulan parçasını oluşturur. Görevi 
objektif tarafından oluşturulan obje görüntüsünü büyütmek ve objektifin bazı hatalarını 
düzeltmektir. Alt ve üst olmak üzere çift merceklidir, üzerinde 5x, 10x, 15x, 20x gibi kaç kez 
büyütme yaptıkları yazılıdır. Bazı mikroskoplarda tek bir oküler (monoküler) bulunmasına karşın, 
genellikle çift oküler (binoküler) bulunur. Binoküler sistemde, objektifden geçen ışınlar prizmalar 
yardımıyla 2 göze taksim edilirler. Bazı binoküler başlıklarda, fotoğraf makinesi yerleştirmek için 
üçüncü bir tüp daha bulunur. Bazı mikroskoplarda aynı anda iki kişinin bakabileceği tertibatlar 
bulunmaktadır. 
 
 
 

 
 
 
 
Aydınlatma Kısmı: Aydınlatma bölümü, lam üzerine konan objeyi aydınlatmak için ışık kaynağı, 
bu ışığı obje üzerine doğru yansıtan veya yönelten ayna ve ışığı obje üzerinde toplayan 
kondansatörden oluşur. 
 
Işık kaynağı: Mikroskoplarda objeyi aydınlatmak için, genellikle elektrikle çalışan, mikroskobun 
dışında bulunan veya mikroskobun içine monte edilen ışık kaynakları kullanılmaktadır. Işık 
kaynağı aydınlatma için gerekli ışığı verir, ayrıca bazı modellerde ışığı ayarlamak için özel 
diyaframlar bulunur. 
 
Ayna: Mikroskop üzerine monte edilmiş aynalar, ışık kaynağından gelen ışınları kondansatöre ve 
dolayısıyla obje üzerine yansıtırlar. Bazılarında ayna, mikroskop içinde bulunur. 
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Filtre: Kondansatörün altında bulunan özel ve halka şeklindeki yere ışık kaynağından gelen ışınları 
süzen mavi, yeşil veya mat filtreler konarak iyi görüntü sağlanmaya çalışılır. 
 
Diyafram: Lambadan gelen ışığın, gereğine göre az veya fazla oranda kondansatöre girmesini 
sağlamak için kondansatörün altında diyafram bulunur. İmmersiyonla çalışmalarda genellikle 
diyafram tam açılarak içeri fazla ışık girmesi ve objenin aydınlatılması sağlanır. Buna karşılık, 
hareket muayenelerinde ise iyi bir kontrast sağlanması için diyafram gereği kadar kapatılır. 
 
Kondansatör: Bir mikroskopta kondansatörün esas görevi ışığı obje üzerinde toplamak ve yeterince 
aydınlatmaktır. Genellikle iki mercekten oluşan kondansatörler, bir düğme ile aşağı yukarı 
inerçıkar ve ışığın iyi odaklanmasını sağlar. 
 
 
Mikroskop yumuşak dokulu, kalıntı bırakmayan, temiz bir bezle her kullanımdan sonra 
temizlenmelidir. Çalışma bitiminde mikroskop küçük objektife ayarlı şekilde bırakılmalıdır. 
Objektif ve okülerler gereksiz yere kesinlikle yerlerinden çıkarılmamalı, merceklere elle 
dokunulmamalıdır. 
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MİKROSKOPTA CİSİMLERİN ÖLÇÜMÜ 
 
Bazı çalışmalarda mikroskopta görüntüsünü büyüterek incelediğimiz nesnelerin boyutlarının 
ölçümü gerekmektedir. Bu işlem genellikle araştırma kurum ve kuruluş laboratuvarlarında sıkça 
yapılan çalışmalar arasındadır. Bakteri hücreleri, küf hücre ve sporları, spor torbaları, hifler, parazit 
hücre ve yumurtaları vb. nesnelerin ebatlarının ölçümü mikroskopla yapılabilmektedir. 
Mikroskopla nesnelerin boyutlarını ölçmede, oküler ve objektif mikrometre olmak üzere belli 
aralıklarla çizgilere sahip olan iki tane özel ölçek kullanılır. 
 
Oküler ve Objektif Mikrometre 
Oküler mikrometre, üzerinde belirli aralıklarla çizilmiş çizgilerden oluşan ölçeği bulunan daire 
şeklindeki bir lamdır. Okülere yerleştirilerek kullanılır. Ölçüm yapmadan önce objektif mikrometre 
ile çizgileri arasındaki mesafenin değerinin bulunması gerekir. Bu değer ölçümde kullanılacak 
objektifin büyütme gücüne göre değişir. Büyütme gücü arttıkça bu değer küçülür. 
 

 
 
 
Objektif mikrometre, üzerinde 10 mikrometre aralıklarla çizilmiş çizgilerden oluşan ölçeği bulunan 
dikdörtgen şeklindeki bir lamdır. Lam üzerindeki 1 mm’lik mesafe 100 eşit parçaya bölünerek 
hazırlanmıştır. Preparatta olduğu gibi mikroskop tablasına yerleştirilerek kullanılır. Asıl görevi 
oküler mikrometrenin çizgileri arasındaki mesafenin bulunmasıdır. 
 
 

 
 
Ölçüm şöyle yapılır; 
- Oküler mikrometre, okülere yerleştirilir. 
- Objektif mikrometre mikroskobun tablası üzerine konur ve maşalarla sabitlenir. 
- Küçük büyütmeli objektifle bakılarak ölçekli kısmın görüntüsü bulunur. 
- Ölçüm yapılacak objektif görüntü üzerine alınarak mikro ayar vidası ile görüntü netleştirilir. 
- Oküler çevrilerek oküler ve objektif mikrometre ölçek çizgilerinin paralel hale gelmesi sağlanır. 
- Şaryo ayar vidası yardımıyla ölçeklerin başlangıç çizgileri çakıştırılır. Başlangıç çizgisinden 

sonra tam üst üste gelerek çakışan diğer çizgi tespit edilir ve kaçıncı çizgi olduğu belirlenir. 
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- Objektif mikrometrede bulunan iki çizgi arası 10 mikrometre (0,01 mm) dir. İki çizgi arasına tam 
isabet eden oküler mikrometre çizgileri hesap edilir ve kaydedilir. Böylece, oküler mikrometre 
çizgilerinin aralıkları da hesap edilmiş olur.  

- Objektif mikrometre çıkarılarak yerine preparat konur. Nesnenin görüntüsü mikroskopta bulunur. 
- Oküler mikrometre ile ölçülecek kısım paralel hale getirilerek başlangıç çizgisi çakıştırılır ve 

ölçüm yapılır. 
- Preparattaki cismin boyları veya çapı oküler mikrometre çizgileri yardımıyla ölçülür. 
 
Hesaplama 
 

 
 
Örnek 1: Oküler mikrometrenin 100. Çizgisi objektif mikrometrenin 26. çizgisi ile çakışmaktadır. 
Objektif mikrometrede bulunan iki çizgi arası 10 mikrometre (0,01 mm) olduğundan 
26 x 10 = 260 μm 
260 μm / 100 = 2,6 μm (Oküler mikrometrenin iki çizgisi arasındaki mesafe) 
 
Örnek 2: Oküler mikrometrenin 50. Çizgisi objektif mikrometrenin 10. çizgisi ile çakışmaktadır. 
Objektif mikrometrede bulunan iki çizgi arası 10 mikrometre (0,01 mm) olduğundan; 
10 x 10 = 100 μm 
100 μm / 50 = 2 μm (Oküler mikrometrenin iki çizgisi arasındaki mesafe) 
 
 
Örnek 3: Cismin boyu oküler mikrometrenin 15. çizgisine denk gelmiştir. Bu durumda cismin boyu 
hesaplanırken 15 ile okülerin iki çizgisi arasındaki mesafe değeri ile çarpılarak hesaplanır. Okülerin 
iki çizgisi arasındaki mesafe değeri 2 μm ise cismin boyu; 
15x2=30 μm’dir. 
 
Örnek 4: Cismin eni oküler mikrometrenin 9. çizgisine denk gelmiştir. Bu durumda cismin eni 
hesaplanırken ile okülerin iki çizgisi arasındaki mesafe değeri ile çarpılarak hesaplanır. Okülerin 
iki çizgisi arasındaki mesafe değeri 2 μm ise cismin boyu; 
9x2=18 μm’dir. 
 
Kaynaklar:  
Deveci, E. Mikroskop Çeşitleri Çalışma Prensipleri. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi. Dönem I. 

Hücre Bilimleri 2 Komitesi. Ders notu. 
MEB. 2011. Mikroskobik inceleme. 524LT0021.  
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ISLAH AÇISINDAN BAHÇE BİTKİLERİNDE 
ÇİÇEK VE DÖLLENME BİYOLOJİSİ 

 
 
Bitkilerde çoğalma tohumla (seksüel) ya da vegetatif organlarla (aseksüel) gerçekleşmektedir. 

Seksüel çoğalmada, üreme hücreleri adı verilen gametler yani erkek ve dişi eşey hücreleri görev 

almaktadır ve bu gametlerin oluşumuna da gametogenesis denmektedir. Gametlerin birleşmesi 

ile embriyo ve daha sonrasında tohum oluşmaktadır. Domates, biber, patlıcan, kabak, fasulye 

gibi birçok sebze türü tohumla çoğaltılmaktadır. Aseksüel çoğalmada bitkiler yumru, rizom, 

stolon ve soğan gibi özelleşmiş organlar ile veya çeliklerin köklendirilmesi, aşı, daldırma ve 

doku kültürleri gibi yapay çoğaltma yöntemleri ile çoğaltılmaktadır. Elma, armut, kiraz, vişne, 

kayış, badem, zeytin, nar, incir, ceviz ve üzüm gibi meyve türleri ticari üretim amacıyla vegetatif 

olarak çoğaltılmaktadır. 
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Erkek organ (stamen) genellikle filament adı verilen uzun bir sapçık ile bunun üzerinde bulunan 

başçık yani anterden oluşmaktadır. Anterler 2 teka’dan oluşmuştur ve her biri içinde 2 adet çiçek 

tozu kesesi oluşmuştur. 
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Bitkilerde dişi organ sayısı çok değişiktir. Domates, biber ve bezelye gibi sebzelerde ve kayısı, 

erik, kiraz gibi sert çekirdekli meyve türlerinde yalnız bir tane, çilek, ahududu ve böğürtlende ise 

çok sayıda (20-40) dişi organ bulunmaktadır. Dişi organ (pistil) çiçeğin en önemli organıdır ve 

dişicik tepesi (stigma), dişicik borusu (style, sitil) ve ovaryum (ovary) dan oluşur. Stigma 

rüzgarla tozlanan türlerde çok parçalı veya geniştir. Dişi organ döllenme yeteneğine (reseptivite) 

ulaştığında stigma üzerinde yapışkan bir sıvı salgılanır ve çiçektozlarının çimlenmesi için uygun 

ortam oluşturulur. Stil, stigma ve ovaryumu birbirine bağlayan ve çiçek tozu çim borusunun 

geçişini sağlayan içi dolu ya da kanallı bir yapıya sahiptir.  

 

Yumurtalık dişi organın en önemli organıdır ve bir veya birden fazla karpelden oluşur. 

Yumurtalığın iç yüzünde, plasenta denen bazı bölgelere göbek bağı ile bağlanmış tohum 

taslakları (ovül) bulunur. Bu ovüllerde embriyo oluşmakta ve olgun tohuma dönüşmektedir. 

Karpel ve tohum taslağı sayısı da türlere göre değişebilir. Kiraz, vişne, erik, kayısı, badem tek 

karpelden oluşmuştur ve içinde 2 tohum taslağı bulunur. Elma, armut ve ayvalar 5 karpelden 

oluşmuştur ve her karpelin bir dişicik borusu vardır. Karpeldeki tohum taslağı sayısı elma ve 

armutlarda normal olarak 2 ayvada ise 10’dan fazladır. Kavun, karpuz, patlıcan ve domateste ve 

özellikle kivide bu sayı çok fazladır. 
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Çiçeklerde Cinsiyet: 
 
 Çanak yaprak, taç yaprak, erkekorganlar ve dişi organların hepsini bulunduran çiçeğe tam 

çiçek denir (Domates, lahana, elma, erik, kayısı, badem vb.). Çiçekte bu organlardan bazıları 

bulunmaz ise eksik çiçek denir. 

 

Erkek ve dişi organı bulunan çiçeklere çanak veya taç yaprakları bulunmasa da Kusursuz 

bunlardan biri yoksa kusurlu çiçek denir. Hem erkek hem dişi organları bulunan kusursuz 

çiçeklere iki eşeyli yada iki cinsli çiçekler (erselik, erdişi, hermafrodit, monoklin) denir. 

Domates, biber, patlıcan gibi sebze türleri ve elma, armut, erik, şeftali, portakal gibi meyve 

türleri erselik çiçeklere sahiptir. 

 

 Bazı erselik çiçeklerde dişi veya erkek organ fonksiyonel değildir. Erkek organı 

fonksiyonel olmayanlara “morfolojik erdişi fizyolojik dişi”, dişi organı fonksiyonel olmayan 

çiçeklere de “morfolojik erdişi fizyolojik erkek” çiçek denir. Bazı türlerde çiçek türlerinin 

hepsini görmek mümkündür. Asmada 5 çiçek tipi bulunur. 

1- Erdişi (kültür asması) 

2- Morfolojik erdişi fizyolojik dişi (kültür asması) 

3- Morfolojik erdişi fizyolojik erkek (yabani türler) 

4- Erkek (yabani türler) 

5- Dişi (yabani türler) 

 

 Eşey organlarından birisini bulunduran kusurlu çiçeklere tek eşeyli veya bir cinsli (diklin) 

çiçekler denir. Yalnız erkek organı bulunduranlara erkek çiçek, yalnız dişi organı bulunduranlara 

dişi çiçek denir. Erkek ve dişi çiçekler aynı bitki üzerindeyse bir evcikli (monoik) bitkiler denir. 

Fındık, ceviz, pikan cevizi, kestane, dut, kavun, karpuz ve hıyar monoik bitkilerdir. Erkek ve dişi 

çiçekler farklı bitkilerde bulunuyorsa iki evcikli (dioik) bitkiler denir. Antepfıstığı, hurma, incir, 

papaya, kivi, ıspanak, kuşkonmaz dioik bitkilerdir. Bazı bitkilerde erselik çiçeklerle birlikte 

erkek (andromonoecious) veya dişi (gynomonoecious) çiçekler birlikte bulunabilmektedir. 

Kavunlar andromonoecious, hıyarlar is gynomonoecious bitkilerdir. 
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Erkek ve dişi gametlerin oluşumu 
Seksüel çoğalmada, üreme hücreleri adı verilen gametler yani erkek ve dişi eşey hücreleri görev 

almaktadır ve bu gametlerin oluşumuna da gametogenesis denmektedir. 

 

Mikrosporogenesis (erkek eşey hücresi =mikrogamet= çiçek tozu oluşumu): 
Erkek organlar olgunlaşınca anterlerdeki polen keseleri içinde çiçektozu ana hücreleri oluşur. 

Bunların kromozom sayısı 2n dir. Önce mayoz ve ardından mitoz bölünme geçirerek n krozom 

sayısına sahip 4 çekirdek oluşur. Daha sonra çekirdekler etrafında hücre zarları oluşur. Böylece 

bir ana hücreden haploit kromozom sayısına sahip 4 adet hücre (tetrat) oluşur. 
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Dişi gamet (makrogamet) oluşumu (Makrosporogenesis) 
Makrogametler dişiorganın yumurtalığında bulunan tohum taslaklarında (ovül) oluşurlar. 

Genellikle her bir tohum taslağında bir tek yumurta hücresi oluşur. Tohum taslağı embriyo 

kesesinin oluştuğu yerdir.  

Yumurtalığın içyüzünde karpellerin placenta denen kısmı gelişerek tohum taslağını 

oluşturur. Bir tohum taslağı, onu placentaya bağlayan göbek bağı (funikulus), iç göbek (şalaza), 

nusellus ve nusellusu dıştan saran bir veya 2 tane yumurta zarı (integüment) olmak üzere 4 

kısımdan oluşur. İntegümentler arasında kalan açıklığa kapıcık (mikropil) denir. 

 
 

 
 
 
Diploid nusellus hücrelerinden mikropile yakın olan bir hücre daha fazla gelişerek yumurta ana 

hücresini (megagamet) oluşturur. Bu hücreden (2n) önce mayoz takiben mitoz bölünme 

sonucunda haploid kromozom (n) sayısına sahip bir sıra halinde 4 hücre oluşur. Bu hücrelerin 

her birine megaspor denir. Mikropil tarafındaki 3 megaspor dejenere olur. Geriye kalan 4. 

megaspor hücresi nusellus içinde gelişerek embriyo kesesini oluşturur. Bu nedenle bu megaspora 

embriyo kesesi ana hücresi (megagamet) denir. 

Megagamet hacim olarak genişlerken çekirdeği ikiye bölünür ve her biri ayrı kutuplara 

çekilir. Bu çekirdekler ikişer defa daha bölünerek her kutupta 4’er tane olmak üzere 8 çekirdekli 

(n) embriyo kesesi oluşur. Kutuplardaki çekirdeklerden birer tanesi embriyo kesesinin ortasına 

doğru ilerler. Polar çekirdek denilen bu 2 çekirdek bir süre sonra birleşip kaynaşır ve endosperm 
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(2n) çekirdeğini oluşturur. Kutuplardaki çekirdekler etrafında sitoplazma toplanır ve hücre zarı 

oluşur ve hücreye dönüşür. Mikropil tarafındaki kutup hücrelerinden iç taraftaki yumurta hücresi 

olarak gelişir. Diğer 2 hücre sinergit hücresidir. Karşı kutupdaki hücreler ise antipod hücreleridir. 

Bunlar döllenmeden biraz önce kaybolurlar. Bu aşamaları geçiren embriyo kesesine sahip dişi 

organlar döllenme olgunluğuna erişmiştir. 

 

 
 
 

Döllenme 
Erkek ve dişi gametlerin birleşmesine döllenme denir. Stigma üzerine gelen çiçek tozları stigma 

sıvısını absorbe ederek çimlenir. Çiçek tozu üzerindeki porlardan bir tanesinden çiçek tozu çim 

borusu gelişmeye başlar. Çim borusunun salgıladığı kütilaz enzimi ile stigmanın kütikül ile kaplı 

epidermis hücrelerini eriterek stil içine girer ve stil dokusu tarafından beslenerek ve stil 

dokusunu eriterek ovaryuma doğru ilerler. 2 çekirdekli polenlerde generatif çekirdek polen tüpü 

içinde bölünerek 2 tane generatif çekirdek (gamet) oluşturur. Polen tüpü uzayarak mikropilden 

geçer ve embriyo kesesine girer. Polen tüpü antepfıstığı gibi bazı türlerde chalazadan, bazen de 

integümentlerden geçerek embriyo kesesine girer. Polen tüpü taşıdığı generatif çekirdekleri 

embriyo kesesine boşaltır, vegetatif çekirdek ise eriyerek kaybolur. Erkek gametlerden birinin 

yumurta hücresi ile birleşmesi sonucunda diploid (2n) zigot (döllenmiş yumurta hücresi) oluşur.  

Diğer gametin endosperm çekirdeği (2n) ile birleşmesiyle triploit (3n) endosperm çekirdeği 
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oluşur. Erkek gametlerin bu şekilde dişi gamet ve polar çekirdekle birleşmesine çift döllenme 

denir. 

Not: Babanın etkisi 2 yerde zigot ve endospermde görülür. 
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APOMİKSİS 
 
Döllenme gerçekleşmeden ve kromozom sayısı yarıya inmeden Yumurta hücresinden tohum 
oluşumudur. Vegetatif çoğalma yöntemidir. Bahçe bitkilerinin değişik kültür veya yabani 
türlerinde apomiksis görülür; Mango, Citrus, elma (Malus hupehensis), armut (Malus sieboldii), 
çilek (Potentilla spp), soğan (Allium odorum), sarımsak (Allium tuberosum), Guayele’ de 
apomiksisin değişik türleri görülmektedir. Apomiktik tohumların pek çoğu Citrus (turunçgiller) 
haricinde polyploiddir.  
 
Apomiksis vegetatif çoğaltmaya eşdeğer olduğundan döller üniform ve ana bitki ile aynıdır. 
Üstün özellikler sahip bir bitki apomiksis sayesinde bir çeşit oluşturmak için yeterlidir. Çeşitler 
üniform ve stabildir.  
 
Melez azmanlığı (heterosis) ve epistatik gen etkileri sabitlenebilir. Tohum üretiminde çeşitler 
arasındaki izolasyon mesafesi kısaltılabilir. 
Turunçgillerde örneğinde olduğu gibi virüs enfeksiyonları elimine edilebilir. 
 
Öte yandan apomiksis ıslahçı açısında yeni varyasyonların oluşturulamaması gibi bir soruna da 
neden olmaktadır.  
 
 
1- Gametofitik Apomiksis 
a)- Diplospori: 
Mayoza uğramamış megagamet hücresinden (embriyo kesesi ana hücresi) 2n yapısında embriyo 
kesesi oluşur ve içindeki yumurta hücresi  partenogenetik olarak embriyoya dönüşür.  
b)- Apospori:  
Nusellus veya integümentlerdeki somatik hücrelerden birisi farklılaşarak embriyo kesesi (2n) 
oluşturur ve içindeki yumurta hücresi partenogenetik olarak embriyoya dönüşür. Yumurta 
dışındaki hücreler embriyoya dönüşürse apogamy denir. 
 
2- Adventif (Nusellar) Embriyoni 
Embriyo direk olarak sporofitik dokudan  (nusellus ve integüment)  oluşur. Ancak gametofit 
(embriyo kesesi) oluşumu söz konusu değildir. 

 
 
Partenogenesis: Çilek 
Apogamy:    Ceviz 
Nusellar embriyoni:  Turunçgiller 
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POLİEMBRİYONİ 
 
Bir çekirdekte birden fazla embriyo oluşmasına poliembriyoni denir. İki değişik şekilde oluşur. 
1- Gametik poliembriyolar: 

a)- Apomiktik (döllenme olmadan) poliembriyoni 
- Partenogenesis 
-Apogami 
 
Apomiktik embriyolar haploid veya diploid olabilir. Diploid olanların yaşama gücü 
daha yüksektir. 

 
b)- Zigotik poliembriyoni 

Yumurta hücresi döllenir ve zigotu meydana getirir. Ancak zigotoun gelişmesi 
esnasında dallanma şeklinde yeni embriyolar meydana gelir. 

 
2- Nusellar –adventif poliembriyoni: 
Diploid yapıdaki nusellus hücrelerinden veya bazen integümentlerden embriyolar oluşur.  
 
Özellikler 

- Poliembriyoni Turunçgillerin Citrus, Fortunella ve Poncirus cinslerinde görülür.  
 
- Genellikle çekirdekte 2-3 (4) nusellar embriyo bulunur. Ancak Ponlan mandarininde bir 

çekirdekte 48 embriyo oluşabilmektedir. 
- Çeşide göre değişmekle beraber %0-100 arasında nusellar fidan üretilebilir.  
 Üniform anaç 
 Virüssüz anaç ve çeşit (virüssüz klon-kültür çeşidi) 

 
- Nusellusdan oluşan embriyolar zigotik embriyolara göre daha kuvvetli gelişme 

eğilimindedir. Fidanlıkta zigotik embriyolar elimine edilir. 
 
- Nusellar embriyo söz konusu olduğunda melezleme güçleşmektedir. Poncirus trifoliata (üç 

yapraklı) ile melezleme. F1 de üç yapraklılık dominant. 
 
- Islahta monoembriyonik çeşitler önemlidir. Böylece istenilen varyasyon zigotik embriyo ile 

elde edilir. 
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PARTENOKARPİ 
 
a)- Döllenme olmadan tohumsuz meyve teşekkülüdür. 

Muz, Washington Navel, Ankara armudu 

b)- Stenospermokarpi: Bazen döllenme gerçekleşir, ancak embriyo iç veya dış nedenlerden 

dolayı aborsiyona uğrar. Ancak meyve gelişmeye devam eder. 

Sultani Çekirdeksiz 

Partenokarpi bir ıslahçı açısından istenmeyen bir özelliktir. Çünkü döllenme gerçekleşmemekte 

ve tohum elde edilememektedir. Bu nedenle istenen kombinasyonları oluşturabilmek 

amacıyla partenokarpik çeşitler melezleme çalışmalarında ancak baba olarak 

kullanılabilirler.  

Yetiştiriciler partenokarpiyi ister. Çünkü meyve türlerinde tozlayıcıya gerek kalmaz. Domates, 

patlıcan gibi sebzelerde ise kışın düşük sıcaklıklarda görülen tozlanma ve döllenme sorunları 

nedeniyle yapılan ısıtma, hormon veya bambus arısı uygulamalarına gerek kalmaz. 

Öte yandan tohumsuz meyve oluşumu daha çok tüketiciler açısından tercih edilmektedir. 

 

 

 
KISIRLIKLAR 
 
Tanım:  
Kısırlık, a) eşey organlarındaki morfolojik noksanlıklar veya yetersizlikler, b) genetik, veya 
sitoplazmik nedenlerle normal eşey hücrelerinin (gametlerin) oluşmaması, bu nedenle dölleme 
ve döllenme yeteneğinden veya her ikisinden birden yoksun kalma veya bazı bitkilerde embriyo 
ve endospermin gelişmemesidir.  
 
 
I- Morfolojik Kısırlıklar: 
Eşey organlarındaki yapı noksanlıkları veya yetersizlikleri nedeniyle oluşan kısırlıklardır. 
Genetik olarak kontrol edilebildiği gibi çevre koşullarının etkisi altında geçici olarak da ortaya 
çıkabilmektedir. 
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Olumsuz çevre koşulları nedeniyle oluşan morfolojik kısırlıklar 
Çiçeklenme öncesi sıcak havalar: 
Meyve ağaçlarında özellikle sert çekirdekli meyve türlerinin (kayısı, kiraz, erik) çiçeklerinde 
steril dişi organ oluşumu görülebilir. Stil kısa ve küçük ovaryumlu olabilir ya da ovül dejenere 
olabilir. Bunun oranı bazı çeşitlerde %50- %80’lere çıkabilir. 
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II- Genetik-sitoplazmik nedenlerle oluşan kısırlıklar 
Genellikle Erkek Kısırlığı şeklinde görülür.  
Bitkiler morfolojik yapı nedeniyle doğal olarak kastre edilmiş durumda bulunur. 
Islahçılar ve hibrit tohum üreticileri bu özelliği rahatlıkla, kolaylıkla ve güvenle kullanır. 
dır.  
 
Erkek kısırlığı meydana geliş biçimine göre 3 farklı şekilde görülür. 
 a) Genetik erkek kısırlığı 
 b) Sitoplazmik erkek kısırlığı 
 c) Genetik-sitoplazmik erkek kısırlığı 
 
 
 
a) Genetik Erkek Kısırlığı 
 
Biber , soğan, domates, fasulye, Arpa buğday, mısır, pamuk, patates, pirinç, darı, soya fasulyesi, 
tütün türlerinde görülür. 
Hücre çekirdeğinin içinde bulunan genlerin etkisiyle ortaya çıkar. 
Normal anter ve polen gelişimi engellenir. 
Genellikle tek bir gen ve resessif allel  (ms) ile kontrol edilir. 
Yeni erkek kısır bitkiler elde etmek için kısır bitkinin normal heterozigot bitkilerle tozlanması 
gerekir. 
 
 
 

 
 
 
Bir çeşide genetik erkek kısırlığını aktarmak geri melezleme yöntemiyle mümkün 
olabilmektedir. 
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Erkek kısırlığını kontrol eden gen bir başka gen ile bağlıysa (linkage) ve bu gen çiçeklenme 
öncesinde morfolojik görülebilir bir özelliği kontrol ediyorsa markör olarak kullanılabilir. 
Dolayısıyla erkek kısır olmayan bitkileri henüz erken safhada ayıklamak olanağı bulunabilir. 
 
Uygun bir tozlayıcı kullanarak erkek kısır domateslerden melez tohum elde etmek mümkün gibi 
görünmekteyse de ticari anlamda bir üretim oldukça zordur. Fakat bu erkek kısır domatesler 
ıslah ve genetik çalışmalar için üzerinde kolay çalışılabilir değerli bir materyaldir. Çünkü 
özellikle kendine tozlanan türlerde kastrasyona gerek kalmamaktadır. 
 
 
 
 
b) Sitoplazmik erkek kısırlığı 
 
Özellikle soğanlarda görülür. 
Kısırlık sitoplazmanın etkisi ile oluşur ve belirli bir sitoplazmayı içeren bitkiler erkek kısır olur. 
Normal bitkiler ile tozlandıklarında tohum oluşturabilirler. Ancak oluşan F

1
 lerin hepsi erkek 

kısır olur.  Çünkü sitıoplazma anneden geçmektedir. 
 
Çiçeklenme süreleri ve daha uzun olmakta ve çiçekler dalda daha uzun süre canlı kalmaktadır. 
Bu durum özellikle süs bitkilerinde önemli yarar sağlar. Vegetatif kısımları için üretilen 
bitkilerde melez tohum elde etmede bu kısırlıktan yararlanılır. Özellikle soğanlarda, bir çeşide 
sitoplazmik erkek kısırlığını aktarmak ancak devamlı ve yeterli bir geriye melezleme ile 
mümkündür. 
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c) Sitoplazmik-genetik erkek kısırlığı 
 
Hem çekirdek hem de sitoplazmada bulunan genlerin interaksiyonu sonucunda erkek kısırlığı 
oluşur. Sitoplazma, genlerin homozigot resesif olduğu durumda etkisini göstermektedir. İlk defa 
‘İtalyan Red’ soğan çeşidinde tek bir bitkinin tamamen erkek kısır olarak görülmesiyle ortaya 
çıkmıştır. 
 
Soğanlarda iki tip sitoplazma bulunur;   Normal (F)  ve Kısır (S).  Çekirdekte R düzeltici geni 
(Restorer) bulunur. Bu gen kısır sitoplazmanın etkisini normal sitoplazmaya 
dönüştürebilmektedir.  
 
Erkek kısırlığı,  sitoplazma  “S” tipinde ve çekirdekte bulunan gen homozigot resesif  (rrrr)  
durumda ise ortaya çıkar. 
 
Sitoplazmik-genetik erkek kısırlığının sitoplazmik erkek kısırlığından farkı meydana gelen 
döllerin mutlaka erkek kısır olmamalarıdır. 
 
Sitoplazmik-genetik erkek kısırlığının kalıtım ilkeleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 
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Sitoplazmik-genetik erkek kısırlığının kalıtım ilkeleri 
 

 
 
 
 

Kısır 

F SS 
rr 

X 

F1 

X 

X 

X 

X 

S SS 
rr 

 

F 

S 

F 

Kısır 

SS 
rr 

S 

Kısır 

SS 
rr 

S 

Kısır 

SS 
rr 

S 

Kısır 

SS 
rr 

S 

FF 
RR 

FS 
Rr 

FS 
Rr 

Kısır 

SS 
rr 

S 

Normal 

S FS 
Rr 

Normal 

S FS 
Rr 

FF 
RR S 

Homozigot dominant 
Normal 

Kısır 

SS 
rr 

S 

Homozigot resesif 
Normal 

Homozigot dominant 
Normal 

Heterozigot dominant 
Normal 

Homozigot dominant 
Normal 

♀ ♂ 
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SÜS BİTKİLERİNDE KISIRLIK 
 
Vejetatif olarak çoğaltılan süs bitkilerinin bir kısmı parklarda, bahçelerde, şehir içi yollarda gölge 

ağacı veya güzel çiçekleri olan süs ağaçları olarak kullanılmaktadır. Ancak bu ağaçlarda meyve 

veya tohum oluşması istenmez. 

 

- Kiraz erik ve elmalarda yere veya kaldırıma düşerek ezilen meyveler kirlenmeye neden 

olur. 

- Kayganlaşan zemin nedeniyle istenmeyen kazalar yaşanabilir.  

- İnsanların  üzerine düşen meyveler kıyafetlerde lekelere neden olabilir  

- Ceviz ve fındık gibi rüzgarla tozlanan türlerin çiçek tozları bazı insanlarda alerjik  

reaksiyonlara neden olur. 

- Kavak bitkilerinin uçuşan pamukları aslında tohumdur. Allerjik olmasa da ağıza- burna 

kaçmakta ve rahatsızlık verir. 

 

Bunun gibi diğer süs bitkilerinde de kısır çiçekleri olan çeşitleri geliştirme imkanları 

araştırılmaktadır. Bu yollardan birisi gen transferidir. Yapılan başarılı çalışmalar bulunmaktadır. 

 

 

 

 



Bahçe Bitkilerinde
Eşeysel Uyuşmazlık



Bir tür içinde farklı morfolojik çiçek tiplerini ve genellikle stil uzunluğunu ifade
etmektedir. Bu nedenle heterostili olarak da bilinir. Süs bitkilerinde Distili ve
Tristili şeklinde görülmektedir.

Sporofitik uyuşmazlık tipindedir. Bir S geni ile kontrol edilir.

Primula vulgaris Lythrum salicaria

Heteromorfik Uyuşmazlık

Yüksek ve alçak boylu stiller Yüksek, orta  ve alçak boylu stiller



Primula vulgaris
Distili

https://en.wikipedia.org



Three different style morphs in a tristylous population of Oxalis alpina; (left to right) short-styled, mid-styled and long-styled

Oxalis alpina

Tristili



 Kendine tozlanmayı önler
 Yabancı tozlanmayı ve döllenmeyi teşvik eder 
 Genellikle birden çok alleli bulunan bir S-lokus’u tarafından kontrol edilir
 Kültür bitkileri ve bunların yabani akrabaları arasında yaygındır
 Erkek ve dişi organ aynı alleli taşıyorsa uyuşmazlık reaksiyonu gerçekleşir

Kendine uyuşmazlık (self incompatibility):

 Çiçek tozu ve stigma hücreleri arasında biyokimyasal iletişimi gerektirir
 Çiçek tozu ve stigmada bulunan aynı S-allelinin  ürünleri arasındaki

interaksiyon sonucunda ortaya çıkar
 Reaksiyon sonucunda genellikle kalloz birikmesi görülür
 Uyuşmaz çiçek tozunun reddedilmesi aynı yerde bulunan uyuşur

çiçek tozlarını etkilemez

Homomorfik Uyuşmazlık



Mekanizma

► Çiçek tozlarının intin ve eksin tabakaları protein içerir

► İntin tabakasındaki proteinler   Gametofit orjinli

► Eksin tabakasında proteinler    Sporofit orjinli (tapetum)

► Gametofitik uyuşmazlıktan intin proteinleri sorumlu

► Sporofitik uyuşmazlıktan eksin proteinleri sorumlu 

Kendine Uyuşmazlık



Sporofitik

- Tozlayıcı ebeveyn tarafından determine edilir
- Reaksiyon stigmada gerçekleşir
- Polen çimlenmesi ve penetrasyon engellenir
- Brassicaeae, Asteraceae

Gametofitik

- Polen tarafından determine edilir
- Reaksiyon sitil içinde gerçekleşir
- Polen tüpünün büyümesi engellenir
- Rosaceae, Solanaceae

Kendine Uyuşmazlık



 Çok yaygındır ve çiçekli bitkiler familyalarının yaklaşık yarısında görülür

 Çiçek tozunda bulunan S-alleli uyuşmazlığı belirler

 Haşhaş, domates, kiraz, kayısı, badem, elma  S-lokusu 

 Çim bitkilerinde  S ve Z lokusları  (2 gen)

 Şeker pancarında  4 lokus   (4 gen)

 Çiçek tozu stigma yüzeyinde çimlenir ve dişicik borusuna girer

 Uyuşmazlık reaksiyonu dişicik borusu içinde gerçekleşir

 Çim borusunun büyümesi engellenir 

 Çim borusu düzensiz bir büyüme gösterir,  kalınlaşır ve uç kısmı

patlayabilir

I- Gametofitik Uyuşmazlık



 Solanaceae        Çok alleli olan S-lokusu tarafından kontrol edilir

 Bu genin ürünü   S-RNAse

 RNAse’lerin hypervariable bölgeleri allelik farklılıklara neden olur

Örneğin

S11 allelinin ürettiği RNAse’deki sadece  4 aminoasit’lik bir

değişim başka bir RNAse olan S13 allelini oluşturur

 Sitil hücrelerince salgılanan RNAse’ler polen tüpüne girerek 

sadece kendi polenlerinin sitoplazmik RNA’larını parçalarlar ve

polen tüpü büyümesi durur

I- Gametofitik Uyuşmazlık



Gametofitik uyuşmazlık



♀ ♂ Reaksiyon Sonuç

S1-2 S1-2 Uyuşmaz Çiçek tozlarının hiç biri uyuşmaz ve
döllenme gerçekleşmez

S1-2 S1-3
Kısmen 
uyuşur

Çiçek tozlarının %50’si uyuşur. S1
allelerini taşıyan çiçek tozları gelişemez.
Ancak S3 allelini taşıyan çiçek tozları
dişicik borusunda gelişir. Oluşan
embriyoların genotipi;

%50 S1-3 %50 S2-3

S1-2 S3-4 Uyuşur

S3 ve S4 allellerini taşıyan çiçek tozlarının
tamamı dişicik borusunda gelişir. Oluşan
embriyoların genotipi;
¼ S1-3 ¼ S1-4 ¼ S2-3 ¼ S2-4

Örnek Kombinasyonlar



 Kirazlarda çiçektozu uyuşmazlığı birçok alleli bulunan tek bir gen (S
geni) tarafından kontrol edilir

 Çiçek tozu, dişi organdaki (somatik doku) iki allelden herhangi birisi ile 
aynı alleli taşıyor ise çim borusunun gelişmesi dişicik borusu içinde 
engellenir

- Kendine döllenme engellenir (Kendi ile uyuşmazlık)
- Aynı alleli taşıyan diğer çeşitlerin çiçek tozlarının gelişmesi  de

engellenir  (Birbiri ile uyuşmazlık)

 Şu ana kadar 23 uyuşmazlık grubu belirlenmiştir.
- Grup içindeki çeşitler birbiri ile uyuşmaz 
- Gruplar arasında çeşitler birbiri ile uyuşur

KİRAZDA GAMETOFİTİK  ÇİÇEK TOZU UYUŞMAZLIĞI



 Çiçek tozuna X-Radyasyonu uygulaması ile S geninde
mutasyon oluşturulmuştur (Lewis and Crowe, 1954)

 S’ veya SF olarak gösterilen gen uyuşmazlık reaksiyonunun
oluşumunu engellemekte ve çiçek tozunun fonksiyonunu yerine
getirmesini sağlamaktadır. Böylece kendine verimli yeni çeşitler
geliştirilmiştir.

 Ayrıca bu alleli taşıyan çeşitler bütün çeşitler ile uyuştuğundan
üniversal tozlayıcı olarak kullanılmaktadırlar

 Stella ilk geliştirilen kendine verimli çeşittir (1971, Kanada)

- S3S4 → S3S4’ mutasyonu oluşmuş ve 4 bp deletion (eksilme)
meydana gelmiştir

- Melezleme ile Stella’dan geliştirilen çeşitler:
Lapins, Sunburst, New Star, Sylvia, Starkrimson



Grup Alleller Çeşitler
I S1S2 Summit, Early Rivers, Sparkle, Canada Giant

II S1S3 Regina, Cristaliana, Samba, Sonnet, Van, Venus, Vera, Windsor, Gil Peck

III S3S4 Bing, Lambert, Angela, Emperor Francis, Kristin, Napoleon, Star, Ulster, Late Maria

S3S4’
Stella, Sweetheart, New Star, Sandra Rose, Sonata, Sunburst, Staccatoi, Index, 
Peter, Sumesi

IV S2S3 Sue, Velvet, Victor, Viva, Vogue, Vega, New Moon

V S4S5 Late Black Bigarreau, Turkey Heart

VI S3S6 Early Amber, Stark’s Gold, Merton Heart, Ambrunes

VII S3S5 Early Burlat, Hedelfingen
VIII S2S5 Vista, Mona, Noir de Schmidt, Peggy Rivers, Poolse

IX S1S4 Rainier, Black Giant, Chinook, Black Republican, Celeste, Early Lyons, Republican, 
Salmo, Summer Jevel, Sylvia, Bada, Dawson, Symphony,  Viscount

S1S4’ Lapins, Santina, Skeena
X S6S9 Black Tartarian, Penny
XII S6S13 Noble
XIII S2S4 Sam, Schmidt, Vic, Deacon, Patricia



Grup Alleller Çeşitler
XIV S1S5 Valera

XV S5S6 Colney

XVI S3S9 Chelan

XVII S4S6 Larian

XVIII S1S9 Brooks

XIX S3S13 Reverchon

XXI S4S9 Inge
XXII S3S12 Schneiders

XXIII S2S6 Arcina

Kaynaklar
Lezzoni, 2008
Lezzoni et al. 2005
Sonneveld et al. 2001, 2003
Tobbut et al. 2001, 2004
Webster and Looney, 1996
Wieresma et al. 2001

S3 =  S8

S7 =  S11

S5   =  S15

RNASe sequence verileri bu allellerin 
sinonim olduğunu göstermektedir



Grup Alleller Türk Çeşitleri
III S3S4 Cemal, Elifli, Sultanhisar

S3S4’
IV S2S3 Acı Kara 0922, Aydın Siyahı, Edirne, Kara 0906, Sarı, Zeyitali 0960 

VI S3S6 Artvin4
VII S3S5 Yabani 0889
X S6S9 Abdullah, Kadı 0878, Turfanda
XIV S1S5 Yalancı Napolyon
XVI S3S9 Şekerpare
XX S1S6 Halil Efendi,
XXII S3S12 Akşehir Napolyonu, Allah Diyen, Karakiraz, Kazancıoğlu, Uluborlu, Ziraat 0900
XXV S2S6 Kaman Çayırı 0895, Kırdar
XXIX S4S7 Niğde, Sultan
XLII S2S10 Bademli 0898, Tabanlı

XLIII S2S9 Kara Turani 0888
XLIV S3S7 Acı Bursa

Schuster, M. 2012. Incompatible (S-) genotypes of sweet cherry
cultivars (Prunus avium L.) Scientia Horticulturae 148: 59–73



 Uyuşmazlık reaksiyonu polen-stigma ara fazında gerçekleşir

 Çimlenmenin daha ilk aşamalarında olur

 Uyuşmaz polenin engellenmesi çok hızlıdır

 Ya polen çimlenemez

 Ya da polen tüpü stigmaya giremez 

 Poleni oluşturan bitkinin genotipi polenin fenotipini belirler 

 Çok sayıda alleli olan bir S- lokusu tarafından kontrol edilir

 Alleller arasında dominant yada kodominant ilişki görülür

 Brassicaceae, Asteraceae, Convolvulaceae, Betulaceae

II- Sporofitik uyuşmazlık



 En detaylı olarak Brassica’ larda çalışılmıştır

 Ancak bugün bile mekanizma tam olarak çözülebilmiş değildir

 Basit olarak, polende bulunan bir molekül  sayesinde stigma

tarafından kendi poleni tanınmakta ve bunu takiben stigmanın 

salgıladığı bir RNAse polen yada polen tüpüne girerek sitoplazmik

RNA’yı  parçalamaktadır. 

Uyuşmazlık mekanizmasında görev alan moleküller

 Stigma epidermisinde S-lokus  Reseptör protein kinaz  (SRK)

 Polende duvarında S-lokus       Cystein-rich protein (SCR) 

II- Sporofitik uyuşmazlık



Çiçeğin olgunlaşması ile birlikte SRK proteini stigmanın epidermis hücrelerinin
plazma zarına, SCR proteini ise polen duvarına  yerleşir

Tozlanma sonucunda stigma yüzeyine konan polenler ile stigmanın epidermis
hücreleri ile temasta bulunur (hücre-hücre ilişkisi)

Polende bulunan SCR stigma epidermis hücrelerinin yüzeyine taşınır

SRK proteini kendi polenlerini takibe başlar ve kendi poleninden gelen SCR’yi
tanır

SRK proteininde oligomerizasyon ve trans-fosforilasyon gerçekleşir

 Aynı zamanda ARC1 gibi substratlarda da fosforilizasyon gerçekleşir

 Bunu takiben sinyalizasyon sistemi aktive olur ve sonuçta polenin çimlenmesi
hızla engellenir. Aradaki aşamalar henüz bilinmemektedir

II- Sporofitik uyuşmazlık

Mekanizmanın işleyişi



P=    Papilla
Po=  Polen

Brassica’da polen tüpünün stigmaya papilla’dan girişi

(Kachroo et al., 2002)



Kendine tozlanma Yabancı tozlanma

Polen duvarı

Stigma hücre
duvarı

SCR

SRK

Uyuşmaz Uyuşur(Nasrallah, 2002)

SRK

SCR



Fındıklarda (Corylus) Sporofitik kendine uyuşmazlık

 Fındıklarda uyuşmazlık ilk defa 1924 yılında Shuster tarafından 

rapor edilmiştir.

 Uyuşmazlığın genetik mekanizması Thompson (1979a,b)

tarafından açıklanmıştır

 Fındıklar monoik diklin çiçek yapısına sahiptir

 Tozlanma kış aylarında gerçekleşir

 Döllenme tozlanmadan 4-5 ay sonra  gerçekleşir

 Still 2 parçalıdır   

 Stiller kuru tipte olup, epidermis yüzeyi papilla hücreleri ile kaplıdır

 Fındık poleni bi-cellular’ dır   



 Fındıklarda Sporofitik Uyuşmazlık görülmektedir
 Kendine uyuşmazlık S-lokusu tarafından kontrol edilmektedir
 Uyuşmazlık belirtileri:

- Çok düşük çimlenme oranı, kısa ve kıvrık polen tüpü oluşması
- Ucu şişkin polen tüpleri oluşması
- Polen tüplerinin farklı yönlere yönelmesi 
- Stigmada kalloz birikimleri

 Literatürde 26 adet çiçek tozu uyuşmazlık alleli olduğu bildirilmektedir 
ancak bu sayı 30’a çıkmıştır

 Stigma’da bulunan uyuşmazlık allelleri kodominanttır
 Polende bulunan alleller arasında dominans  hiyerarşisi bulunmaktadır

(Mehlenbacher 1997, 2005



3, 8

6

1, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24

2, 25

19

9, 11, 22, 26

23

4

Polenlerde S-allelleri arasındaki dominans hiyerarşisi

(Mehlenbacher, 1997)

Kodominant
Dominant



S1 > S2

Dişi Çiçek

S1=S2
S1
n

S2
n

S1 S1

Polenler

Barcelona (S1S2)

ÖRNEK

S1  S2

2n

Genotip=Fenotip Genotip =

Fenotip =



Allel Test Bitkisi Mevcut
Alleller

1 Barcelona
Ennis

1 2
1 11

2 OSU 20.058 2 2
3 Willamette

Nonpareil
1        3
1        3

4 OSU 194.001 4 4
5 Badem

Halls Giant
5 15
2        5

6 Henneman #3 6 10
7 Tonda G. d. Langhe

OSU 278.095
2 7
4        7

8 San Giovanni 2        8
9 Segorbe 9 23
10 Imperial de

Trabizonde 2        10

11 OSU 278.121 4        11

Allel Test Bitkisi Mevcut
Alleler

12 OSU 55.077
OSU 382.026

2        12
12 23

13 USOR 98-83 6        13

14 Gem 2        14

15 OSU 39.044 11      15

16 OSU 485.010 11      16

17 Mortarella 2        17

18 Neue Riesennuss 18 25

19 OSU 452.026 4        19

20 OSU 455.087 9        20

21 OSU 168.026 2        21

22 OSU 219.133 4        22

23 OSU 385.003 4        23

24 OSU 54.041 4        24

25 Ordu 4        25

26 OSU 447.015 26 26

Uyuşmazlık allellerini belirlemede kullanılan test bitkileri 



Uyuşur bir kombinasyonda çim borularının görünümü

Uzun ve birbirine paralel polen tüpleri ve bu tüplerdeki kalloz tıpalar



Uyuşmaz bir kombinasyonda çim borularının görünümü

Çimlenmede azalma;  kısa,  kıvrık ve bir yön belirtmeyen polen tüpleri



Çeşit S-alleli

Palaz 2

Yuvarlak Badem 2

Yassı Badem 5

Foşa 8

Mincane 8

Sivri 8
Acı 10
Cavcava 10
Kan 10
Kargalak 10
Tombul 12
İncekara 21
Kalınkara 21
Uzunmusa 21

Fındık çeşitlerinin 
polenlerinde ekspres
olan S-allelleri

Tüm fındık çeşitleri 
Tombul  için tozlayıcı 
olarak kullanılabilir

Erdogan ve ark., 2004



POLİPLOİDİ ISLAHI
Bir canlı türünde genom olarak bilenen temel kromozom sayısı 
“x” ile gösterilir.  Gamet hücrelerinde kromozom sayısı n=x’tir.  Bu 
kromozom sayısı seviyesine  haploid veya monoploid adı 
verilmektedir.  Somatik hücrelerin kromozom sayısı büyük bir 
çoğunlukla 2n=2x yani diploiddir. 
Canlılarda kromozom sayılarında meydana gelen değişimlere 
“ploidi”, somatik hücerelerde ikiden fazla kromozom takımının yer 
almasına “poliploidi” adı verilir. 
Poliploidi, bir bitkinin genomundaki tüm kromozomların sayıca 
aynı oranda artmasıdır. Örneğin bir bitki türünde 2n= 34 ise yani 
diploid bir bitkide 34 adet kromozom bulunuyorsa; bu bitki 

türünün triploid bitkilerinde 2n=3x (51) adet, tetraploidlerinde ise 
2n= 4x (68) adet kromozom 

bulunacaktır.



Doğal koşullarda poliploid bitkilerin ortaya 
çıkması mümkündür, ancak bunların oluşum 
frekansı düşüktür. 

Poliploid bitkiler nasıl elde 
edilir?

1937 yılında kolhisin adı verilen bir maddenin 
bulunmasından sonra, poliploid bitkilerin elde 
edilmesi için yapılan çalışmalar hızlanmıştır.



Liliaceae familyasına ait Colchicum automnale L.(güz 
çiğdemi) bitkisinin köklerinden elde edilen, alkaloid 

yapısında kuvvetli bir zehir olan kolhisin; alkol, kloroform 
ve soğuk suda eriyen, buna karşılık sıcak suda ve eterde 

erimeyen bir maddedir.

KOLHİSİN



OCH3

O

C CH3NH

O

CH3O

CH3O

CH3O

• Kolhisin, güz çiğdeminden ekstrakte edilen bir 
alkaloiddir. Mitoz bölünme sırasında, metafazdan 
anafaz aşamasına geçiş sırasında iğ iplikçiklerinin 
oluşumunu engeller.

Colchicum autumnale bitkisi

COLCHICINE



Böylece sayıca katlanmış ve iki katına çıkmış kromozomların 
kutuplara çekilmesine engel olarak, bir hücre içinde iki misli 

sayıda kromozom kalmasını sağlar.



MİTOZ 
BÖLÜNME 
SAFHALARI



METAFAZ 

SAFHASI





Kolhisin; tohum, kök ve sürgünlere uygulanabilir. Üzerinde çalışılan 
bitkinin türüne ve organa göre çözelti dozu ve uygulama süresi 
belirlenir. 

Tohumlara %0.4’lük kolhisin, 30 dakika ila üç saat arasında 
uygulanabilirken; kolhisin çözeltisinin yoğunluğu azaltılırsa, (%0.05 
gibi), bu süre daha uzun tutulabilir (24 saat gibi).  
Genç bitkilere, fidelere  uygulama yapmak için %0.1’lik kolhisin 
çözeltisiyle ıslatılmış pamuklardan yararlanılır.  Bu pamuklar 
büyüme uçlarına (meristem dokuları hedef alınarak) konur ve 
günde birkaç kez değiştirilebilir. 
24 saatlik bir uygulama genellikle yeterli olmaktadır. 
Örneğin genç bir elma fidanına uygulama yapılacaksa, fidanın alt 
gözleri kopartılır, tepe sürgünü üzerine kolhisin emdirilmiş pamuk 
veya lanolin ile uygulama yapılır. 

Kolhisin nasıl uygulanır?



Kolhisin’in kullanım yöntemi bitkisel materyale göre 
değişiklik göstermektedir. Örneğin;

*Atropa belladona türünde hücre 
süspansiyonuna kolhisin uygulanması 
kromozom katlanması oluştururken;
*Kuşkonmazda kültür ortamına katılması 
yoluyla in vitro meristemlere ;

* Arpa ve buğdayda köklere;
* Şeker pancarı, pamuk ve biberde ise 
aksiller tomurcuklara kolhisin uygulaması 
kromozomlarda katlanma oluşturmaktadır.  

http://1.bp.blogspot.com/_rvgWt0DJYOY/SOYrGdvjRwI/AAAAAAAAATM/x7Uv0mbbiYQ/s320/Melon+plantlet.jpg


Haploid patlıcan fidelerinde 
yapılan budama ve kolhisinli 
çözelti emdirilmiş pamukların 
yaprak koltuklarındaki 
tomurcuklara uygulanması.



Kolhisin çözeltilerine sürgün daldırması 
yapma ve bu çözeltide bekletme işlemi de 
kromozom katlanmasını sağlayabilmektedir.



Meyve türlerinde fertil poliploid bitkilerin elde edilmesinde 
kullanılan yöntem, genellikle tepe tomurcuklarına kolhisin 
uygulaması yapmaktır.



Elma, triploid çeşitlerin karşılaşıldığı türlerden birisidir. Genel olarak

ticari elma çeşitleri diploid olmakla birlikte (2n=34), bazı elma

çeşitlerinin triploid oldukları bilinmektedir. Örneğin, yurtdışında
yetiştirilen 'Gravenstein‘ elma çeşidi triploid olup (2n= 51);

tetraploid ve diploid iki bitkinin generatif yolla elde edilmiş bir

melezidir.

Bu çeşidin çiçek tozu oluşturamaması nedeniyle bir tozlayıcı çeşitle
birlikte yetiştirilmesi zorunludur.

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.orangepippin.com/imagesvarieties/small/gravenstein.jpg&imgrefurl=http://www.orangepippin.com/apples/gravenstein.aspx&usg=__RQcQGM0LLlOdcCsPfEmfN_46Mvk=&h=245&w=250&sz=38&hl=tr&start=2&sig2=MIVaJ_f_5uE7ELY09Px9_A&um=1&tbnid=rG8OrxBeAhCxjM:&tbnh=109&tbnw=111&ei=cibASZ8l2LD4BunImJkP&prev=/images%3Fq%3DGravenstein%25E2%2580%2598%26hl%3Dtr%26um%3D1
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.eastmansantiqueapples.com/varieties/images/gravenstein%2520chitwood%25202.jpg&imgrefurl=http://www.eastmansantiqueapples.com/varieties/VARIETIESEH.html&usg=__j5vX239XdGUnFbP_rpH1IoF0vHY=&h=600&w=800&sz=62&hl=tr&start=9&sig2=W_VgREO7OKtahTuWtECEFw&um=1&tbnid=uJI83ROteAnu6M:&tbnh=107&tbnw=143&ei=cibASZ8l2LD4BunImJkP&prev=/images%3Fq%3DGravenstein%25E2%2580%2598%26hl%3Dtr%26um%3D1


Kolhisin uygulamasından sonra bu kısımlar su ile iyice yıkanmalıdır, 
böylece kimyasal maddenin etkisinin devam etmesine son verilmiş 
olur. Uygulamadan sonra bitkisel materyal seraya veya kontrollü 
yetiştirme ortamlarına alınırlar ve burada gelişmeleri izlenmeye 
başlanır. 

Kolhisin uygulamasının ardından yeni gelişen sürgünlerde bazı 
morfolojik değişiklikler gözlenir: 
Yaprak rengi genellikle daha koyu yeşil olur, bitkinin yaprakları, 
çiçek , meyve tohumlarında irilik artışları meydana gelir.

Kolhisinin kullanım dozu iyi ayarlanamazsa, dokuları ve hatta 
bitkiyi öldürücü etki yapabilir. Ayrıca uygulama sonrasında gelişen 
sürgünün farklı dokularında bazen farklı kromozom sayılarının 
bulunduğu da görülmektedir. Bu durum, tipik bir himeyre (kimera 
= chimera)’dır. Ancak ıslahçılar açısından istenen bir durum 
değildir.



POLİPLOİD BİTKİLERİN ÖZELLİKLERİ

1. Morfolojik Özellikleri:  Kromozom sayısı artırılmış 
poliploid bitkilerin görünümü, diploid olanlardan farklılık 
gösterir. Bu fark özellikle stomalardaki bekçi hücrelerinde 
ve çiçek tozlarnında çok belirgindir. 
Yaprak kalınlığı artar, hücreler daha iridir. 
Çiçekler daha iridir. 
Ancak bitkinin tamamında bir büyüklük göze çarpmaz. 
Meyve iriliklerinde de önemli bir irileşme ortaya çıkmaz. 
Çünkü poliploid bitkilerde hücreler iri olmakla birlikte, 
hücre sayısı diploidlere göre daha azdır.







Ellialtıoğlu, Ş., Sarı, N., Abak, K. 2000. Haploid Bitki Üretimi. (Bitki 
Biyoteknolojisi Cilt:I, Ed: Babaoğlu, M., Gürel,E., Özcan, S.) s: 138-189.,Selçuk 
Üniversitesi Vakfı Yayınları, Konya. (Fotoğrafların orijinalleri, alındıkları 
kaynaklar için başvurunuz)



Poliploidinin çeşitli bitkilerdeki etkileri aynı değildir. 
Örneğin bazı tetraploid çeşitlerde meyveler diploidlere 
göre daha küçüktür. Çünkü kısırlık artmış, dolayısıyla 
çekirdek sayısı çok azalmıştır. Bilindiği gibi çekirdek 
sayısı bazı türlerde meyve iriliğine etki yapmaktadır.

Yine de poliploid bitkilerde hücre iriliği arttığından, 
meyvelerde de irileşme ortaya çıkabilmektedir.



2. Fizyolojik özellikleri:  Diploidlerden farklı özellikler taşıyabilirler. Bazı sebzelerde C 
vitamini fazlalığı, tütünde nikotin içeriğinin artması, şeker pancarında baş iriliğinin 
artması ve şeker içeriğinin artması gibi.

3. Coğrafi yayılışları: Poliploidler doğada genellikle yüksek rakımlarda görülür. Düşük 
sıcaklıklar ve ultraviyole ışınların fazlalığı, bu kısımlarda kromozom farklılaşmalarına 
neden olmuş olabilir. 

4. Poliploidi ve kısırlık: Genellikle poliploid formlarda kısırlık yaygındır. Kromozomların 
homologlarının sayılarındaki artış, mayoz bölünme sırasında eş kromozomların birbirini 
bulmada zorluk çekmeleri nedeniyle düzensizliklere yol açmaktadır. Kromozom yapısı 
normal olmayan gametler oluşabilmektedir. 



PLOİDİ SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ
1. Kromozom sayımları

2. Yaprağın epidermisindeki stoma hücrelerinin 
sayısı ve iriliği

3. Stoma bekçi hücrelerindeki kloroplast sayıları

4. Çiçek tozu boyutlarının ölçülmesi

5. Flow sitometri yöntemi





http://www.passionflow.co.uk/images/comparison1.jpg


Çekirdeksiz Karpuz

• Tetraploid karpuz ile diploid karpuzun 
melezlenmesinden oluşan triplod yapıdaki 
karpuzlarda, mayoz bölünmedeki 
anomaliler nedeniyle tohum oluşumu 
meydana gelememektedir.



http://library.cu.edu.tr/tezler/6244.pdf OKUYUNUZ!!!! 

http://library.cu.edu.tr/tezler/6244.pdf


Nanede in vitro poliploid 

bitki elde etme





www.akdeniz.edu.tr/ziraat/zfd/article/15_02-08.pdf

OKUYUNUZ!!



Poliploid nane bitkilerinde kromozom sayıları



Mutasyon bir organizmada birdenbire / aniden meydana gelen
kalıtsal değişimlerdir.

Doğada mutasyonlar oldukça düşük oranlarda görülür.

Ökaryotik organizmalarda görülme oranı her bir gamet ve gen için
2x10-6 – 40x10-6 arasında değişir.

Mutasyonlar genellikle ölümcül değişikliklere yol açar.

Özellikle beslenme, sıcaklık, doğal radyasyon, kimyasal maddeler
ve yüksek oksijen basıncı gibi dışsal etkenler doğal mutasyonlara
neden olabilir.

BAHÇE  BİTKİLERİNDE MUTASYON 
ISLAHI-I



MUTASYONLAR

Gen mutasyonu (nokta mutasyonu) veya Kromozom mutasyonu
şeklinde görülür.

Gen mutasyonu:
Genlerin baz dizilişinde meydana gelen değişimler nedeniyle
oluşan mutasyondur.

Kromozom mutasyonu:
Kromozom yapısında veya sayısında meydana gelen değişimler
nedeniyle oluşan mutasyondur.



Generatif Mutasyon: Generatif hücrelerde oluşan mutasyonlar.

Bu mutasyonlar sonraki nesillere eşeyli

çoğalma sayesinde aktarılır.

Somatik mutasyon: Somatik hücrelerde oluşan mutasyonlar. Bu

mutasyonlar nesilden nesile aktarılamazlar.

Ancak vejetatif çoğaltım yöntemi ile

muhafaza edilebilirler.

Somatik veya generatif hücrelerdeki genler veya kromozomlar 
mutasyona uğrayabilir



GEN MUTASYONU

a) Transition : Purin  Purin /    Pyrimidin  Pyrimidin

b) Transvertion: Purin  Pyrimidin /    Pyrimidin  Purin

2- Baz eklenmesi   (Insertion)

3- Baz  eksilmesi    (Deletion)

Nokta 
mutasyonu

Frameshift  mutasyonu

Frameshift  mutasyonu: Çerçeve kayması

1- Baz değişimi (Substitution)



Bir genin Dominant alleli Resesif olabilir  (A  a )
veya resesif alleli Dominant olabilir  (a  A)

Yaygın olarak Resesif mutasyon görülür. Homozigot bitkinin somatik
dokusunda meydana gelen bir resesif mutasyon ancak kendilenme
sonrasında bir sonraki generasyonda ortaya çıkar. Çünkü ;

AA  Aa
Aa x Aa  AA Aa aa

Dominant mutasyon nadiren ortaya çıkar fakat etkisi hemen görülür.

aa  Aa

Kendilenme sonrasında homozigot dominant bitkiler elde edilir.
Aa x Aa  AA Aa aa

GEN MUTASYONU



Şeftalide beyaz et rengi sarı et
rengine dominanttır.

Et rengini Ccd4 geni belirlemektedir.

Genin heterozigot (yW) allelik yapısı
meyve etinde beyaz rengi kontrol
etmektedir.

Dominant allelin (W) DNA dizisine
yalnızca 2 baz eklenmesi
sonucunda dominant allel resesif
allele dönüşür.

Genin bu resesif hali (yy) meyve eti
renginin sarı olmasına neden olur.

Adami, M., P. De Franceschi, F. Brandi, A. Liverani, D. Giovannini, C. Rosati, L. Dondini, S. Tartarini. 2013. Identifying a Carotenoid Cleavage
Dioxygenase (ccd4) Gene Controlling Yellow/White Fruit Flesh Color of Peach. Plant Mol Biol Rep DOI 10.1007/s11105-013-0628-6

RENK MUTASYONU
ÖRNEK:



“Cherokee Purple" domates
çeşidinde meyve olgunlaşmasına ve
meyveye kırmızı rengi veren likopen
artmasına rağmen meyvede bulunan
klorofil paslı-kırmızı renk oluşmasına
neden olmaktadır.

Normal kırmızı domateslerde olgunlaşmayla birlikte Klorofil taşıyan
tyllakoid membranlar parçalanır ve likopen pigmenti birikir. Böylece
kloplastlar kromoplasta dönüşür.

Bazı domateslerde olgunlaşma ve likopen artışına rağmen klorofil
bulunmaya devam eder. Bu domatesler “green flesh” (gf) mutant
olarak bilinir.

Yeşil etli domatesler

http://www.extension.org/pages/32482/jewels-in-the-genome:-tale-of-the-tomato-green-flesh-mutant

ÖRNEK:



Mutant 25 domates çeşidinin gf geninde
meydana gelen bazı değişimler erken stop
kodonu oluşmasına neden olmakta ve
klorofili parçalayan proteinlerin (enzimler)
aktivitesi engellenmektedir.

Allel Çeşit sayısı Mutasyon Mutasyonun normal çeşide 
(FJ647188) göre pozisyonu

gf 8 A  T 1789

gf2 1 (Black plum) A ekleme 1768

gf3 10 2 bp silinme 475–476

gf4 3 C  T 513

gf5 3 1,163 bp silinme 1,262–2,425

http://www.extension.org/pages/32482/jewels-in-the-genome:-tale-of-the-tomato-green-flesh-mutant



Petunya doğal olarak iki renkli
çiçeklere sahiptir ve 3 standart
renklenme deseni bulunur.

(A) Picotee çiçeklerin ortası renkli ve
kenarları beyazdır

(B) Star çiçekler farklı renklerde 5
ışınsı çizgilere sahiptir

(C) Morn çiçeklerin ortası beyaz ve
kenarları renklidir

2007 yılında kenarları yeşil olan farklı bir Picotee renk formu (‘Pretty Much
Picasso çeşidi) (resim D). floral binding protein 2 (fbp2)’de meydana gelen bir
mutasyon bu fenotipe neden olmaktadır.

Petunaya’da renk deseni

ÖRNEK:



Mutant petunyada FBP2 geninde intron-II’nin çok uzun olduğu (2,123 bp) ve
FBP2 geninin ekspresyonunun çok az gerçekleştiği bulunmuştur.

http://www.extension.org/pages/61173/jewels-in-the-genome:-green-picotee-petunia

NEDENİ:

FBP2 geninin intron-II kısmının içinde dPifTp1transpozonu yer almakta ve bu
transpozon FBP2 geninin ekspresyonunu ve dolayısıyla mRNA’sını
azaltmaktadır.

Taç yaprağın kenarlarında çok düşük miktarda bulunan mRNA’ya bağlı olarak
epidermal doku stomalı ve trichomlu oluşmakta ve bu da yeşil renk oluşumunu
teşvik etmektedir.



Bahçe bitkilerinde kimeralar oldukça yaygın ve önemlidir.

- Spur (bodur) tipler
- Çekirdeksizlik
- Dikensizlik

Kimera: Mutasyon sonucu, genetik yapısı farklı olan birden fazla
dokunun veya katmanın aynı bitki üzerinde bulunmasıdır.

Bunun en güzel ve en yaygın örneğini alacalı renkli
yaprakları olan süs bitkileri oluşturur.

VEGETATİF MUTASYONLAR 
( Kimerik yapılar )

Vegetatif mutasyonlar Kimera şeklinde görülmektedir.



Tipik olarak angiosperm apikal
meristemin anatomik yapısı

Histolojik 
tabakalar

Yan
tomurcuk

LI = Epidermisi oluşturur.
Epidermis tabakası yaprak,
gövde, vs eldiven gibi sarar

LII = Epidermis altındaki dokuları
oluşturur: Gametler, yaprak
primordiumu, mezofil, korteksin
dış kısmı ve bazen iletim
demetlerinin bir kısmını oluşturur.

LIII = Gövde içindeki dokuların
büyük kısmını, gövde ve
yapraktaki iletim demetlerinin bir
kısmını oluşturur.

NOT: Yalnızca LII tabakasındaki stabil 
mutasyonlar döllere aktarılabilir.



Meristem hücre tabakalarının
bitkide oluşturduğu dokular

Çiçek, gametler ve 
tohum oluşumu LII 
katmanından meydana 
gelmektedir.



1) Periklinal kimeralar

2) Meriklinal kimeralar

3) Sektöriyel kimeralar

Kimeralar:

Kimeralar apikal meristemin histolojik tabakalardan hangisinin
üzerinde oluştuğuna göre üç farklı gruba ayrılırlar



Kimerik yapılar



Periklinal kimeralar bahçe bitkilerinde en çok bilinen
en yaygın kimeralardır.

Periklinal kimeralarda apikal meristemin en az bir
tabakası tamamen mutasyona uğramış hücrelerden
oluşur ve içerdeki mutasyona uğramamış dokuları
eldiven gibi çevreler.

Periklinal kimerik yapılar

Bir çok dikensiz ahududu, böğürtlen ve güller LI
periklinal kimera yapısındadır.



Mutasyonlar epidermal dokuda (LI katmanında) meydana gelmiştir. Oysa çiçek
ve gametler, tohum oluşumu LII katmanından meydana gelmektedir.

Kimeral güllerdeki dikensizlik karakteri melezleme ıslahı ile önemli bir gül
çeşidine aktarılacak ise LII katmanının da dikensizlik karakterini taşıması
gerekmektedir.

Sadece L1 katmanındaki hücreleri dikensizlik karakterini taşıyan kimeral
dikensiz güllerden üç tabakası da (LI, LII ve LIII) dikensiz genetik yapıda olan
saf dikensiz güller in vitro koşullarda elde edilebilmektedir.

Doğal mutasyonlar sonucu oluşan dikensiz güller genellikle sıcak-soğuk zararı
ile diğer ekstrem doğal koşullardan dolayı tekrar dikenli hale gelebilmektedir.

ÖRNEK:

Dikensiz güller
Periklinal kimerik yapılara örnektir. Gülde dikenler çok
hücreli sert epidermal çıkıntılardır. Bunlar vasküler iletim
demetlerinden yoksundur ve epidermal dokudan
büyümektedir.



Ficus benjamina L. 

Ficus benjamina’ da yapraktaki plastid geninde meydana gelen periklinal
mutasyon sonucunda kloroplast kaybolmakta ve renksiz doku
oluşmaktadır

ÖRNEK:



Periklinal kimeralar gibi genellikle meristemin
tek bir hücre tabakasında görülür ancak hücre
tabakasının sadece bir segmentinde görülür,
tamamını kapsamaz.

Mutasyon bitkinin sadece fenotipik olarak bir
bölümüne yansır.

Meriklinal kimeralar stabil değildir.

Meriklinal kimerik yapılar



Meristematik dokunun bütün hücre tabakalarına
inen ancak bir segmentte görülen mutasyondur.

Sadece bu mutant bölgeden gelişen sürgünler
mutasyonun etkisini taşır.

Sektöriyel kimeralar nadiren görülür ve stabil
değildir.

Bu mutant dokudan oluşan sürgünler ve
yapraklar kimerik olmayabilir.

Sektöriyel kimerik yapılar



Klonal olarak (vegetatif) çoğaltılan meyve türlerinde Tomurcuk
Mutasyonları (Bud mutations) yaygın olarak görülür.

Bu mutasyonlar kimera yapısındadır. Bu tomurcuklardan oluşan
sürgünlerin aşı gözü ile çoğaltılmasıyla yeni klonal çeşitler elde
edilebilir.

Kırmızı renkli elma ve armutlar, pembe renkli altıntoplar, erken
veya geç çiçeklenen bazı çeşitler örnek olarak verilebilir.

Çekirdeksiz “Washington Navel” göbekli portakalının bir Brezilya
çeşidi olan çekirdekli “Laranja Selecta” nın tomurcuk mutantı
olduğu bilinmektedir.

TOMURCUK MUTASYONLARI

Hartmann, H.T., D.E. Kester, F.T. Davies. 1990. Plant Proagation.  Principles and Practices. 5th edition. Prentice Hall, Inc. USA.



Dwarf Peach Tree (Prunus persica). About 6 Feet High.
2 Years Old. 2005. In Glendale, Arizona.

2005

2004

Mutant  (bodur) Şeftali ağacı



Şeftali ağacı üzerinde tüysüz şeftali (nektarin) meyvesi 

2010,  Kenneth Crews , Gretna, Virginia



Genetik varyasyon kaynağı olarak “Mutasyon” terimini ilk defa 1901
yılında Hugo De Vries kullanmıştır.

Muller (1927) Drosphylla (sirke sineği)’nde ve Stadler (1928) ise
arpada X ışınlarının mutasyon etkisini keşfetmiştir. Böylece
hayvanlarda ve bitkilerde kalıtımsal değişimlerin oluşturulabileceği
anlaşılmıştır.

Bu keşifleri takiben Almanya, SSCB’de ve İsveç’te mutasyon Islahı
Programları başlatılmıştır. Daha sonra diğer ülkelerde de çalışmalar
başlatılmıştır ve halen devam etmektedir. Günümüze kadar pek çok
başarılı sonuç alınmış ve mutant çeşit geliştirilmiştir.

BAHÇE  BİTKİLERİNDE
MUTASYON ISLAHI - II



Çalışmaların ilk yıllarında mutasyon uygulamalarının bitki
ıslahında devrim niteliğinde gelişmeler sağlayacağı ve
ıslahçıların arzu ettikleri genleri oluşturabilecekleri şeklinde
yaygın bir kanı ve beklenti oluşmuştur.

Oysa 1976 yılına gelindiğinde tecrübeler, mutasyon
uygulamasının sihirli bir değnek olmadığı istenilen her şeyin
her zaman elde edilemeyeceği anlaşılmıştır.



Mutasyon Islahı: 

Genetik varyabiliteyi arttırarak seleksiyona temel olacak bir ARAÇ 
olmalıdır.

Bir çeşidin bilinen özelliklerini değiştirmeden bir  ya da birkaç 
özelliğinin değiştirilmesi için kullanılır.

Özellikle;

Melezleme ile sınırlı bir varyasyon elde edilebiliyorsa

Geliştirilmesi istenen özelliklerin aktarılacağı genlerin kaynakları 
bilinmiyorsa

 Partenokarpinin ve apomiksisin görüldüğü tür ve çeşitlerde

 Tohumlarının çimlenme gücünün yetersiz olduğu drumlarda

Varyasyon elde etmek için en mutasyona başvurulur



MUTASYON ISLAHI

Avantajları

 Bilinen ve kabul gören bir çeşidin sadece önemli birkaç özelliğinin
değiştirilmesi

 Somatik mutasyonların klonal çoğaltma yoluyla kısa zamanda izole
edilebilmesi

 Mutasyon ıslahı ile klasik melezleme ıslahı çalışmalarındaki uzun zaman
gereksiniminin ortadan kalkması

Dezavantajları

 Meriklinal ve sektöriyel yapıdaki kimeraların izolasyonundaki zorluklar

 Mutasyon sadece birkaç tabaka üzerine yerleştiğinde periklinal
yapıdaki yeni formun stabilitesinin korunmasının zor olması

 Yaratılan mutasyonun melezlemelerle aktarılması konusunda tahminin
güç olması



Mutasyonlar genom içerisinde herhangi bir gende varyasyona sebep olabilir
ve bu nedenle bitkinin herhangi bir karakter ya da özelliğini etkileyebilir.
Melezleme ıslahı ile elde edilen populasyondaki varyasyonlardan farklı
olarak mutasyonlar, tesadüfe bağlı varyasyon oluşturmaktadır.

Sadece mutasyon frekansına yönelik en etkili dozun uygulandığı koşulda,
mutasyona uğratılmış 10.000 hücrede ortalama bir kez özel bir gende
mutasyon oluşması beklenir. Mutagen tipi ve diğer faktörlerden etkilenme
durumuna bağlı olarak ortaya çıkan varyasyonun kaynağı olan genlerin
mutasyona uğrama durumlarında farklılıklar oluşur.

Genlerin mutasyona uğrama durumu birçok faktör tarafından etkilenir. Genler
mutasyona uğrama düzeyine bağlı olarak farklılık gösterdiği için elbette bazı
genler sürekli olarak mutasyona uğrayabilirken diğer bazı genlerde mutasyon
her zaman aynı yönde gerçekleşmez.



Islahçı fenotipte oluşan mutasyonların farkına varabilmelidir

- Bitki boyu
- Perikarp rengi
- Yaprak şekli
- Yaprak lekeleri
- Klorofil eksikliği
- Çiçek şekli
- Çiçek rengi
- Meyve şekli
- Meyve rengi
- Çekirdek sayısı
- vs.

Öte yandan:
Kimyasal içerik, Fizyolojik aktivite, Verimlilik gibi kantitatif
özelliklerde küçük değişikliklere yol açan mutasyonların
belirlenmesi zordur.



Fiziksel Mutagenler

X ışınları
Gama ışınları 

(Co60 , Sz137)
Nötronlar
Beta katod ışını
Alfa taneciği
Protonlar

Diethyl sulphate
Ethly methane 
sulphanate (EMS)
Methyl methane 
sulphanate (MMS)
Ethilenimemine
N-nitroso N-ethylurea
Azide

Transposons, 
Retrotransposons
T-DNA
Retroviruses

MUTAGENLERİN SEÇİMİ

Kimyasal Mutagenler Transposable Elementler



Mutagenlerin etkileri

Genlerdeki değişimler Kromozomlardaki yapısal 
değişimler

Fizyolojik zararlanmalar

Yapay mutasyon ıslahı çalışmalarındaki güçlük
Yüksek heterozigotik yapı gösteren vejetatif çoğaltılan bitkilerde, mutasyon sonucu
oluşan negatif özelliklerin istenen ticari özelliklerden ayrılması oldukça büyük
güçlük oluşturmaktadır.

M2
M3

M1 M2

Kimerik bir modifikasyon mu?Kalıcı bir mutasyon?
Vejetatif gelişim 
Bitkilerin köklenme durumu
Bitkilerin hayatta kalma oranı

Tohumla çoğaltılan bitkilerde mutasyon ıslahı çalışmalarında populasyonda
seleksiyon, M2 veya M3 vejetasyonunda yapılabilirken, vejetatif olarak
çoğaltılan türlerde genetik stabilizasyonun sağlanması için en az 3
generasyonun geçmesi gerekmektedir



Radyasyon ile mutasyon 

oluşturulması



IAEA (International Atomic Energy Agency)

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun 1960’lı yıllarda öncülüğü ile
mutasyon ıslahı ve uygulama yöntemlerinin geliştirilmesi
konusunda çalışmalar başlatılmıştır.

Sonrasında, yeni çeşitlerin geliştirilmesi konusunda mutasyon
ıslahı çalışmaları önemli bir araştırma alanını oluşturmuştur.

Geçtiğimiz 70 yıl boyunca dünyada 50 ülkede, direkt mutant veya
onların melezlenmesinden elde edilen 2382 çeşit mutasyon
ıslahı ile geliştirilmiştir.



2382 çeşidin ;

- %70’ini direkt mutant yeni çeşit oluşturmaktadır
- %30’unu melezleme ıslahında kullanılan ebeveynler

oluşturmaktadır.

Direkt mutant çeşitlerin geliştirilmesinde, radyasyonla
mutasyonun uyarılması en yaygın (%89) kullanılan
metottur.

En fazla kullanılan radyasyon kaynağı ;
- Gama ışınları (%64)
- X ışınları (%22)

Kimyasal mutagenlerin ıslah çalışmalarında kullanımı ise
oldukça sınırlıdır



Mutasyonla geliştirilen yeni çeşitler 
bakımından ülkelerin durumu

Ülkeler Oran

1 Çin % 26.8

2 Hindistan % 11.5

3 Rusya % 9.3

4 Hollanda % 7.8

5 ABD % 5.7

6 Japonya % 5.3



 Kullanımı çok kolay

 Mutagenik maddeler hedef hücrelere ulaşabilir

 Toksik bir etki yada zararı yoktur.

 Sonuçlar tekrar edilebilir

 Geçirgenliği yüksek

Radyasyon Çeşitlerinin Girişkenliği

Gama ışınları



TAEK
Sarayköy Nükleer Arşt. ve Eğt. Mrkz. Ankara  

Co60 Gama kaynağı



Generatif organlar

Yapraklar
Çelikler
Tüm bitkinin yumruları
Dal parçaları
Stolonlar
Rizomlar

Hücre doku ve organları
Meristemler
Yapay kültürleri

Tohumlar
Çiçek tozları

Vejetatif organlar

Radyasyon Uygulamalarında 
Kullanılabilecek Bitki Organları



MATERYALİN RADYASYONA DUYARLILIĞI

Vejetatif üretilebilen bitkilerde aynı tür içerisindeki çeşitler arasında 
bile fiziksel ve kimyasal mutagenlere karşı tepki farklılık gösterebilir.

Mutlaka her çeşit için ön denemelerle belirlenecek uygun 
doz/konsantrasyon kullanılmalıdır.

Radyasyon uygulanan vejetatif organın tipi ve içerdiği su oranı 
dolayısıyla mevcut fenolojik durumu önemlidir.



Vejetatif Çoğaltılan Bitkilerde Mutasyon Islahı
Zaman Şeması

Mutagen Uygulaması

Tepe ve Yan Sürgünlerden Kimera Gelişimi (Meriklinal, Sektöriyel)

Periklinal Ve Uniform Mutant Belirlenmesi (Çelik, Dal Vb.)

Mutantların Özelliklerinin Doğrulanması, Genetik Durgunluk

Döllenme Biyolojisinin Değerlendirilmesi

Mutantın Islah Programında Direk Veya İndirekt Kullanımı



- Erkencilik
- Verimlilik
- Bodur gelişim özelliği
- Hastalık ve zararlılara dayanıklı yeni bireylerin seleksiyonu
- Çevre koşullarına adaptasyon
- Dikenliliğin azaltılması
- Populasyonda birörnek olgunlaşma
- Yağ, şeker, nişasta ve protein gibi özelliklerde artış
- Toksin ve sekonder metabolit gibi maddelerin azaltılması ve 

ortadan kaldırılması

Mutasyon ıslah çalışmaları ile makro gen mutasyonları 
sonucu hedeflenen önemli özellikler



Asmalarda tane rengi değişimleri tipik olarak somatik
mutasyon sonucudur.

Beyaz çeşitlerin kırmızı çeşitlerden bağımsız
mutasyonlar sonucu oluştuğu bilinmektedir.

Somatik mutasyonlardan da izlenebileceği gibi,
asmalarda mutagenlerin daha çok meyve rengi,
aroması, çekirdek özellikleri, olgunlaşma zamanı,
salkım sıklığı ve stress koşullarına dayanıklılık ile ilgili
karakterler üzerinde etkili olduğu bildirilmektedir.

Asmalarda tane rengi değişimleri



Üst sıra soldan sağa;
Kompleks renk oluşturan yeni kirizantem çeşidi “Ion-no-Seiko”;
Gül gibi çiçeklenen yeni karanfil çeşidi,
Yeni Osteosperumum çeşidi “Vient Flamingo”;
Axillary çiçek tomurcukları azaltılmış yeni krizantem çeşidi “Aladdin” .

Alt sıra soldan sağa;
1 aylık Arabidiopsis bitkileri, üsttekiler normal bitkiler alttakiler UV-B dayanıklı mutantlar;
Arabidiopsisin flavanoid biriktiren tohumuna sahip tt19 mutantı,
Arpa mozaik virüsüne dayanıklı yeni arpa mutantı,
Ficus thunbergii’nin yüksek seviyede havanın azotdioksistini alma ve asimile etme
kapasitesine sahip yeni çeşidi “KNOX”

Tanaka, A. 2009. Establishment of Ion Beam Technology for Breeding. Q.Y. Shu (ed.), Induced Plant Mutations in the Genomics 
Era. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2009, 216-219

İyon ışınları ile oluşturulmuş yeni çeşitler ve mutantlar



Orijinal çeşit 

Kırmızı mutant 

Beyaz mutant 



Tomurcuklara radyasyon uygulaması ile elde edilmiş çekirdeksiz 
mandarin çeşitleri

Orri  - Seedless Orah Moria - Seedless Murcott. 

Vardi, A., I. Levin, N. Carmi, 2008. Induction of Seedlessness in Citrus: From Classical Techniques to Emerging 
Biotechnological Approaches, JASHS, 133(1):117-126 



Kinnow 
(15-30 tohum)

KinnowSL
(2-3 tohum)

YENİ MANDARİN ÇEŞİDİ : KİNNOWSL    (ABD)

Sulu, çok tatlı, görsel olarak çekici, kolay soyulan  ve az çekirdekli

40 Gray Gama ışını radyasyonu



20 Gray Gama ışını radyasyonu

Shahid Akbar Khalil, S.A., A. Sattar, R. Zamir. 2011. Development of sparse-seeded mutant kinnow (Citrus reticulata Blanco) through budwood irradiation
African Journal of Biotechnology ,10(65):14562-14565.

ÇEKİRDEKSİZ  KİNNOW MANDARİNİ   (Pakistan)

Kinnow Mandarini
(20-30 tohum)

KinnowSL Mandarini
(2-8 tohum)
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13 gray gama ışını radyasyonu  çekirdeksizlik (İsrail)



Muz meristemlerine
gama radyasyonu

Araziye transfer edilen mutant muz bitkileri

cavendish mutant banana



MOLEKÜLER MARKÖRLERİN ISLAHTA KULLANIMI 

Islah programlarında genler ile ilişkili olan markörlerin kullanılması ile fenotipi esas alan 
seleksiyonlardan genotipi esas alan seleksiyonlara doğru geçilmektedir ve bunun yararları uzun 
zamandır bilinmektedir. Bununla birlikte, yeterli sayıda markörün olmaması nedeniyle bu potansiyelin 
kullanılması yakın zamana kadar sınırlı kalmıştır. Ancak 1970’li yılların sonlarına doğru DNA tabanlı 
genetik markörlerin keşfinden sonra durum değişmiştir. Islahçılar ilk defa bir bitki türünün bütün 
genomuna dağılan çok sayıda markörü bulmaya ve bunları kullanarak üzerinde çalıştıkları karakterler 
arasındaki ilişkileri bulmaya başlayabilmiştir. Böylece Markörlü Seleksiyon (MAS) uygulanabilir 
olmuştur. 

Bitki ıslahı programlarında üzerinde çalışılan karakterlerin büyük kısmını kantitatif karakterler 
oluşturmaktadır. Bu karakterler birçok gen tarafından ve çevre faktörlerinin etkisiyle kontrol 
edilmektedir. Gözlenen fenotip üzerine bu genlerin etkisi küçüktür. Örneğin bitkilerde verim ve tohum 
iriliği kantitatif karakterlerin tipik örneğidir. Klasik ıslah programlarında seleksiyon, gözlemlenebilen 
aday fenotiplerin seçilmesi şeklinde yapılmakta ancak gerçekte hangi genlerin seçildiği 
bilinmemektedir. İşte moleküler markörlerin geliştirilmesi bu sınırlandırmayı ortadan kaldıran önemli 
bir keşif olmuştur. Hatta bazı araştırıcılar, “DNA moleküler markörlerinin keşfinden önce kompleks-
multigenik karakterleri kontrol eden lokusların hızlıca belirlenmesinin bir hayal” olduğunu belirtmiştir. 
Buna rağmen günümüzde Markörlü seleksiyondan birkaç istisnası dışında tam anlamıyla 
yararlanıldığını söylemek mümkün değildir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler markör teknolojisine 
yapılan yatırımın az olması nedeniyle bu teknolojinin faydalarından neredeyse hiç 
yararlanamamaktadır. 

MOLEKÜLER MARKÖRLER 

Bütün canlı organizmalar hücrelerden oluşmuştur. Bu hücreler DNA adı verilen genetik materyal 
tarafından programlanmaktadır. Bu molekül azot (N) içeren bazların (A: adenin, G: guanin, S: sitozin ve 
T: timin) birleşmesinden oluşan uzun bir zincirdir. DNA dizisinin yalnızca az bir kısmı geni 
oluşturmaktadır ki genler proteinleri kodlamaktadır. Geriye kalan büyük kısmı ise kodlama yapmayan 
diziden (sekans) oluşmaktadır ve fonksiyonunun ne olduğu bugün bile tam olarak açıkça 
anlaşılamamıştır. Genetik materyal, kromozom setleri halinde organize olmuştur ve setin tamamı 
genom olarak adlandırılmaktadır. Diploid bir bireyde (kromozomlar çift halinde bulunur) her genin, her 
biri bir ebeveynden gelen iki alleli bulunur. 

Moleküler markörler genellikle herhangi bir biyolojik etkileri olmadığı için normal bir gen gibi 
düşünülmemelidir.  Bunun yerine genom içinde sabit kilometre taşı olarak düşünülmelidir. Bu 
markörler tanımlanabilir DNA dizileridir, genomun spesifik lokasyonlarında bulunurlar ve standart 
kalıtım kurallarına bağlı olarak bir generasyondan diğerine aktarılırlar. Moleküler markörler, görülebilir 
karakterlere dayanan morfolojik markörlerin ve genlerin kodladığı proteinlere dayanan biyokimyasal 
markörlerin aksine DNA testlerine dayanmaktadır. 

Farklı moleküler markörler bulunmaktadır: RPLP, RAPD, AFLP ve SNP gibi. Bunlar teknik gereksinimler 
(otomasyona uygun olma, radyoaktif madde kullanımı, zaman, para ve işgücü ihtiyacı), genom boyunca 
belirlenebilecek genetik markör sayısı ve bir popülasyonda her bir markör için bulunan genetik 
varyasyonun miktarı gibi yönleriyle birbirlerinden ayrılırlar. Kullanılan markör sisteminin ıslahçıya 



sağladığı bilgi kullanılan markör tipine göre farklılık göstermektedir. Her birinin avantaj ve 
dezavantajları bulunup gelecekte farklı markörlerin geliştirilmesi de mümkün olacaktır. 

 

MARKÖR YARDIMIYLA SELEKSİYON 

Yukarıda bahsedilen moleküler markör sistemleri birçok önemli bitki türünde yoğun çözünürlüklü DNA 
markör haritalarının (lokasyonları bilinen ve genom boyunca kısa aralıklarla dağılmış birçok markörlü 
haritalar) oluşturulmasına imkan vermektedir ve markörlü seleksiyon ıslahı uygulamaları için gerekli 
olan bir çerçeve oluşturmaktadır. 

Markör haritalarını yardımıyla, bazı istatiksel teknikler (association) ile markör-karakter arasındaki ilişki 
belirlenerek ilgili karakteri etkileyen aday genler tespit edilebilir. Bu karakterler genetik olarak basit 
olabilir- örneğin bitkilerde hastalığa dayanıklılık için birçok karakter bir veya birkaç genle kontrol 
edilmektedir. Alternatif olarak, bunlar çok sayıdaki geni (QTL: kantitatif karakter lokusları) ve çevresel 
faktörleri içeren genetik olarak kompleks kantitatif karakterler olabilir. Birçok ekonomik önemi olan 
karakter bu grup içinde yer almaktadır. 

Markörlerin ilgili genin fiziksel olarak yakınında veya içine olduğunun tespit edilmesinden sonra bir 
sonraki aşama markör yardımıyla seleksiyonun yapılabilmesidir, yani ilgili genlerin tercih edilen ancak 
belirlenemeyen allellerini tespit etmek için markörlerin varyasyonlarını (allellerini) seçmektir. 

Markörlü seleksiyonun başarısı ilgili gen ve markör arasındaki ilişkiye bağlıdır. 3 çeşit ilişki 
bulunmaktadır. A)- Markörün ilgili gen dizisinin içinde yer alması. Bu durum Gen yardımıyla seleksiyon 
(GAS, Gene Assisted Selection) olarak ifade edilebilir.  Markörlü Seleksiyon için en ideal durumdur. 
Çünkü genin alleleri hangi kalıtım özelliğine sahipse markör de aynı kalıtım özelliğine sahip olacaktır. 
Ancak pratikte böyle markörler nadiren ortaya çıkar ve bulunmaları en zor markörlerdir. B)-  Markör 
popülasyon içinde ilgili gen ile linkage disequilibrium (LD) durumundadır. LD, bazı allel 
kombinasyonlarının birlikte aynı kalıtım eğilimini göstermesidir.  Melezleme sonucunda oluşan bir 
popülasyonda özellikle markörler ve ilgili genler fiziksel olarak birbirine yakın ise yaygın olarak 
görülmektedir. Bu markörleri kullanarak yapılan seleksiyon LD-MAS olarak isimlendirilebilir. C)- Markör 
popülasyon içinde ilgili gen ile linkage disequilibrium (LD) durumunda değildir yani Linkage equilibrum 
durumundadır. Bu, markörlü seleksiyonun uygulanmasında en zor durumdur.  

MAS ve klasik Islah karşılaştırıldığında, MAS’ın etkinliği genetik olarak geliştirilmesi istenilen karaktere 
göre değişmektedir. Islah çalışmaları sırasında üzerinde çalışılan karakter eğer kolaylıkla 
kaydedilemiyorsa veya çok zorsa MAS büyük avantaj sağlamaktadır. Eğer incelenen karakter bitkinin 
ileriki yaşam dönemlerinde ortaya çıkıyorsa (çok yıllık bitkilerde çiçek / meyve gibi) MAS tercih 
edilmektedir. Öte yandan MAS gibi ileri biyoteknolojik tekniklerin kullanılabilmesi için güçlü ıslah 
programlarına ihtiyaç vardır.  Eğer altyapı ve kapasite yetersiz ise MAS’ın sağlayacağı avantajlar da 
sınırlı kalacaktır.  
  



 
 
ÖRNEK: 
 
Çizelge 1. Elmada monogenik karakterler ile ilişkili (linked) moleküler markörler (Tartarini and 

Sansavini, 2003) . 
 

Karakter Gen Markör adı Uzaklık (cM) Döl/bitki 
sayısı 

a) Dayanıklılık 
Karaleke 

 
Vm 

 
OPB12687 

 
6-8 

 
180 

Külleme Pl1 
 

Pl2 

OPAT20450 

OPD21000 
OPAT20900 

OPN181000 
OPAJ4750 

4 
5 
4 
- 
- 

64 
64 
61 
96 
96 

 
Kırmızı gal yaprakbiti 
(Dysaphis devecta) 

Sd1 MC029b 
MC064a 
2B12a 
OPC081700 
OPT091200 
2B12 SCAR 
E6/M6R2 
E6/M6R1 
E6/M8R1 

2.2 
1.5 
1.5 

14.7 
18.9 
1.5 
1.5 
1.5 

- 

135 
135 
134 
129 
127 
134 
130 
130 
130 

Eriosoma lanigerum Er1 
 
 
 

Er3 

OPC20 SCAR 
GS327 SCAR 
GS327 SCAR 
OPO05 SCAR 
OPO05 SCAR 
OPO05 SCAR 

8 
11.5 
26.1 
25 
0.8 
2.5 

135 
135 
398 
398 
362 
120 

b) Diğerleri 
Sütün şeklinde (Columnar) 
büyüme  

Co OA11-1025 
B347z-890 
OA11z-570 
B318y-440 
S34y-810 
OA11-1005 

6-15 
1.8 
4.7 
3.2 
8 
8 

- 
172 
172 
172 
172 
172 

Meyve rengi Rf BC226 1.7 178 
Meyve asitliği Ma OPT16-1000 0 151 

 



- Meyveler binlerce yıl, besleyici özelliğinden çok lezzet ve keyf verici ürün

olarak görülmüştür

- Bu nedenle ıslah çalışmaları tek yılık bahçe bitkilerine göre oldukça geç

başlamıştır

- En fazla üzerinde ıslah çalışması yapılan elma ve armutlarda bile ataları

bilinen çeşitlerin sayısı oldukça azdır

Sultani Çekirdeksiz Golden Delicious

Sarılop Gala

Hacıhaliloğlu Fuji

Tombul

Kırmızı

Amasya

MEYVE ISLAHININ ÖZELLİKLERİ



- Gençlik kısırlığı görülür (3-5-8 yıl )

- Kendiyle veya birbiri ile uyuşmazlık yaygındır ve istenilen

kombinasyonların oluşumunu önler

- Genetik yapı karışıktır. Yüksek heterozigoti gösterir ve yeni döllerde büyük

açılmalar görülür

- Kendilendiğinde ‘kendileme depresyonu’ görülür

- Bazı türlerde partenokrapi veya poliploidi nedeniyle tohum alınamaz

- Meyve ıslah çalışmalarında geniş alanlara ihtiyaç duyulur

- Tek bir gen ile kontrol edilen karakter sayısı çok azdır

- Karakterlerin kalıtımı incelenirken, bu özelikleri etkileyen fizyolojik, ekolojik

ve anatomik faktörler de dikkate alınmalıdır

- En iyi x en iyi

MEYVE ISLAHINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 



Gençlik kısırlığı

Bitkilerde çiçek oluşumunun sağlanamadığı gençlik dönemi olarak tanımlanır
(Goldschmidt and Samach, 2004). Tohumun çimlenmesinden ilk çiçek oluşumuna kadar
geçen süreyi ifade eder. Bitkinin belli bir olgunluk aşamasına ulaşması ve
çiçeklenmeye başlamasıyla geçer.

Bu dönemin tipik belirtileri; yaprakların daha kalın, küçük , dar ve keskin dişli 
olması, dikenlilik, hücrelerin daha iri olması.

Tohumdan yetiştirilmiş elma ve armut çöğürlerinin meyve verimine başlaması
5-8 yıl, zeytinde 15 yıl, bazı orman ağaçlarında 30-40 yıl bazı güllerde ise 20-
30 gün kadar sürebilmektedir.

Gençlik kısırlığı süresi türler arasında olduğu kadar tür içinde de değişebilir.
Örneğin; yaz elmaları kış elmalarına göre daha kısa gençlik kısırlığı
dönemine sahiptir.

GENÇLİK KISIRLIĞI  VE  AZALTILMASI



Genç turunçgil bitkilerinde dikenler



Ökaliptus da (Eucalyptus globulus ssp. Globulus)
gençlikten (üst sol) olgunluğa geçişte (alt sağ)
yaprak değişimi

Kurrajong ağacı (Brachychiton populneus)
Üstte çok genç bitki yaprağı. Alt sağda
genç bitki yaprağı, solda olgun bitki
yaprağı
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Eucalyptus polyanthemos , solda genç bitki yaprağı
sağda olgun bitki yaprağı



Sarmaşık bitkisinde, (Hedera helix). A: genç bitki yaprakları, B: olgun bitki yaprakları



Gençlik kısırlığı döneminin azaltılması

Gençlik kısırlığı dönemini azaltmak üzere çiçek oluşumunu teşvik edecek bazı
uygulamalar da yapılabilmektedir;

1- Optimum büyüme koşullarında büyümeye zorlamak (elmada boğum sayısı)
2- Olgun (verim çağındaki) anaç üzerine aşılamak
3- Bodur anaç üzerine aşılamak

Çöğür anaçlar genellikle bitkileri geç verime yatırırlar. Elmalarda melez bitkileri M9
gibi bodur anaçlar üzerine aşılamak suretiyle kısırlık bir kaç yıla düşürülebilmektedir.
Armutlarda ayva üzerine aşılandığında bodurluk sağlanmaktadır. Ancak bazı armut
çeşitleri ayva üzerinde uyuşmazlık göstermektedir.

4- Sürgün ucunun eğilmesi: Dik açılı büyüyen dallar daha geç verime yatar. Bu dalların
eğilmesi ve açının genişletilmesi erken çiçek oluşumunu teşvik eder.

5- Bitkinin eğik (belli açıyla) dikilmesi
6- Yaralamak
7- Bilezik almak
8- Kök budaması

Yeni Zelanda’da armut ıslahı çalışmalarında  açı açma, yaralama ve bilezik alma uygulanmaktadır (Brewer ve ark., 2008).

https://www.yvapplebreeders.com/information/shortening-the-juvenile-phase





Doğadan seleksiyon
Doğada var olan mevcut genetik varyasyondan yararlanarak
üstün özelliklere sahip genotiplerin seçilmesi ve çeşit olarak
tescil edilmesi (Tartılı Derecelendirme)

Klon seleksiyonu
Vegetatif olarak çoğaltılan türlerde, meyve bahçelerinde veya
bağlarda, çeşit içinde daha üstün özellikler gösteren bireylerin
klon olarak seçilmesi ve tescil edilmesi (Tekerrürlü denemeler)

Melezleme ıslahında seleksiyon
Melezleme çalışmalarıyla elde edilen genetik açılım gösteren
popülasyondan üstün özellik gösteren bireylerin seçilmesi

SELEKSİYON



MEYVE TÜRLERİNDE DOĞADAN SELEKSİYON

Ülkemizin gen kaynakları arasında yer aldığı ve bu nedenle
doğal bir genetik zenginliğe sahip türlerde üstün özellikler
gösteren bireyler seçilerek çeşit olarak üretime sunulur

1- Yerinde incelemeler (1-3 yıl)

2- Bir lokasyonda karşılaştırma (3-5 yıl verim)

3- Tekerrürlü bahçe tesisi ve karşılaştırma (mümkünse farklı
lokasyonlarda

4- Tescil



MEYVE TÜRLERİNDE KLON SELEKSİYONU

Meyve türlerinin yetiştirildiği bölgelerde üretim bahçeleri
gezilerek bir çeşit içinde üstün özellikler gösteren bireyler
seçilerek çeşit olarak üretime sunulur

1- Klon seleksiyonu-I (yerinde incelemeler, 1-3 yıl)

2- Klon seleksiyonu-II (bir lokasyonda karşılaştırma)

3- Klon seleksiyonu-III Tekerrürlü bahçe tesisi ve karşılaştırma
(mümkünse farklı lokasyonlarda

4- Tescil



Asmalarda Klon 
Seleksiyonu

1. Klon baş omca adaylarının 
seçimi   300-400 fert

2. Klon baş omcalarının seçimi 
40 baş omca (A aşaması)

3. Klon koleksiyon bağı                                
5-6 klon adayı (B Aşaması)

(Virüs testleri (İndeksleme ve seroloji) ve 
arındırma (meristem kültürü) 

4. Klon karşılaştırma bağları  (C 
Aşaması) 1-3 klon

5. Virüs testleri (İndeksleme ve 
seroloji) ve arındırma 
(meristem kültürü)



ASMALARDA  KLON  SELEKSİYONU

1. Klon Baş Omcalarının Seçimi (A)
- Klon seleksiyonu yapılan çeşidin yaygın olarak yetiştirildiği yörelerde 10-20 yaş arasında
en az 4000-5000 omcalı asgari 4-5 bağ belirlenerek krokileri çıkarılır.

- Belirlenen bağlarda yaz sürgünleri ve bunların üzerindeki salkımların sayımları yapılıp,
kaydedilir.

- Bu kayıtlardan her bağa ait toplam sürgün ve salkım sayıları bulunup o bağdaki omca
sayısına bölünerek bir omcada bulunan ortalama sürgün ve salkım sayısı belirlenir ve
ortalama salkım sayısının ortalama sürgün sayısına oranı o bağın doğum oranını
oluşturur.

- Gözlenen bağlarda salkım, sürgün ve doğum oranı ortalamaları üzerinde değer gösteren
omcalar arasından en yüksek değer gösteren 400-500 omca klon baş omca adayı olarak
belirlenir.

- Belirlenen adayların gövdelerine bant bağlanarak veya boya sürülerek işaretlenirler ve
bunların krokide yerleri belirlenir.

- Klon baş omca adayı olarak seçilmiş bu omcalarda üç yıl boyunca sürgün ve salkım
sayımları yapılarak bu süre sonunda en yüksek değer gösteren 40-50 klon baş omcası
seçilir.



Klon Koleksiyon Bağı (B)

•Seçilen 40-50 Klon baş omcası uygun anaç üzerine aşılanmak
suretiyle ve her baş omcadan 10 omca olacak şekilde, tekerrürsüz
olarak Klon Koleksiyon Bağı kurulur.

•Bağ normal verime yattığında omca başına yaş üzüm verimi
(kg/omca), 100 tane ağırlığı (g) ve budama odunu (kg/omca)
değerleri tartım yoluyla; salkım sayıları sayım yoluyla, ortalama
salkım ağırlığı da ürün miktarının salkım sayısına bölünmesiyle
tespit edilir.

•Hasat sırasında alınan örneklerdeki şırada suda eriyebilir kuru
madde %’si el refraktometresi ile toplam asit miktarı ise Tartarik
asit cinsinden (g/l) titrasyon yöntemi ile belirlenir



B ve C Aşamalarında Tartılı Derecelendirme 
(Ağırlıklı Planlama)

Sofralık Kurutmalık Şaraplık
Yaş Üzüm Verimi 35 35 20
Budama Odunu Ağırlığı 15 15 10
Tane Ağırlığı 15 10 -
Salkım Ağırlığı 10 10 -
SÇKM - 10 5
Titrasyon Asitliği - - 10
Olgunluk İndisi 10 - -
Salkımın Fiziksel Yapısı 15 - 15 (Renklenme)
Kuru Üzüm Randımanı - 10 -
Ekspertiz Tip Puanı - 10 -
Şarap Kalitesi - - 25

Yukarıdaki değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puanı alan 5 Klon Adayı belirlenir.

Bu adaylar, önemli virüs hastalıkları (fanleaf, leafroll, Corky bark, Arabis mosaic) yönüyle 
testlenir ve bulaşık olanlar, meristem kültürü yoluyla arındırılır, sürgün ucu ve hidroponik 
kültürleri ile hızlı çoğaltılır. 



Klon Karşılaştırma (C)

• B aşamasında belirlenen 5 klon adayı ile biri klon seleksiyonu yapılan
kuruluşta olmak üzere dört ayrı yerde 4 tekerrürlü her tekerrürde her klon
adayından 10 omca olacak şekilde Klon Karşılaştırma Bağları kurulur.

• Bu bağlarda, aynı çeşide ait daha önce seçilmiş klon(lar) varsa, bunlar tanık
(Kontrol) olarak kullanılabilir.

• 4-6 yıl boyunca Klon Koleksiyon bağında yapılan ölçüm, tartım ve gözlemler
aynen uygulanır. Elde edilen değerler tartılı değerlendirme ile varyans
analizine tabi tutularak değerlendirilir.

• Değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puanı alan 1-3 klon seçilir.

• Seçilen klonlar yeniden virüs testlerinden geçirildikten ve temiz olduklarına
kanaat getirildikten sonra, bunlardan üretilen A katagorisinde baz materyal
niteliğindeki fidanlarla (pre-bazik), dışa karşı korunmuş tel seralarda
(screenhouse) “Ana Parsel” kurulur.



BİTKİ ISLAHI

Kültür bitkilerini daha nitelikli, daha verimli, 

dahayararlı ve daha ekonomik hale getirmek 

amacıyla genetik yapılarını değiştirmek bilim 

ve sanatıdır. 



Bitki  Islahının  Amaçları

• Verimi  artırmak
• Kaliteyi artırmak
• Üretim alanlarını genişletmek
• Makinalı tarımı geliştirmek
• Hastalıklara, zararlılara dayanıklılık
• Birörnek ürün yetiştirmek
• Olumsuz çevre koşullarına dayanıklılık (soğuğa, yüksek 

sıcaklığa, kurağa, tuza, kirece, vb.) dayanıklılık



Bitki Islahı ile İlişkili Bilim Dalları

• Morfoloji

• Çiçek biyolojisi
• Genetik

• Botanik 

• Sitogenetik

• Biyokimya

• Moleküler biyoloji
• Moleküler genetik
• Yetiştirme teknikleri

• Agronomi

• Fitopatoloji ve 
entomoloji

• Gıda teknolojisi
• İstatistik ve deneme 

tekniği
• Doku kültürleri
• Ekoloji 

• Fizyoloji



Bitki Islahının Tarihsel Aşamaları

• Seleksiyon Aşaması

• Varyasyon yaratma 
aşaması

• Heterozis ıslahı 
aşaması

• Biyoteknoloji aşaması

• İnsanların yerleşik 
yaşaması

• XIX. yüzyılın ikinci 
yarısı 

• XX. yüzyılın ortaları

• Son 30 yıl













1. SELEKSİYON ISLAHI 

 

Doğal olarak meydana gelmiş bir varyabiliteye sahip popülasyonlardan ıslah 

amaçlarına uygun bitki seçip, bunlara daha fazla döl verme şansı tanıyarak gerçekleştirilen 

seleksiyon ıslah yöntemlerinin en eski olanıdır. Zaten bitki ıslahı temel olarak seleksiyona 

dayanır ve tüm ıslah yöntemlerinde bir seleksiyon aşaması vardır. Ancak seleksiyon ıslahı 

olarak adlandırdığımız yöntemde ıslahçı genetik varyasyon yaratmaz, fakat mevcut olan 

varyasyondan yararlanır. Diğer yöntemlerde ise önce varyasyon yaratılır, daha sonra 

varyabiliteye sahip popülasyon içinden seçim yapılır.  

Başka bir değişle seleksiyon ıslahında bitkilerin kalıtımsal yapıları değiştirilmez. 

Değiştirilen, popülasyon halindeki bitki topluluğunun kompozisyonudur. Popülasyon 

içindeki gen frekansı seleksiyon ile istenilen yöne kaydırılır.  

Seleksiyonda başarı, üzerinde çalışılan popülasyonlarda genetik varyabiliteye, 

varyabilitenin kaynağına ve son olarak da bu varyabiliteden yararlanma oranına yani 

seleksiyon tekniğine bağlıdır. Genetik varyasyonun olmadığı bir bitki topluluğunda yapılan 

seleksiyon hiçbir başarı sağlayamaz. Bir popülasyondaki varyans çeşitli komponentlerden 

oluşur. Varyansın bir bölümü çevre şartlarıdır (modifikasyon), diğer bir bölümü ise kalıtsal 

yapıdan (idiovaryabilite) kaynaklanır. İdiovarybilitenin bir bölümü de hücre çekirdeğindeki 

kalıtsal yapıdan (genotip), ikinci bir bölümü de sitoplazmadaki kalıtsal faktörlerden 

(plasmotip) gelir. Bir bitkinin genotipi döllenmeye katılan yumurta hücresi ve çiçek 

tozundan, plasmotipi ise yumurta hücresinden kökenini alır.  

Toplam varyans içindeki genetik varyans ne kadar yüksek paya sahipse seleksiyonun 

etkisi ve isabeti o derece yüksektir. Genetik varyansın genel varyans içindeki payına kalıtım 

derecesi denir. Kalıtım derecesi yüksek özelliklerin ıslahında, seleksiyonun sağladığı genetik 

ilerleme hızlı olur. Genetik ilerleme seleksiyon yapılan bir popülasyonun başlangıç 

ortalaması ile, bu popülasyondan seçilen bitkilerin döllerinin ortalaması arasındaki farktır.  

Kalitatif karakterlerin kalıtım derecesi yüksek olduğu için bu özellikleri amaçlayan 

ıslah çalışmalarında seleksiyonun isabet şansı büyüktür. Oysa kantitatif özelliklerde kalıtım 

derecesi düşük olup seleksiyonla sağlanan genetik ilerleme daha zayıftır.  

Bir popülasyondaki varyansın komponentleri şunlardır: 

 



VF = VA + VD + VI + VE + VGE 

 

Burada; 

 

VF = Fenotipik varyans (ıslahçının gördüğü varyans) 

VA = Aditif (eklemeli) gen etkisinden doğan varyans 

VD = Dominansi etkisinden doğan varyans 

VI = Epistatik etkiden (gen interaksiyonu) doğan varyans 

VE = Çevre şartlarından (ekoloji) doğan varyans 

VGE = Genotip x Çevre interaksiyonundan doğan varyans. 

 

İşte ıslahçı seleksiyon sırasında eklemeli gen etkisinden doğan varyansı belirlemeye 

ve bunu kullanabilmeye yaklaştıkça seleksiyonun sonucunda başarısı o derece artar.  

Seleksiyon ıslahı, üzerine çalışılan bitki türünün çoğaltım yöntemine, döllenme 

biyolojisine ve yaşam süresine, ayrıca seleksiyonla ıslah edilmek istenen karakter veya 

karakterlerin sayısına, döllenmeden önce veya sonra ortaya çıkışına, kalıtım duruma göre 

farklılıklar gösterir. Esas olarak üç değişik biçimde uygulanır: 

- Toplu seleksiyon 

- Teksel seleksiyon 

- Klon seleksiyonu 

Bunlardan toplu seleksiyon ve teksel seleksiyonun uygulanışı da kendine ve yabancı 

döllenen bitkilere göre farklılıklar gösterir. 

 

 

 

 

1.1. Toplu Seleksiyon 



İnsanoğlu, bitkisel üretim yapmaya başlamasından itibaren yetiştirdiği bitkiler 

içinden amacına daha uygun olanlarını seçmeye başlamış; daha iri meyveli, daha gevrek ve 

lezzetli yapraklı vb. bitkilerden tohum alarak onları üretmeyi tercih etmiştir. Bu çabalar toplu 

seleksiyonun ilkel fakat bilinçli başlangıcı olmuştur. 

Toplu seleksiyonda seçilen bitkilerin tohumları karışık olarak alınır ve ekilir. Seçme 

bitkilerin fenotiplerine göre yapılır. (Herhangi bir biçimde döl kontrolüne yer verilmez.) 

Fenotipin genotipi yansıttığı varsayılır. Bu nedenle toplu seleksiyon, kalıtım derecesi yüksek 

özellikler üzerinde çalışıldığı zaman oldukça etkilidir. Buna karşın kalıtım derecesi sınırlı 

karakterlerde etkinliği azdır.  

Her ne kadar, özellikle kendine döllenen bitkilerde bu nedenle teksel seleksiyon toplu 

seleksiyonun kullanımını kısıtlamakta ise de, toplu seleksiyonun bitki ıslahında iki önemli 

işlevi vardır (Allard 1963). Bu işlevlerden birincisi köy popülasyonlarının (yöresel yerli 

çeşitlerin) yoğun olduğu bölgelerde yapılan ıslah çalışmalarında toplu seleksiyonun çabuk ve 

güvenilir sonuçlar vermesidir. Bu yolla, gelişmekte olan ülkelerin tarımlarında önemli yeri 

olan köy çeşitlerinden erkenci veya geçci, hastalıklara dayanıklı “yeni çeşitler” 

geliştirilebilir. Toplu seleksiyonun ikinci öneli uygulama alanı da, var olan çeşitlerin 

saflaştırılmasıdır. Her iki işlevinde de, arka arkaya birkaç generasyon uygulanan toplu 

seleksiyon, kalıtım derecesi yüksek karakterlerde önemli ilerlemeler sağlayabilir.  

1.1.1. Kendine döllenen bitkilerde toplu seleksiyon uygulanışı: 

 

Toplu seleksiyon kendine döllenen bitkilerde iki biçimde uygulanabilir: Olumlu 

(pozitif) seleksiyon ve olumsuz (negatif) seleksiyon. 

Olumsuz toplu seleksiyon; popülasyon içinde ıslah amacına uymayan bitkilerin 

sökülüp atılması, kalan bitkilerin tümünden tohum alınması biçiminde yürütülür. Olumsuz 

toplu seleksiyon yeni çeşitler elde etmekten çok, var olan çeşitlerin korunması ve 

saflaştırılması amacıyla kullanılır. Bahçe bitkilerinde generatif çoğaltmanın söz konusu 

olduğu sebzelerin tohumluk üretiminde olumsuz toplu seleksiyon geniş ölçüde kullanılır. 

Üretim parsellerinde yapılan gözlemlerle mutasyon, doğal yabancı tozlanmalar, mekanik 

çeşit karışımlarından doğan tip dışı bitkilerle, hastalıklı bireyler sökülerek uzaklaştırılır. 

Yalnızca sağlıklı ve çeşidin tipik özelliklerini taşıyan bitkilerin tohum vermesi sağlanır.  



Olumlu toplu seleksiyon; daha çok kullanılan yöntemdir. Üzerinde çalışılan 

popülasyonda, ıslah amacına uygun bulunan bitkilerin tohumları karışık olarak bir parsele 

ekilir ve aynı işlem 3-4 yıl ard arda sürdürülür. Olumlu toplu seleksiyonda seçme fenotipe 

göre yapılığından ve fenotip her zaman genotipi tam yansıtmadığından bazen istenmeyen 

durumlar ortaya çıkar. Seleksiyonun amacı olan özellik dominant genlerle determine 

edildiğinde seçilen bitkilerin bir kısmı heterozigot yapıda olabileceğinden ileriki 

generasyonlarda açılmalar görülebilir. Örneğin karışık bir sırık taze fasulye 

popülasyonundan beyaz taneli ve kılçıksız bir çeşit elde etme söz konusu olduğunda durum 

böyledir. Anılan özelliklerden beyaz renk resesif genlerle, kılçıksızlık ise dominant genlerle 

yönetilir. Popülasyonda her iki özelliği taşıyan bitkiler seçildiğinde, bunların dölleri tümüyle 

beyaz taneli bitkiler meydana getirirken, bitkilerin içine belli oranlarda yine kılçıklı bakla 

verenler bulunacaktır. Zira seçilen kılçıksız bitkilerin bir bölümü homozigot dominant, diğer 

bir bölümü ise heterozigot dominant yapıdadır ve heterozigot yapıdaki bitkiler bir sonraki 

generasyonda belli oranda kılçıklı bitki oluşturacaktır. İşte bu sakıncayı ortadan 

kaldırabilmek için toplu seleksiyonun uygulaması değiştirilerek ve bir yıl döl kontrolü 

yapılarak uygulanabilir. Döl kontrollü toplu seleksiyonda ilk yıl seçilen bitkilerin tohumları 

ayrı ayrı alınır ve ikinci yıl bu tohumlar ayrı ayrı sıralar halinde ekilir. İncelenen sıralardan 

ıslah amacına uygun ve homojen bulunanların tohumları üçüncü yıl karıştırılarak ekilir ve 

orijinal popülasyonla karıştırılarak gözlenir. Bundan sonraki yıllarda seçim ve ekim tohumlar 

yine karıştırılarak yapılır (Şekil 1).  

Toplu seleksiyonun uygulanışı konusunda karar verilmesi en güç olan konu, her 

generasyonda seçilmesi gerekli en uygun bitki oranı veya sayısıdır. Seleksiyon şiddeti düşük 

olduğunda (yani seçilen bitkilerin, toplam bitkilere oranı yüksek olduğunda), seleksiyonla 

kazanılacak genetik ilerleme fazla olmaz. Buna karşılık çok fazla bitkinin elimine edilmesi 

ve seleksiyonun çok şiddetli yapılması da geliştirilecek yeni çeşidin adaptasyon yeteneğini 

sınırlayan bir faktör olarak karşımıza çıkar.  

Allard (1960), seleksiyonda eğer koşullar elverişli ise birkaç yüz bitki yerine iki-üç 

bin bitkinin ayrılmasının yararlı olduğunu ileri sürmektedir. Ancak bahçe bitkilerinde bu 

kadar yüksek sayıda bitki ile çalışmak her zaman olası değildir. Bahçe tarımında, bitkiler 

arasında bırakılan mesafelerin yüksek oluşu arazi sorununu gerektirmekte, fazla bitki ile 

çalışmayı güçleştirmektedir. Bununla birlikte başlangıç popülasyonunu oluşturan çeşidin 



genel karakterlerini kaybetmemek için her generasyonda % 40’tan fazla bitkinin atılmaması 

yararlı olur.  

Toplu seleksiyon, eskiden bahçe bitkileri ıslahında çok yaygın kullanılan bir 

yöntemdi. Bu yöntem ile ıslah edilmiş çeşitlerin arasında “Princesse” fasulyesi ve 

“Supermarmande” domatesi örnek gösterilebilir. Ancak günümüzde kendine döllenen 

türlerde toplu seleksiyon, yeni çeşit geliştirmekten çok eski çeşitlerin iyileştirilmesini ve 

 Şekil 1. Kendine döllenen bitkilerde basit ve döl kontrollü toplu seleksiyonun 

yapılışı. 

 

 



saflaştırılması amacıyla kullanılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında yine de, ülkemizde bulunan 

köy popülasyonu çeşitlerinin ıslahında çabuk sonuç veren bir yöntem olarak göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

1.1.2. Yabancı döllenen bitkilerde toplu seleksiyon 

Kendine döllenen bitkilerde, popülasyonların büyük ölçüde homozigot bitkilerden 

oluşmasına karşılık, yabancı döllenen türlerde popülasyonlarda büyük oranda heterozigot 

bireyler vardır. Bu nedenle kendine döllenen bitkilerde toplu seleksiyon sonucunda elde 

edilen yeni çeşit homozigot hatların karışımı halindedir. Yabancı döllenen bitkilerde toplu 

seleksiyonla heterozigoti oranı düşürülür ve popülasyon içine, istenen genlerin frekansı 

yükseltilir. Yabancı döllenen bitki popülasyonlarında belli ölçüde bir heterozigoti vardır. 

Seleksiyon yapıldıkça bu oran düşer. Ancak çok ender durumlarda homozigoti tümüyle 

sağlanabilir. Genellikle seleksiyon sonucunda bile böyle bitkilerde safhatlar elde edilemez.  

Yabancı döllenen türlerde toplu seleksiyon olumlu veya olumsuz yönde yapılabilir. 

Ancak olumsuz seleksiyon gen frekansında fazla değişiklik yapmadığından yaygın olarak 

kullanılamaz. Daha çok popülasyonlarda ortaya çıkan hastalıklı, zayıf bitkilerin 

uzaklaştırılması biçiminde uygulanır. Yabancı döllenen türlerde daha çok olumlu toplu 

seleksiyon kullanılır. 

Yabancı döllenen türlerde seçim, annenin fenotipine göre yapılır. Oysa bu bitkilerden 

alınan tohumların genotipinde annenin payı bazı durumlarda ancak % 50’dir. Zira tozlanma 

ve döllenme başka bitkilerden gelen çiçek tozlarıyla gerçekleşmektedir. O nedenle 

seleksiyon etkinliği kendine döllenenlerdeki kadar yüksek değildir. Bununla birlikte 

seleksiyon etkinliği bazı durumlarda yükseltilebilir.  

a) Kendileme depresyonunun görünmediği türlerde bitkiler kendilenerek yabancı çiçek 

tozlarının döllenmeye karışması önlenebilir. Örneğin Cucurbitaceae familyası türleri çiçek 

biyolojileri nedeniyle yabancı döllenen bitkiler oldukları halde, bunlarda dişi çiçekler aynı 

bitkilerin erkek çiçeklerinden alınan polenlerle tozlanabilir ve döllenebilir. Böylece yabancı 

döllenen bitkilerde de toplu seleksiyon kendine döllenen bitkilerdeki gibi yürütülebilir. Aynı 

durum bazı Cruciferae türleri için de geçerlidir. Bu sonuncu familyada uyuşmazlık nedeniyle 

kendileme yapmak prensip olarak mümkün değil ise de bitkilerin yetiştirildiği ortamın 



sıcaklığı değiştirilerek uyuşmazlık kırılabilir. Ayrıca tomurcukların genç dönemlerinde 

yapılan kendilemelerde de bazen olumlu sonuçlar alınabilmektedir. 

b) Islah edilecek özelliğin çiçeklenmeden önce belirdiği karakterler ile çalışıldığında veya 

tüketilen kısımları vejetatif organları olan türlerde de seleksiyon etkinliği yüksek olur. Böyle 

durumlarda toplu seleksiyon çiçeklenmeden önce yapılabildiğinden, tozlanma ve döllenme 

seçilmiş olan üstün özellikleri taşıyan bitkiler arasında gerçekleşir. Yaprakları, soğanları, 

kökleri yenen yabancı döllenen sebze türlerinde bu durum geçerlidir ve büyük kolaylık 

sağlar. 

c) Sürekli çiçeklenen bitkilerde, ilk döllerde gözlemler ve buna dayanarak seleksiyon 

yapılabilir. Daha sonra bu bitkiler ayrılarak üzerlerindeki oluşmuş meyveler, döllenmiş 

olabilecek çiçekler kopartılır ve kendi aralarında tozlanmaya bırakılabilir. Seçilmeyen 

bitkiler uzaklaştırılmış olacağından tozlanma ve döllenme üstün nitelikli bitkiler arasında 

gerçekleşir. Ancak bu yola başvurulduğunda seçilen bitkilerin verim potansiyelleri tam 

olarak kestirilemez.  

d) Seleksiyonun etkinliğini belirleyen diğer bir konu ıslah edilen özelliğin kalıtım biçimi ve 

kalıtım derecesidir. Resesif genlerin etkisiyle beliren bir özellik yönündeki seleksiyon daha 

etkilidir ve çabuk sonuçlanır. Buna karşılık dominant genlerle yönetilen özellikler yönünde 

yapılan seleksiyon daha uzun zaman gerektirir. Toplu seleksiyonun yabancı döllenen 

itkilerdeki etkinliği kalıtım derecesine de bağlıdır. Kalıtım derecesi yüksek olan özelliklerde 

seleksiyonun etkisi yüksektir. Buna karşılık düşük olan özelliklerde seleksiyonla sağlanan 

genetik ilerleme az olur. 

 

Toplu seleksiyon yabancı döllenen bitkilerin ıslahında sık olarak başvurulan bir 

yöntemdir. Böyle bitkilerde çalışırken seleksiyonu çok şiddetli yapmamak gereklidir. Zira 

sıkı bir seleksiyon popülasyondaki bitkiler arasındaki akrabalık düzeyini yükseltir ve 

akrabalı yetiştirme depresyonuna neden olabilir (özellikle kabakgillerde).  

 

 

 

1.2. Teksel Seleksiyon 



Adından da anlaşılabileceği gibi teksel seleksiyonda seçilen bitkiler ayrı ayrı 

değerlendirilir. Her bitkinin tohumları ayrılarak alınır ve bir sonraki yıl ayrı sıralar halinde 

yetiştirilir. Böylece döl kontrolü yapılır. Fenotiplerine göre seçilen bitkilerin üstünlüklerinin 

kalıtsal olup olmadığı araştırılır. Bu nedenle teksel seleksiyona bazen “döl kontrollü teksel 

seleksiyon” da denir.  

Kendine döllenen bitki popülasyonları homozigot bireylerden oluştuğu için teksel 

seleksiyonla kısa sürede saf hatlar (ari döller) elde edilir. Oysa yabancı döllenenlerde belirli 

düzeyde heterozigot bitkiler bulunur. Seçilen bitkilerin bir kısmı bazı karakterler bakımından 

homozigot olsa bile, diğer bir kısım heterozigot olabilir. Ayrıca seçilen bitkilerden alınan 

tohumların oluşumunda rol oynayan polenlerin durumları da bilinmemektedir. Bu 

nedenlerledir ki genellikle teksel seleksiyon kendine döllenen ve yabancı döllenen bitki 

türlerinde oldukça farklı biçimlerde yürütülür. 

1.2.1. Kendine döllenen türlerde teksel seleksiyon 

Kendine döllenen bitkilerde, seçilen bitkilerin dölleri safhatlar meydana getirir. Bu 

saflık hem mekan hem de zaman açısından geçerlidir. Tek bitkinin tohumlarından oluşan 

bitkilerin tümü kalıtsal olarak birbirinin benzeridir ve bu benzerlik herhangi bir karışma 

olmadıkça generasyonlar boyunca sürer. Dolayısıyla kendine döllenen bitkilerde bir kez 

seleksiyon yapıldıktan sonra elde edilen alt popülasyonlar daha doğru deyişle saf hatlar 

içinde tekrar seleksiyon yapmak anlamsızdır. Bu durumu Johannsen 1903-1909 yıllarında 

gerçekleştirdiği denemelerinde ortaya çıkarmıştır. Araştırıcı Princesse fasulye çeşidinin 

tohumlarından değişik irilikte olanlarını seçmiş ve bunları tarttıktan sonra ekmiştir. Elde 

ettiği bitkilerin tohumlarını ayrı ayrı incelemiş ve dunların ortalama ağırlıklarını 

birbirlerinden farklı olduklarını belirlemiştir. Yani seleksiyon etkili olmuştur. İkinci aşamada 

her hat içinde yine benzer biçimde en iri ve en küçük tohumlar seçilerek seleksiyon yapılmış, 

fakat bu kez herhangi bir ilerleme kazanılamamıştır. Örneğin ikinci saf hatın döllerinden 

tohum ağırlığı 40 ve 70 gr. olanlar ayrılarak yetiştirilmiş, elde edilen döllerde tohum ağırlığı 

sırasıyla 57,2 ve 55,5 gr. bulunmuştur. Johannsen’in bu deneyleri safhatlar içindeki 

varyabilitenin idiotipik olmadığını, modifikasyonlardan kaynaklandığını göstermiştir.  



Bu nedenle kendine döllenen sebze türlerinde teksel seleksiyon yapılırken ilk yıldan 

sonra elde edilen hatlar arasındaki farklılıklar incelenir ve üstün nitelikteki hatlar seçilir. 

Hatlar içinde tek bitki seçimine gidilmez. Seçilen hatlar içindeki bitkilerin tohumları 

karıştırılarak alınır. Ancak seçilen hatların tohumlukları karıştırılmaz ayrı ayrı alınır ve bir 

yıl sonra ayrı ayrı sıralar veya parseller halinde yetiştirilir (Şekil 2).  

Bununla birlikte, kendine döllenen bitkilerde de az da olsa zaman zaman yabancı 

döllenme olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Zaten pratikte örneğin kendine döllenen 

sebze türleri olarak değerlendirilen domates, biber, patlıcan, marul, kıvırcık ve bamya da 

bazı durumlarda % 35’e kadar çıkan yabancı döllenme söz konusu olabilmektedir. Öte 

yandan spontan mutasyonlar ve mekanik karışımlar da hatların aralıklarını bozabilir. Bu 

nedenle seleksiyon işlemi sürerken ıslahçı alt popülasyonlarda belirlediği tip dışı bitkileri 

olumsuz seleksiyon ile ayıklamalıdır.  

Spontan yabancı döllenmenin doğuracağı karışımın önüne geçmek için alınabilecek 

bir dizi önlem de seçilen hatlardan tohum alırken, tohum alınmak üzere bir miktar bitkide 

kendileme yapmaktır. Böylece hatlardaki arılık korunmuş olur. 

Şekil 3’te görüldüğü gibi teksel seleksiyon ile 6 generasyon sonunda yeni çeşit elde 

edilebilir ve üretime geçilebilir. Bu değer domates, biber, patlıcan, salata, marul gibi türler 

için geçerlidir. Zira bitki başına tohum verimi yüksek olan bu türlerde A döllerinde bile 

mikroverim denemelerine başlanabilir. Buna karşılık bezelye, yer fasulyesi ve hatta bamya 

gibi türlerde verim denemeleri için gerekli olan tohumluk üçüncü yıldan önce hazırlanamaz 

ve mikroverim denemelerine ancak o döllerde başlanabilir.  

1.2.2. Yabancı döllenen türlerde teksel seleksiyon: 



Kendine döllenen bitkilerdekinin tersine, yabancı döllenen türlerde seçilen bitkilerin 

dölleri her zaman birbirine benzer bitkilerden oluşmaz. Zira popülasyon oluşturan bitkilerin 

içinde heterozigot olanlar da vardır. Generasyondan generasyona alt popülasyonlardaki 

kompozisyon değişir. Yeni yeni tipler ortaya çıkar. Bu nedenle yabancı döllenen bitki 

türlerinde teksel seleksiyon yaparken her generasyonda hem en üstün familyalar işaretlenir, 

hem de bu familyaları oluşturan hatlarda en üstün bireyler belirlenir ve seçilir. Yani kombine 

biçimde familya seleksiyonu ve bireysel seleksiyon yapılı (Şekil 4). 

Şekil 2. Kendine döllenen bitkilerde teksel seleksiyonun uygulanışı. 

Döl kontrollü teksel seleksiyonun bitki ıslahında ilk pratik uygulaması 1850’li 

yıllarda, yabancı döllenen bir bitki olan pancarda Fransız ıslahçı Vilmorin tarafından 

yapılmıştır. Vilmorin bu yolla pancarda % 5-6 oranında şeker içeren bir popülasyondan 

hareket ederek % 17-18 oranında şeker içeren hatlar elde edebilmiştir (Valdeyron 1961). 



Teksel seleksiyonun yabancı döllenen bitkilereki uygulaması her yıl tek bitki seçimi 

ve döl kontrolü biçiminde yapılır. Homozigot hatların ele edilmesi kendine döllenenlere göre 

daha uzun sürer. Sürenin uzunluğu hem başlangıç popülasyonunun heterozigot bitkiler 

içerisinen, hem de döllenmenin kontrol edilmeden serbest gerçekleşmesinden kaynaklanır. 

Zira fenotiplere bakılarak seçilen bitkiler, kötü özellikleri nedeniyle seçilmeyip atılan bitkiler 

tarafından döllenmiş olabilir. Bu olumsuzluğu giderebilmek için bazı yollara başvurulabilir.  

a) Vejetatif olarak çoğaltılabilen bitkilerde, seçilen bitkiler bu yolla çoğaltılarak elit bitki 

klonları üzerinde döl kontrolü yapılır. Kontrol sonucunda olumlu sonuç veren klonlar kendi 

aralarında tozlanmaya bırakılır. Bunların döllerinde de seleksiyona aynı biçimde devam 

edilir. Teksel seleksiyonda vejetatif çoğaltma tekniğinden yaralanma karnabaharlarda (Run 

Feldt 1962) ve Cruviferae familyasına giren diğer bazı türlerde yararlanılabilmektedir. 

Şekil 3. Yabancı döllenen bitki türlerinde teksel seleksiyonun uygulanışı. 



 

b) Islah amacı olan özelliğin döllenmeden önce ortaya çıktığı durumlarda da tozlanma ve 

döllenme seleksiyon yapıldıktan sonra olacağından kontrol altına alınabilir. 

c) Tüketilen kısımları döllenmeden sonra beliren türlerde “yedek tohum yöntemi” de 

seleksiyonun etkinliğini yükseltebilir. İlk kez kullanıldığı yer olan “Ohio” ismiyle de anılan 

bu yönteme seçilen hat veya familyaların elde edilen tohumlarının yarısı döl kontrolü için 

kullanılır. Yetiştirilen A1 döllerinde olumlu sonuç veren hatların ayrılan diğer yarı 

tohumlukları bir yıl sonra yetiştirilir ve A2 dölleri kontrolü yapılır. Bu arada tozlanma, 

yalnızca üstün görülen hatlar bulunduğu için bunlar arasında gerçekleşir. A2 döllerinden elde 

edilen tohumlukların da yine yarısı B1 dölleri yetiştiriciliği için kullanılır. Üstün niteliklere 

sahip B1 döllerinin kalan yarı tohumlukları ise bir yıl sonra B2 döllerinin yetiştirilmesi için 

ekilir. Beşinci yıl kendi aralarında tozlanan bitkilerden elde edilen tohumlar altıncı yıl 

karıştırılarak üretilir. Daha sonra bir yandan tohumluk üretimi yapılırken, diğer yandan da 

ıslah çemberi yeniden başlatılır (Şekil 4). Yedek tohum yöntemi kavun, karpuz ve kışlık 

kabaklar gibi Cucurbitaceae türlerinde kullanabilen, seleksiyonun daha sağlıklı ve etkin 

ilerlemesini sağlayan bir tekniktir. Bununla birlikte yedek tohumla çalışıldığında iki yılda bir 

generasyon ilerlendiği ve zaman yitirildiği de unutulmamalı, gerek olmadıkça bu yönteme 

başvurulmamalıdır. 

Toplu seleksiyonun tersine teksel seleksiyon ile eskisinden farklı yeni çeşitler elde 

edilebilir. Özellikle yöresel çeşitlerin yaygın olduğu ülkelerde, genetik varyasyonun yüksek 

olduğu türlerde teksel seleksiyon yoluyla yeni ve üstün çeşitler geliştirilebilir. Teksel 

seleksiyonla geliştirilmiş çeşit sayısı oldukça fazladır. Ülkemizde de bu yolla elde edilmiş 

çeşitler vardır. Bunlar arasında soğanlarda “kantartopu” popülasyonundan yapılan 

seleksiyonla geliştirilen “Yalova 3”, “Yalova 12” ve “Yalova 15” çeşitleri, “Halkapınar” 

patlıcan popülasyonundan elde edilen “Halkapınar 45” çeşidi, değişik yerli biber 

popülasyonlarından geliştirilen “Ata 100”, “Çetinel 150”, “Eskişehir Çarliston”, “İnce su 

118”, “Ilıca 256” çeşitleri örnek olarak gösterilebilir.  

 

 

 

 



 

 

 

Şekil 4. Yabancı döllenen bitkilerde yedek tohumlu teksel seleksiyon yönteminin işleyişi. 

1.3. Seleksiyon ıslahına ilişkin bazı teknik öneriler 

Seleksiyonun, özellikle yöresel köy popülasyonlarının bulunduğu yerlerde etkili ve 

çabuk sonuç veren bir ıslah yöntemi olduğunu başlangıçta da söylemiştik. Böyle 

popülasyonlar, uzun yıllar boyuna yetiştirildikleri bölgelerin ekolojik koşullarına yüksek 

uyum sağlamışlardır. Doğal seleksiyonun etkisiyle çevre koşullarına, yöredeki hastalık ve 

zararlılara karşı yeterli dayanıklılığı göstermeyen bireyler yok olmuşlardır. Bu nedenle, yerli 

popülasyonlardan seleksiyonla, yüksek verim ve kalite özelliklerinin ötesinde çevre 

koşullarına dayanıklılık bakımından da ilginç çeşitler elde edilebilir. 



Seleksiyon çalışmalarının elde edilmesi istenen çeşidin ileride yetiştirilmesi düşünülen 

ekolojide yapılması gereklidir. Böylece ıslahçının yaptığı seleksiyonun yanında doğal 

seleksiyon da etkisini gösterir. Aksi halde belli bir ekolojide çok iyi sonuç veren bitkilerin 

seçilmesiyle elde edilen yeni çeşit daha sonra esas yetiştiricilikte farklı ekolojiye gittiğinde 

aynı performansı göstermeyebilir. Çeşitlerin gösterdikleri değerlerin oluşunda genotip ve 

çevre koşullarının etkilerinin yanında geotip x çevre interaksiyonunun da etkili olduğu 

unutulmamalıdır. Bu nedenle, değişik ekolojilerde yetiştirilmesi düşünülen bir çeşidin 

geliştirilmesi amaçlanan çalışmalarda, verim denemelerine geçilirken, bu denemelerin farklı 

lokasyonlarda ve birkaç kez tekrarlanarak yapılması yararlıdır.  

Seleksiyonla elde olunacak çeşitlerin “adaptasyon yetenekleri” ile ıslah sırasında 

“seleksiyon şiddeti” arasında da ilişki vardır. Sıkı bir seleksiyonla geliştirilen çeşitlerde 

adaptasyon yeteneği daha zayıf olabilir. Az şiddetli fakat tedrici bir seleksiyonla geliştirilen 

çeşitlerde ise daha geniş adaptasyon yeteneği şansı olur. Bu durum özellikle yabancı 

döllenen sebze türlerinde daha önemlidir. 

Çalışmalar esnasında kullanılan arazinin de özenle seçilmesi gereklidir. Materyalin 

yetiştirildiği yerde daha önce birkaç yıl aynı ürün bulunmamış olmalıdır. Özellikle tohum 

ekimi yapılarak üretilen türlerde önceki yıllarda toprağa dökülmüş tohumlar da çimlenerek 

karışıklıklar meydana getirebilir. Arazinin homojen yapıda olması, sulama, gübreleme, 

budama gibi kültürel işlemlerin her yanda eşit biçimde yapılması gereklidir. Bitkiler arasında 

bırakılan aralık-mesafe konusunda da aynı özen gösterilmelidir. Aksi halde daha iyi besleme 

veya havalandırma gibi nedenlerle üstün görünen bazı bitkiler seçilebilir ve 

modifikasyonlardan kaynaklanan üstünlükler kalıtsal olmadığı için ıslahçı yanılabilir.  

Seleksiyon ıslahında genelde her yıl bir generasyon ilerlenir. Ancak bu durum türlere 

göre değişiklikler gösterebilir. Çok yıllık türlerde ve iki yıllıklarda süre uzarken vejatasyon 

süresi kısa olanlarda da azalabilir. İkinci durumdaki türlerde bir yılda birkaç kez yetiştiricilik 

yapmak olasıdır. Islahın süresini kısaltmak bir yandan seçim sırasında seleksiyon kriterleri 

olan özellikleri erken gözlemleyebilmeye, diğer yandan da seçilen bitkilerden oluşturulan hat 

veya populasyonların homojenitelerini hızla arttırabilmeye bağlıdır.  

Bitkilerin genotipleri hakkında erken bilgi edinebilmek için işaretleyici (markör) 

genlerden ve karakterler arası ilişkilerden yararlanılabilir. Örneğin kuşkonmazlarda bitkinin 

plantasyon süresi boyunca (10-12 yıl) toplam verim ile ilk hasattaki (tohum ekiminden 



itibaren 4. Yıl) verimi arasında çok yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Poulloux 1978). 

Buna dayanarak seleksiyon dördüncü yılın sonunda yapılabilir. Hastalığa dayanıklılık 

konusunda da fazla inokülasyonlar yerine fide döneminde iklim odalarında veya saksılarda 

yapılan yapay bulaştırma testleri önemli yer ve zaman kazancı sağlar. Bu konudaki bir diğer 

yol da örneğin verim gibi kantitatif karakterleri komponentlerine ayırarak daha basit ve erken 

görünen karakterleri incelemektir. 

Materyalin genotipik yapısının kısa sürede homojenleştirilebilmesi ve 

homozigotlaştırılabilmesi için de, bitkiler normal dönemlerinin dışında seralarda 

yetiştirilebilirler ve bir yılda 2-4 generasyon elde edilebilir. Ancak böyle durumlarda, normal 

yetiştirmenin dışındaki yerlerde bitki seçimi yapmanın sakıncalı olduğu ve genotip x çevre 

interaksiyonunun etkisinin varyansı etkilediği göz önüne alınmalıdır . 

Islah çalışmasının süresini kısaltmak: 

- Seçim sırasında seleksiyon kriteri olan özellikleri erken gözleyebilmeye, 

- Seçilen bitkilerden oluşturulan hat veya popülasyonların homojenitelerini hızla 

arttırabilmeye bağlıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seleksiyon Islahı

 Toplu seleksiyon

 Teksel seleksiyon

 Klon seleksiyonu



Seleksiyon

 Doğal olarak meydana 
gelmiş bir 
varyabiliteye sahip 
populasyonlardan 
ıslah amaçlarına 
uygun bitkileri seçip, 
bunlara daha fazla döl 
verme şansı 
tanınmasıdır.

 Seleksiyon ıslahında 
bitkilerin kalıtsal yapısı 
değiştirilmez, 
değiştirilen bitki 
topluluğunun 
kompozisyonudur.



 Tüm ıslah yöntemleri bir seleksiyon 
aşamasına sahiptir.

 Islahçı bu yöntemde genetik varyasyon 
yaratmaz, mevcut varyasyondan yararlanır.

 Populasyon içindeki gen frekansı istenen 
yöne kaydırılır.

 Seleksiyonda başarı, populasyondaki 
genetik varyabiliteye, varyabilitenin 
kaynağına, seleksiyon tekniğine bağlıdır.



 Bir populasyondaki varyasyonun bir 
bölümü çevre şartlarıdır (modifikasyon), 
diğer bir bölümü kalitsal yapıdan 
(idiovaryabilite) kaynaklanır. 

 İdiovaryabilite: Hücre çekirdeğindeki 
kalıtsal yapıdan (genotip), sitoplazmadaki 
kalıtsal faktörlerden (plazmotip) (plastidler 
ve mitokondriler) oluşur. 

 Genotip: yumurta hücresi ve çiçek 
tozundan

 Plazmotip: yumurta hücresinden  kökenini 
alır.



• Kalıtım Derecesi: Genetik varyansın, genel 
varyans içindeki payıdır. Kalıtım derecesi 
yüksek zelliklerin ıslahında, seleksiyonla 
sağlanan genetik ilerleme hızlı olur.

• Genetik ilerleme: Seleksiyon yapılan bir 
populasyonun başlangıç ortalaması ile, bu 
populasyondan seçilen bitkilerin döllerinin 
ortalaması arasındaki farktır.

• Kalitatif karakterlerin kalıtım derecesi 
yüksektir, seleksiyonda ilerleme ve başarı 
fazladır. Kantitatif karakterlerde genetik 
ilerleme daha zayıftır.



Bir populasyondaki varyansın 
komponentleri

VF = VA + VD + VI + VE + VGE

VF = Fenotipik varyans (ıslahçının gördüğü varyans)
VA = Aditif (eklemeli) gen etkisinden doğan varyans
VD = Dominansi etkisinden doğan varyans
VI = Epistatik etkiden (gen interaksiyonu) doğan varyans
VE = Çevre şartlarından (ekoloji) doğan varyans
VGE = Genotip x çevre interaksiyonundan doğan varyans



Toplu Seleksiyon

 Seçilen bitkilerin tohumları karışık olarak 
alınır ve ekilir. Seçme bitkilerin fenotipine 
göre yapılır.

 Kalıtım derecesi yüksek özelliklerle 
çalışıldığında oldukça etkilidir.



Toplu seleksiyonun işlevleri

 Köy populasyonlarından yeni çeşitlerin (erkenci 
veya geççi; hastalıklara dayanıklı vb.) elde 
edilmesi sağlanabilir.

 Var olan çeşitlerin saflaştırlması

 Her ikisi için arka arkaya yapılan birkaç 
generasyonluk toplu seleksiyon önemli 
ilerlemeler sağlayabilmektedir.



Kendine döllenen bitkilerde toplu 
seleksiyon

 Olumsuz toplu seleksiyon: ıslah amacına 
uymayan bitkilerin sökülüp atılması (daha 
çok var olan çeşitlerin saflaştırılması için 
tip dışı bitkiler uzaklaştırılır)

 Olumlu toplu seleksiyon: Islah amacına 
uygun bitkiler seçilir ve tohumları karışık 
olarak alınır. 3-4 yıl aynı işlem 
sürdürülür.(Basit toplu seleksiyon)



Döl kontrollü toplu seleksiyon

 Seçim fenotipe göre yapılır, ancak bazen 
fenotip genotipi tam olarak yansıtmaz. 
Örnek: Beyaz taneli ve kılçıksız fasulye (bb 
ve KK ya da Kk)

b:beyaz taneli

K:kılçıksızlık
K:kılçıklılık



 bbKk ve bbKK olarak seçilen fasulyeler ilk 
yıl ayrı ayrı sıralara ekilir, bunların döl 
kontrolleri yapılır. Sıralarda kk yani kılçıklı 
çıkan varsa, o sıra komple atılır. Toplu 
seleksiyona kılçıksız sıralardan alının 
tohumların karıştırılmasıyla devam edilir.

 Döl Kontrolü: Fenotipe göre yapılan 
seçimde, fenotipin genotipi tam olarak 
yansıtıp yansıtmadığını anlamak için F1 
döllerinin incelenmesi ve açılımların 
gözlenmesi olayına verilen isimdir.



 Başlangıç populasyonunu oluşturan çeşidin 
genel karakterini kaybetmemek için her 
generasyonda %40’tan fazla bitkinin 
atılmaması gereklidir.



Yabancı döllenen bitkilerde toplu 
seleksiyon

 Yabancı döllenen türlerde populasyonlarda 
büyük oranda heterozigoti vardır. Toplu 
seleksiyonla heterozigoti oranı düşürülür, 
istenen genlerin frekansı yükseltilir.

 Seleksiyon etkinliği düşüktür. Çünkü seçim 
ana bitkinin fenotipine göre yapılır. 
Tozlamayı yapan baba bireyin hangi bitki 
olduğu bilinmez.



Seleksiyonun etkinliğini artırmak 
için bazı yöntemler kullanılabilir:

 Kendileme

 Vegetatif organları tüketilen türlerde 
çiçeklenmeden önce seçim yapma

 Sürekli çiçeklenen bitkilerde ilk döllerde 
gözlem yapma

 Islah edilecek özelliğin kalıtım biçimi ve 
derecesi de seleksiyon etkinliği üzerinde 
etkilidir.



Teksel Seleksiyon

 Teksel seleksiyonda seçilen bitkiler ayrı 
ayrı değerlendirilir. Her bitkinin tohumları 
ayrılarak alınır ve bir sonraki yıl ayrı sıralar 
halinde yetiştirilir. Böylece döl kontrolü 
yapılır.



Kendine döllenen bitkilerde teksel 
seleksiyon

 Kendine döllenen bitkilerde seçilen bitkilerin 
dölleri safhatlar meydana getirirler. Tek bir 
bitkinin tohumlarından oluşan bitkilerin tümü 
kalıtsal olarak birbirinin benzeridir ve bu 
benzerlik bir karışım olmadıkça generasyonlar 
boyu sürer. Kendine döllenenlerde bir kez teksel 
seleksiyon yapıldıktan sonra safhatlar içinde 
yeniden teksel seleksiyon yapılmasına gerek 
yoktur. 



 Kendine döllenen sebze türlerinde teksel 
seleksiyon yapılırken ilk yıldan sonra elde 
edilen hatlar arasındaki farklılıklar incelenir 
ve üstün nitelikli hatlar seçilir.

 Fasulye %100 kendine döllendiği için 
teksek seleksiyon hızlı sonuç verir. 
Domates, biber, patlıcan, marul, kıvırcık, 
bamya kendine döllense de bazen %35’e 
kadar yabancı döllenme olabilir. Olumsuz 
seleksiyonlarla her zaman istenmeyen 
bitkiler uzaklaştırılmalıdır.



Yabancı döllenen bitkilerde teksel 
seleksiyon

 Kendine döllenenlerin tersine, yabancı 
döllenen bitkilerde bitkilerin dölleri 
birbirine benzemez. Heterozigoti oranı 
fazladır. Her generasyonda en üstün 
familyalar işaretlenir, bu familyaları 
oluşturan hatlarda en üstün bireyler 
belirlenerek seçilir. Yani familya 
seleksiyonu ve birey seleksiyonu yapılır.



Seleksiyonun etkinliğini artırmak 
için bazı yöntemler kullanılabilir:

 Vegetatif olarak çoğaltılabilen bitkilerde seçilen 
bitkiler çoğaltılarak elit bitki klonları üzerinde döl 
kontrolü yapılır, seçilen klonlar kendi aralarında 
tozlaşmaya bırakılır. Cruciferae familyası 
sebzelerinde uygulanabilir.

 Çiçeklenmeden önce ortaya çıkan özellikler ıslah 
amacı olarak belirlendiğinde bitkiler seçilir ve 
kendi aralarında tozlaşmaya bırakılır.

 Yedek tohum yöntemi (Ohio Yöntemi) 
kullanılabilir.



Yedek Tohum Yöntemi
 Cucurbitaceae (kabakgiller) familyasında 

kullanılan bir yöntemdir. Bir yıl gözlem, bir yıl döl 
elde etme ilkesine dayanır.

 Yetiştirilen A1 döllerinde özellikleri bakımından 
beğenilen hatların elde bulundurulan diğer yarı 
tohumlukları bir yıl sonra yetiştirilir ve kendi 
aralarında tozlaşmaları sağlanır. Böylece iyi 
olanlar birbirini tozlar, istenmeyen bitkilerin 
tozlama işlemine dahil olması önlenmiş olur. 

 İki yılda bir generasyon ilerlendiğinden uzun 
süren bir yöntemdir.



Seleksiyon ıslahında dikkat edilecek 
teknik konular

 Ekolojik koşullara uyum sağlamış yöresel 
populasyonlardan, çevre koşullarına 
dayanıklılık bakımından ilginç çeşitler elde 
edilebilir.

 Çeşidin yetiştirilmesi düşünülen bölgede 
ıslah edilmesi önerilir. Genotip x çevre 
interaksiyonu nedeniyle verim denemeleri 
farklı lokasyonlarda birkaç kez denenerek 
yapılmalıdır.



* Seleksiyonla elde edilecek çeşitlerin ‘adaptasyon 
yetenekleri’ ve ıslah sırasındaki ‘seleksiyon şiddeti’ 
arasında ilişki vardır. Az şiddetli ve tedrici selekson 
yapılarak elde edilen çeşitlerde adaptasyon 
yeteneği daha iyi olmaktadır.
* Materyalin yetiştirildiği yerde daha önceki birkaç 
yıl aynı ürünün yetiştirilmemiş olması gereklidir. 
Mekanik karışmalar, populasyonun saflığını 
olumsuz etkileyebilir.
* Seleksiyon ıslahının süresini azaltabilmek için 
işaretleyici (markör) genlerden yararlanılabilir, 
yapay inokülasyonlar kullanılabilir. Ayrıca seralar 
kullanılarak bir yılda 2-4 generasyon ilerleme şansı 
yaratılabilir.



F1 HİBRİT ÇEŞİT 
ISLAHI

Prof.Dr.Ş.Şebnem Ellialtıoğlu
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F1 hibrit gücü ve 
F1 hibrit çeşitlerin özellikleri

 İki veya daha fazla homojen yapıda 
materyalin (kendilenmiş hat, çeşit, 
klon veya f1 melezlerin) 
melezlenmesinden elde edilen 
tohumlukların üretimde 
kullanılmasıyla elde edilen çeşitlere 
F1 hibrit çeşit adı verilir.



 1940 yılında mısır bitkisinde Shull adlı araştırıcı, 
kendilenmiş hatlarda bitki boyunun azaldığını, bu 
hatların melezlenmesi sonucunda ise normal boyun 
yeniden kazandırıldığını belirlemiştir. Bunun 
ardından günümüzde domates, biber, patlıcan, 
hıyar, kavun, kabak, karpuz, soğan, havuç, lahana, 
karnabahar gibi türlerde F1 hibritlerin kullanımı çok 
yaygındır. 

 Türkiye’de 1970’li yıllarda sera domates 
yetiştiriciliğinde F1 hibritler kullanılmaya başlamış, 
daha sonra diğer sebzelerde de hibrit çeşit kullanımı 
artmıştır. Üretim alanı yaklaşık 2 kat arttığı halde 
üretimimiz 3 kat artmıştır.



 1970 yılında sebze üretim alanı: 626.260 ha
 2002 yılında sebze üretim alanı: 1.02.000 ha
 1970 yılında sebze üretimi: 9 milyon ton
 2002 yılında sebze üretimi: 25 milyon ton

Üretim alanı%64 artmış, üretim miktarı ise 
%166 oranında artmıştır. Hibrit çeşit 
kullanımının bunda etkisi oldukça fazladır. 
Fakat hibrit çeşitlerin tohumları İsrail, 
Hollanda, ABD ve Fransa başta olmak üzere 
yurtdışından ithal edilmektedir. Yıllık 40 
milyon dolar döviz bunun için 
harcanmaktadır.



Ancak dövizden daha önemlisi 
kendi gen kaynaklarımızın 
kullanılmayarak elden 
çıkarılması ve dışarıdan gelen 
genetik materyalin hakim 
olmasıdır. Bu nedenle yerli 
hibrit çeşitlerimizin hızla ıslah 
edilmesi için gerekli 
programlar yapılmaktadır.



1. Standart (açık döllenen) çeşitlerden 
daha verimlidirler.

2. Daha geniş adaptasyon yeteneğine 
sahiptirler.

3. Hastalıklara dayanıklı, tarımsal 
özellikleri üstün çeşitler daha çabuk 
elde edilebilir.

4. Ebeveynlerini bilen kişi veya 
kuruluşlar tarafından üretilebilirler.

F1 hibrit çeşitlerin özellikleri



Solda birörnek ürün oluşturan ve verimli hibrit Brüksel 
lahanası çeşidi, sağda ise geleneksel yöntemlerle 
yetiştirilen yöresel bir çeşidin durumu



Solda hibrit domates salkımı, sağda ise lezzeti ve 
kokusu daha üstün olmasına karşılık şekil ve diğer 
kalite özellikleri bakımından geri planda kalan 
yöresel bir domates



Solda hibrit sera kavunu çeşidi, sağda Orta Anadolu’da yöresel 
olarak yetiştirilen, kokusu ve aroması etkileyici, tuzlu koşullara 
tolerant, ancak kabuğunun ince olması nedeniyle çok çabuk 
bozulan yerli bir kavun çeşidimiz



1. Basit veya tek melez F1 hibritler: İki farklı 
kendilenmiş hat veya homozigot çeşidin 
melezlenmesiyle oluşurlar.

2. Çift melez F1 hibritler: İki farklı tek 
melezen, yeniden kendi aralarında 
melezlenmesinden oluşan F1 hibrit 
çeşitlerdir.

3. Üçlü melez F1 hibritler: Bir tek melezin 
yeniden üçüncü bir ebeveynle 
melezlenmesi ile oluşan F1 hibritlere 
verilen isimdir. 

F1 hibrit çeşitlerin tipleri



 Çift melezlerin tercih edilme nedenleri:
1. Ticari tohumluk üretiminde kuvvetli gelişen 

F1 hibrit bitkiler kullanıldığından tohumluk 
verimi daha yüksektir.

2. Çift melezler veya üçlü melezler daha geniş 
bir varyasyona sahiptir, yani daha yüksek 
adaptasyon yeteneği taşırlar.

3. Tohumluk üretimi yapılma hakkı başka ülke 
vaya kuruluşlara satılsa bile başlangıç 
ebeveynleri bir sır olarak korunabilmektedir.



Genetik açıdan iki önemli özellikleri 
bulunmaktadır:

1. Yapıları heterozigottur. Bu nedenle 
kendilemeye izin verilmez, 
melezlemeler kontrol altında yapılır.

2. Melezlemeler,her yıl kendilenmiş hat 
veya homojen yapıdaki ebeveyn 
materyaller arasında yapılır.

F1 hibrit çeşitler



 Islah programı üç önemli aşamayı 
kapsamaktadır:

1. Homojen yapıda başlangıç materyalinin 
hazırlanması

2. En iyi kombinasyon yeteneği veren 
hatların araştırılması (Genel ve Özel 
Kombinasyon Yeteneği Testleri)

3. Melez tohumluğun üretimi

F1 hibrit çeşit ıslahı ve 
aşamaları



HOMOJEN YAPIDAKİ BAŞLANGIÇ 
MATERYALİNİN HAZIRLANMASI

 Ebeveyn olarak kendilenmiş saf hatların 
kullanılması uygundur. Uzun yıllar 
kendilenerek elde edilen hatlar arasında 
heterozis (melez azmanlığı, hibrit gücü) 
daha kuvvetli meydana gelmektedir. 

 Birçok türde kendileme, herhangi bir 
güçlükle karşılaşmadan yapılabilir. 
Solanaceae, Liliaceae, Cucurbutaceae, 
Compositae familyalarında kendileme 
yapılabilmektedir. 



Bazı türlerde ise kendileme depresyonu, 
kendine uyuşmazlık veya iki evcikli çiçek 
yapısı nedeniyle kendileme yapmak güç 
ve hatta olanaksızdır. Lahanagillerde 
kendine uyuşmazlık olduğundan genç 
tomurcukların kendilenmesi yoluna 
gidilmeil; ıspanakta ise ebeveyn döl 
arası kendilemelerin yapılması tercih 
edilmelidir. 



 Homozigot safhatların elde 
edilmesindeki diğer bir yol haploidi 
özelliğinden yararlanmadır. Bunun 
en fazla kullanılan yolu anter 
kültürü veya ışınlanmış polenlerle 
tozlama ve ardından embriyo 
kültürü teknikleridir. İkincisi daha 
çok Cucurbitaceae familyasında 
kullanılmakta; anter kültürleri ise 
daha yaygın bir kullanım alanı 
bulmaktadır. 



 Klasik ıslah yöntemleri günümüzde 
in vitro tekniklerin de kullanılmasıyla 
daha kısa sürede ve daha etkin bir 
şekilde tamamlanabilmektedir.



Haploid bitki nedir?

 Somatik hücrelerinde ait olduğu bitki 
türünün gamet hücrelerinde bulunan 
kromozom sayısı kadar kromozom 
bulunduran bitkilere haploid bitkiler adı 
verilmektedir.

 Somatik hücrelerinde 2n=2x bulunan 
diploid bir bitkiden elde edilecek haploid 
bitkinin genom hücrelerinden oluşmuş yeni 
bitkiler n=x kadar kromozom sayısına sahip 
olacaklardır.  Örneğin 2n=24 olan patlıcan 
bitkisinden elde edilecek haploid bitkilerin 
kromozom sayısı n=12 olacaktır.



 Haploid bitkiler, diploid 

bitkilerin küçültülmüş birer 
örneğidir. Boyları daha kısa, 
yaprakları dar ve küçük olup 
çiçekleri de küçüktür ve 
polen oluşturamadıkları için 
kısırdır.

 Yandaki fotoğrafta yukarıda 
haploid hıyar bitkileri, 
aşağıda diploid hıyar bitkileri 
gösterilmiştir (G.Çağlar, 
1995, doktora tezi’nden)



 Haploid bitkilerin elde edilmesinden 

sonra bunların kromozom sayılarının 
bazı kimyasal maddeler yardımıyla 
iki katına çıkartılması işlemine 
dihaploidizasyon denilmektedir. Islah 

programlarında kullanılan bitkiler, bu 
yolla elde edilmiş dihaploid (double 
haploid=katlanmış haploid) 
bitkilerdir.
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 Kolhisin, güz çiğdeminden ekstrakte edilen bir 
alkaloiddir. Mitoz bölünme sırasında iğ iplikçiklerinin 
oluşumunu engeller. Haploidlerin kromozom sayısının 
katlanması ve dihaploidlerin elde edilmesinde kullanılır.

Colchicum autumnale bitkisi

COLCHICINE



 Doğada kendiliğinden haploid bitkiler 
oluşabilmekteyse de bunların ortaya 
çıkış frekansı %0.01-0.001 arasında 
değişmektedir. Doğal haploidlerin 
ıslah programlarında kullanılması bu 
nedenle pratik bir değer 
taşımamaktadır.



Haploid bitkilerin düzenli ve yüksek oranda 
elde edilebilmesi için önerilen yöntemleri 
genel olarak iki ana grupta toplamak 
mümkündür:
1. In situ haploid uyartımı

a. Uzak akraba arası melezler
b. Tozlamanın geciktirilmesi
c. Abortif veya ışınlanmış polenlerle 

tozlama

d. Değişik kimyasallar ve hormon 
uygulamaları
e. Sıcaklık şokları
f. X veya UV ışını uygulamaları

2. In vitro dişi veya erkek gamet kültürleri



ANTER KÜLTÜRÜ
 İçerisinde olgunlaşmamış çiçek tozlarını 

(mikrospor) bulunduran anterlerin 

tomurcuklardan izole edilerek in vitro

koşullarda yapay besin ortamlarına 
alınması ve burada mikrosporlardan 
haploid embriyoların elde edilmesine 
anter kültürü adı verilmektedir.



 Buğday, arpa, kuşkonmaz, çeltik, 
lahana grubu sebzeler, mısır, biber, 
patlıcan, petunya gibi çok sayıda 
türde elde edilen androgenetik 
haploidler, ıslah programlarında 
kullanılmıştır. Bunun dışında 25 
familyaya ait yaklaşık 200 bitki 
türünde anter kültürü yapılarak 
başarılı sonuçlar rapor edilmiştir.



Anterlerden direkt embriyo çıkışı







 Haploidi tekniği ülkemizde son 10 yıl 
içerisinde önemli gelişmeler 
kaydetmiş, özellikle tütün, biber, 
patlıcan, patates türlerinde 
androgenezis; Cucurbitaceae familyası 
üyeleri olan karpuz, kavun, hıyar, 
kabak ve acur  ile  şeker pancarı 
türlerinde partenogenezis yoluyla 
haploidler elde edilmiştir.



 Yöresel populasyonlar, var olan 
çeşitler ve özellikle piyasada çok 
talep gören F1 hibrit çeşitler, gen 
merkezlerinden sağlanan ve değişik 
agronomik özellikleri barındıran 
yabancı çeşitler; homozigot 
başlangıç materyali elde etmede 
başvurulacak kaynaklardır.



KOMBİNASYON YETENEĞİ ÜSTÜN 
HATLARIN ARAŞTIRILMASI

 Heterozis veya F1 hibrit gücü, ancak 
kombinasyon yeteneği üstün hatlar 
arasında yapılan melezlemelerde 
ortaya çıkar.Bunun ortaya konması 
içiğn iki aşamadan geçilmelidir:

 Genel Kombinasyon Yeteneği Testi
 Özel  Kombinasyon Yeteneği Testi



 Genel Kombinasyon Yeteneği Testi 
(TOP CROSS)

Elde bulunan tüm hatlar, ayrı ayrı tek 
bir ebeveynle melezlenir ve elde 
edilen F1 hibrit dölleri kendi 
aralarında tarımsal değerleri 
bakımından karşılaştırılır. 
Melezlerinde üstün özellikler taşıyan 
hatlar genel kombinasyon yeteneği 
üstün hatlar olarak seçilir. En önemli 
konu, Top Cross’ta test hattının 
seçimidir.



Test hattında bulunması gereken özellikler:
 Test materyali genetik yapı bakımından, 

kombinasyon yeteneği testi yapılacak 
hatlardan uzak olmalıdır.

 Genetik yapısı homojen olmalıdır. Böylece 
Döller arasındaki farklılığın, test edilen 
materyalden kaynaklandığından emin 
olmak mümkün olabilir.

 Test hattı, ıslah edilecek çeşidin yetiştiği 
iklime adaptasyonunun sağlamış olmalıdır. 
Yetiştirilmesinde sorun çıkmamalıdır.

 Test hattında, erkek kısırlığının bulunması, 
işlemin çok pratik yapılmasını 
sağladığından bulunması tercih edilecek bir 
özelliktir.



 Seçilen test ebeveyni, kombinasyon 
yetenekleri incelenecek olan tüm 
homozigot hatlarla ayrı ayrı 
melezlenir ve elde edilen melez 
tohumlar bir sonraki yıl ekilerek 
verim, erkencilik, hastalık ve 
zararlılara, çevre koşullarına 
dayanıklılık gibi özellikleri 
bakımından incelenir. Bu özellikler 
bakımından elverişli bulunmayan 
materyal elenir; diğerleri özel 
kombinasyon yeteneği testine alınır.



Özel Kombinasyon Yeteneği Testi:

 Ebeveyn adaylarının değişik hatlarla 
melezlendiklerinde bunlardan hangileriyle daha 
iyi uyuştuğunu ifade eden bir yetenek ya da 
özelliktir.

 Test ebeveynleri kendi aralarında diallel 
melezlenir. Yani her bir hat, diğer tüm hatlarla 
bir kez mutlaka bir araya getirilir. Ebeveyn adayı 
sayısı çok fazla değilse, melezlemeler çift yönlü 
(resiprokal) yapılır. 

 Genel kombinasyon testinde ebeveyn adayı 
sayısı 18 ise, özel kombinasyon yeteneği testi 
aşamasında n(n-1)/2 = 18 (18-1)/2=153 adet 
melez elde edilir.Resiprokal melezleme yapılırsa 
bu sayı 18 (18-1)=306 adet melezdir.



F1 HİBRİT TOHUMLUK ÜRETİLMESİ
F1 hibrit tohumluklarını her yıl üretmek ve 

yenilemek zorunludur. 

TÜRÜN ÇİÇEK BİYOLOJİSİ, tohumluk üretimindeki 
en önemli noktadır. 

a. Dioik türlerde ana bitkinin yetiştirildiği 
parseldeki erkek bitkiler, tozlama aşamasına 
gelmeden önce sökülür, yanyana yetiştirilen 
baba ebeveynin tozlayıcı olması sağlanmış olur.

b. Monoik türlerde, ana ebeveyndeki bitkilerde 
bulunan açmamış durumdaki erkek çiçekler 
kopartılır.

c. Erselik türlerde ise mutlaka emaskülasyon 
yapmak gerekmektedir. En fazla maliyeti olan 
kısım burasıdır. Çünkü tek tek çiçeklerin erkek 
organlarının kopartılması ve baba ebeveynin 
çiçek tozlarıyla tozlanması titizlik gerektiren ve 
vakit alıcı bir iştir.



Dişi kabak çiçeği (solda) ve erkek 
kabak çiçeği (sağda) (Monoik bitki)

Emaskülasyon ve 
melezleme 

Biberde sarı renk ve küçük meyveli 
olma özellikleri resesif (çekinik)tir. 
Kırmızı renk ve iri meyveli olma özelliği 
ise dominant (baskın)tır. İri ve sarı 
meyveli bir biber çeşidi ile kırmızı ve 
küçük meyveli bir biber çeşidi 
melezlendiğinde, yeni döller iri meyveli 
ve kırmızı renkli olacaktır

Erselik çiçekli bitki



Kastrasyon maliyetinin azaltılması için erkek organ 
kısırlığı, uyuşmazlık ve kimyasal maddelerle 
emaskülasyon tekniklerinden yararlanılmaktadır. 
Yararları:

1. Maliyet düşmekte,
2. Kolay ve bol üretim yapılmakta,
3. Unutulacak çiçeklerin kendilenmeye neden olma 

risk ortadan kalkmakta,
4. Budama ve terbiye işlemlerine gerk 

kalmamakta,
5. Çiçeğin doğal yapısı bozulmamakta, tohum 

verimi yüksek olmakta,
6. Tozlanma, çiçeğin reseptif olduğu dönemde 

yapılmakta,
7. Virüs hastalıkları gibi temasla bulaşan 

hastalıklar yayılmamaktadır.



Neden F1 Hibrit Çeşitler?
1. Teknik Nedenler

 Heterozis etkisi ve getirdiği üstünlükler
 Verim

 Erkencilik

 Kalite

 Hastalık ve zararlılara dayanıklılık

 Yeni çeşit yapma süresinin kısaltılması

 Yüksek adaptasyon yeteneği

2. Ticari Nedenler

 Islahçı hakkı güvencesi



Hibritlerin Önem Kazandığı Sebzeler 

Heterozisin olduğu türler
 Domates +++++

 Biber +++

 Patlıcan ++++

 Bamya +

 Hıyar +++++

 Kavun +++

 Karpuz ++++

 Karnabahar    +++

 Lahana ++

 Soğan +++

Diğer önemli türler
 Enginar +

 Havuç ++++

 Turp ++

 Kabak +++++
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Hibrit çeflitler, üstün özellikleri nedeniyle sebze ve süs

bitkilerinde tercih ediliyor. F1 hibrit olarak da adland›r›-

lan bu çeflitler, iki ya da daha fazla say›daki homojen

yap›l› malzemenin melezlenmesinden elde edilen to-

humlar›n üretimde kullan›yor. Burada üzerinde durul-

mas› gereken terimler “homojen yap›da bafllang›ç ma-

teryali” ve “melezleme”. 

Neden herhangi iki bitki birbiriyle melezlendi¤inde, ya-

ni birinden al›nan polenler, di¤erinin difli organ›na ak-

tar›ld›¤›nda hibrit çeflit elde edilemiyor? Çünkü bir bitki-

nin hibrit olarak nitelendirilmesi için

veriminin yüksek, baz› hastal›klara ya

da zararl› böceklere dayan›kl›, uy-

gun olmayan çevre koflullar›nda bile

ürün performans›n›n yüksek yap›da

olmas› gerekiyor. Herhangi iki bitki-

nin melez dölü, her ikisinden de ba-

z› özellikleri tafl›r, ama ana ya da ba-

bas›ndan daha üstün özellikler sergi-

leyemez. Oysa genetik yap› bak›m›n-

dan saflaflt›r›lm›fl, art›k kendi içinde aç›l›m olmayan iki

ayr› bitki toplulu¤u (hat) melezlendi¤inde, “melez az-

manl›¤›” ya da “heterozis” ad› verilen, üstün bireylerin

ortaya ç›kmas› durumuyla karfl›lafl›yoruz. ‹lk kez 1800’lü

y›llar›n sonunda bafllayan çal›flmalar, 1940 y›l›nda,

Shull adl› araflt›r›c›n›n m›s›rlarda gözledi¤i sonuçlarla F1

hibrit çeflitlerin temelini oluflturmufl. Araflt›r›c›, m›s›r bit-

kisinde “kendilenmifl”, yani kendi kendine döllenmifl

hatlarda bitki boyu bak›m›ndan azalma oldu¤unu,

ama bu saflaflm›fl bitki hatlar›n›n melezlenmesi sonu-

cunda boyu uzun ve güçlü geliflen bitkiler elde edildi-

Kullan›m› 1980’lerde bafllayan ve art›k önemli yer tutar hale gelmifl bir ta-

r›msal girdi var: “yabanc› tohum” ya da “hibrit tohum”. Art›k az say›da bi-

le olsa, bizim de yüksek teknoloji yard›m›yla yerli hibrit çeflitler elde eden

kurumlar›m›z var. Peki, neden hibrit? Y›llardan beri yetifltirip lezzetine do-

yamad›¤›m›z Ayafl domatesi, Kemer patl›can›, Çarliston biberimize ne ol-

du? Yetifltiriciler neden hibrit çeflitlere yöneldi?

« « « « « « « « « « « « « « « « « « « «

Hibrit Çeflitler ve
Melezleme

Altta solda hibrit sera kavunu çeflidi, altta

sa¤da Orta Anadolu’da yöresel olarak ye-

tifltirilen, kokusu ve aromas› etkileyici, tuz-

lu koflullara tolerant, ancak kabu¤unun in-

ce olmas› nedeniyle çok çabuk bozulan

yerli bir kavun çeflidimiz

Solda hibrit domates salk›m›, sa¤da ise lez-

zeti ve kokusu daha üstün olmas›na karfl›-

l›k flekil ve di¤er kalite özellikleri bak›m›n-

dan geri planda kalan yöresel bir domates
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¤ini ortaya koymufl. Bu durumda, genetik yap›s› uzun

y›llar yap›lan kendilemelerle saflaflt›r›lan iki ayr› bitki hat-

t› melezlendi¤inde, elde edilecek döller her iki ebe-

veynden de üstün baz› özelliklere sahip olabilecek. ‹flte

bunlar hibrit çeflitler. Verim bak›m›ndan üstün, nakliye

koflullar›na dayan›kl›, düflük sera s›cakl›klar›nda yetifltiri-

lebilen hibrit domates çeflitlerinin, daha az lezzetli ol-

mas›na karfl›n ekonomik aç›dan tercih edilir olmas›n›n

as›l nedeni bu. Ayafl ya da Diyarbak›r’›n Lice ilçesinde

yetifltirilen ince kabuklu, nefis kokulu ve tada sahip, an-

cak nakliyeye ve uzun süre saklamaya dayan›kl› olma-

yan, düflük verimli ve olumsuz çevre koflullar›yla hasta-

l›klardan çok çabuk etkilenen domateslerimizin piyasa-

da daha az yer almas›n›n nedeni de bu. 

Hibrit çeflitlerin elde edilmesi, oldukça uzun zaman, ay-

r›ca emek ve bilgi gerektiren, hatta teknolojinin de dev-

reye girmesini zorunlu k›lan bir “yeni ürün gelifltirme”

süreci. Öncelikle domates, biber, patl›can gibi sebzeler-

de 5-6 kuflak; kabak, kavun, karpuz gibi yabanc› dölle-

nen bitkilerde 8-10 kuflak boyunca yap›lan kendileme-

ler sayesinde elde edilen saflaflm›fl homojen anne-baba

adaylar›, baz› test yöntemleriyle karfl› karfl›ya getirilip en

uygun kombinasyon belirleniyor. Ebeveyn olarak belir-

lenen saflaflm›fl hatlar kullan›larak melezleme ifllemi ya-

p›l›yor ve F1 döl kademesinde tohumlar elde ediliyor.

Çiftçi taraf›ndan kullan›lan bu tohumlar sayesinde üs-

tün verimli, dayan›kl› bitkiler yetifltiriliyor. 

Hibrit çeflitler yetifltiricilikte yaln›zca bir kez kullan›l›r.

E¤er bunlardan tohum al›n›p ertesi y›l yeniden yetifltiri-

cilik yap›l›rsa, verim, kalite ve geliflme durumunun geri-

ledi¤i, bitkiler aras›nda farkl›l›klar ortaya ç›kt›¤› görülür.

‹flte burada Mendel’in kal›t›m yasas› devreye girer. Or-

taya ç›kan durum, genetik aç›l›md›r. Melez bitkilerden

al›nan tohumlar›n oluflturdu¤u bireylerin her biri farkl›

genetik özellik gösteren, çeflitlili¤i bulunan yeni bir gen

havuzu oluflturur. Art›k o bitkiler bizim hibrit çeflitlerimiz

de¤ildir. En iyi kombinasyonu veren ana ve baba hat-

lar, yaln›zca bunlar› gelifltiren kifli ya da firmalar taraf›n-

dan bilinir. En iyi kombinasyonu verecek ana ve baba

bitkilerin ortaya konmas› oldukça güç oldu¤undan, üs-

tün verimli yabanc› kaynakl› hibrit çeflitlerin tohumlar›

yurtd›fl›ndan sat›n al›n›yor. Ancak yabanc› kökenli hib-

ritlerin kullan›lmas›n›n sak›ncalar› var. Bunlar›n bafl›nda

da, yerli çeflitlerimizin ve yöresel gen kaynaklar›m›z›n gi-

derek kaybolmas›na yol açmas› geliyor. Anadolu, laha-

na, karnabahar, p›rasa, kavun gibi sebzelerin anavata-

n›; dolay›s›yla bu sebzelerin, pek çok farkl› genleri içe-

ren çeflitlerine sahip. Ayr›ca ülkemizin iklim ve toprak

bak›m›ndan çok farkl› özellikleri bünyesinde bar›nd›r-

mas›, anavatan› olmad›¤› halde domates, biber ve pat-

l›can gibi türlerde de farkl› özelliklere sahip yöresel çe-

flitlerin ortaya ç›kmas›na neden olmufl. Tek tip yabanc›

hibritlerin daha verimli olmalar› nedeniyle ye¤lenmele-

ri, bu genifl farkl›l›¤›n ve de¤erli genetik zenginli¤in kay-

bolmas›na yol açabilir. Yerli bitkilerin kullan›lmas›yla ge-

lifltirilecek yeni üstün nitelikli hibrit çeflitlerin elde edil-

mesi bu nedenle büyük önem tafl›yor. Böylece Çengel-

köy h›yar›, Sak›z kaba¤›, dilimli ve nefis tada sahip yerli

domateslerimizden, daha verimli yeni çeflitler elde ede-

bilmek mümkün olacak; üstelik özelliklerinden ödün

vermeden. 

««««
 «  «  «  «  «  «  «  «  «  «  «  «  «  «  «  «  « YYYY ›››› lllldddd›››› zzzz   TTTTaaaakkkk ››››mmmm››››

Erselik çiçekli bitkilerde, öncelikle henüz açmam›fl, ama ertesi

gün açacak olgunlu¤a gelmifl çiçek tomurcuklar›n›n içinden

erkek organlar›n uzaklaflt›r›lmas› gerekir. Bu ifllemi yapmazsak

çiçek kendine ait erkek organlardan gelen polenlerle tozlan›p

melezleme yapmam›za engel olur. 

Bir erselik çiçe¤in anatomisi

Emaskülasyon ya da uzaklaflt›rma ifllemi

taç yapra¤›

difli organ

erkek organ
çanak

yaprak



Islah, bafltan sona bütün aflamalar› kapsayan ve yeni

bir çeflidin elde edilmesiyle sona eren bir program.

Uzun y›llar sürmesi ve yo¤un iflgücüne, bilgi ve gözle-

me gereksinim göstermesi nedeniyle bizim tek bafl›m›-

za yapabilece¤imiz bir uygulama alan› de¤il. Son y›llar-

da ›slah süresini k›saltacak baz› biyoteknolojik yöntem-

ler kullan›lmakta olsa da, bu teknolojiyi de kendi koflul-

lar›m›zda kullanmam›z olanaks›z. Peki, biz hibrit gücü-

ne sahip olmasa da, ana ve baban›n özelliklerine sahip

bir kar›fl›m olan melez bitkiler elde edemez miyiz? Elbet-

te elde edebiliriz. Haydi gelin, birlikte melezleme tekni-

¤ini kullanarak yeni ve farkl› bireyler elde edelim. 

Melezleme Yaparak 
Biber ve Kabak Elde Ediyoruz
Melezleme, ana olarak seçilen çeflide ait bitkilerin diflicik

tepelerinin, baba çeflide ait polenlerle tozlanmas›yla

gerçeklefltirilir. Do¤ada bu ifli yapanlar özellikle ar›lar ve

di¤er böcekler. Elbette rüzgâr›n da polenleri bir bitki-

den di¤erine tafl›d›¤›n› unutmamak gerekir. Ama biz

ana ve baba bitkiyi belirledikten sonra, kontrollü olarak

melezleme yapmak istiyoruz. Seçti¤imiz bitkilerden biri

biber olsun, di¤eri de kabak. Neden mi bunlar› seçtik?

Çünkü biberde bir çiçe¤in üzerinde hem erkek, hem

de difli organ bulunuyor (buna “erselik çiçek” ad› verili-

yor). Kabaktaysa, bir bitkinin üzerinde difli ve erkek çi-

çekler ayr› ayr› yerlerde yer al›yor. Yani bu iki bitkide

melezleme tekni¤i birbirinden biraz farkl›. 

Önce biber... ‹lk olarak ebeveyn olarak kullanaca¤›m›z

bitkileri, derinli¤i yaklafl›k 30 cm olan saks›larda ya da

bahçemizde yetifltirmemiz gerekiyor. Ana olarak dol-

mal›k biber, örne¤in Kandil çeflidi kullanal›m, baba ola-

rak da sivri ve ac› bir biber seçelim; Il›ca 256 çeflidi ola-

bilir. Bu iki biberin kar›fl›m› nas›l olacak dersiniz? Ac› m›,

rengi koyu yeflil mi yoksa sar›ms› yeflil mi? fiekli nas›l ola-

cak peki? Dolmal›k biber gibi mi, yoksa sivri mi? Belki de

her ikisinin kar›fl›m› konik flekilli ya da Çarliston biber

fleklinde olacak meyveleri. Bunu görmek için melezle-

me yapmam›z gerekiyor. Mart ay› bafl›nda sera ya da

›s›t›lan bir ortamda kasalar içine doldurulmufl toprak ve

gübre kar›fl›m›na ekti¤imiz tohumlardan geliflen fidele-

ri, yaklafl›k may›s bafl›nda ya balkondaki saks›lar›m›za ya

da bahçemizde haz›rlad›¤›m›z yetifltirme yerlerine akta-

rabiliriz. Haziran ay› içinde de, çiçeklenip meyve tuta-

cak olgunlu¤a gelen bitkilerimizi melezlemeye bafllaya-

biliriz. Bunun için ince uçlu bir pens, alkol bulunan kü-

çük bir ilaç fliflesi, yap›flt›r›c› bant ve bir de kartondan

haz›rlanm›fl ve ucuna ip ba¤lanm›fl küçük etiketlere ge-

reksinimimiz olacak. 

Erselik çiçekli bitkilerde, öncelikle henüz açmam›fl, ama

ertesi gün açacak olgunlu¤a gelmifl çiçek tomurcukla-

r›n›n içinden erkek organlar›n, yani anterlerin uzaklaflt›-

r›lmas› gerekiyor. E¤er bunlar› uzaklaflt›rmazsak, çiçe¤i-

miz kendine ait erkek organlardan gelen polenlerle toz-

lanabilir. Bu da yine ayn› çeflidin devam›n› sa¤layacak

kendilenme ifllemine neden olur. O zaman, önce he-

nüz açmam›fl bir tomurcuk bulup pensimizle taç yap-

raklar› aralayal›m ve erkek organlar› tek tek koparal›m.

Bunun ard›ndan pensimizi alkol bulunan flifleye dald›-

r›p ç›karal›m ve kurumas›n› bekleyelim. Bu ifllemi yapa-

rak olas› bir polen kar›flmas› riskini ortadan kald›rm›fl

oluyoruz. fiimdi s›ra geldi baba çeflitten polenlerin al›n-

mas›na. Açmak üzere olan bir çiçek tomurcu¤unu ko-

par›p taç yapraklar›n› açal›m, çiçe¤in içinden bir anter

koparal›m. Pensin ince ucunu anterin içine, d›fl yan yü-

zeyleri boyunca sokarak polenlerin pensin ucuna gel-

mesini sa¤layal›m. Uçtaki polen kümesini, önceden yal-

n›zca difli organ›n› b›rakt›¤›m›z ana çeflidin çiçe¤ine ge-

tirip, stigma denen difli organ›n tepesine yerlefltirelim.

‹flte ar›lar›n yapt›¤› ifli flimdi biz yapt›k. Peki, biz bu toz-

lama iflini yapt›ktan sonra, ya bir ar› baflka bir çiçekten
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Açm›fl durumda bir biber çiçe¤i ve yan›nda melezleme amac›yla

kullanabilece¤imiz aflamada olgunlaflm›fl ama henüz aç›lmam›fl

bir biber tomurcu¤u

Biber çiçe¤inin böçekler yard›m›yla tozlanmas›



ald›¤› polenleri bizim çiçe¤imize getirirse? Baflka polen-

lerin çiçe¤imize gelmemesi için tozlama iflleminin ard›n-

dan, taç yapraklar›n›n üzerini, uç k›sm›ndan yap›flt›r›c›

bantla kapatal›m. Etiketlerden birine ana ve baban›n

isimlerini yaz›p, bir de tarih atal›m. Dolmal›k x Ac› sivri,

12.06.2008 gibi. Art›k meyve tutumunun olmas›n› ve

tohumlar›n olgunlaflmas›n› bekleyece¤iz. 

Gelelim kaba¤a! Ana ve baba olarak belirledi¤imiz iki

bitki olsun, örne¤in bir bitki aç›k yeflil ve uzun flekilli

meyvelere sahip; di¤eriyse külleme hastal›¤›na daya-

n›kl›, koyu yeflil renkli ve yuvarlak meyveli. Öyle yeni bi-

reyler istiyoruz ki, rengi koyu, küllemeye dayan›kl›, ama

meyve flekli uzun olsun. 

Kabaklar›m›z› da t›pk› biberler gibi yetifltirdikten sonra çi-

çeklenme aflamas›na geçelim. Kabakta, uzay›p yerde

sürünerek giden dallar›n üzerinde iki tip çiçek görülür.

Bunlardan birinin dip k›sm›nda çok minik bir meyvecik

bulunur ki, bunlar difli çiçeklerdir. Erkek olansa, ince bir

çiçek sap›n›n ucunda sade yap›l› bir çiçektir ve içinde

bol polen bulunduran iri bir antere sahiptir. Burada ge-

reksinim duyaca¤›m›z malzemeler yaln›zca parflomen

kâ¤›d›ndan yap›lm›fl 10 x 15 cm boyutlar›nda dikdört-

gen kesekâ¤›tlar›, atafl, saç tokas› ve etiketler. Melezle-

me yapmadan bir gün önce, akflamüstü, ana çeflide ait

bitkinin üzerinde ertesi gün açmak üzere olan henüz

kapal›, ama taç yapraklar› pembeleflmifl bir çiçek bulup

bunu kesekâ¤›d›yla kapatmal›y›z. Yoksa ar›lar bizden

önce çiçe¤imizi ziyaret edip tozlama ifllemini bitirebilir.

Baba çeflitte de bir adet henüz açmam›fl, ama yeterin-

ce olgunlaflm›fl bir erkek çiçek bulup kapatt›k m›, ertesi

gün için haz›r›z demektir. Ertesi sabah önce baba bitki-

den kese içine al›p yal›tt›¤›m›z erkek çiçe¤i koparal›m,

sonra taç yapra¤›n›, yani sar›-turuncu renkli k›sm›n› çe-

virerek uzaklaflt›ral›m. Böylece çiçek sap›n›n ucunda an-

ter ve üzerinde binlerce polen kal›r. fiimdi ana çeflitteki

difli çiçe¤imizin üzerindeki keseyi ç›karal›m. Difli çiçe¤i-

miz de açm›fl, tam ortas›nda stigma p›r›l p›r›l parl›yor.

Hemen polenleri tafl›yan anteri diflicik tepesine iyice sü-

relim, polenlerin diflicik tepesine yap›flt›¤›n› gözümüzle

de kolayl›kla görebiliriz, çünkü kabak polenleri oldukça

iridir. S›ra geldi istenmeyen ziyaretçilerin engellenmesi-

ne. Bunun için saç tokalar› iflimize yarayacak. Difli çiçe-

¤imizin taç yapraklar›n› elimizle kapat›p en ucuna toka-

y› tak›nca, art›k içine ne ar› girebilir, ne de rüzgâr... Son

olarak etiketleme yapaca¤›z. Çiçe¤imizin gövdeye ba¤-

land›¤› k›sm›na etiketini takal›m ve melezleme iflini ta-

mamlayal›m. Art›k bekleyece¤iz. Meyve tutacak, içinde-

ki melez tohumlar›m›z geliflecek ve hasat zaman› gele-

cek. Biberde meyveler k›zar›p olgunlaflt›¤›nda, kabakta

da yine meyveler irileflip, yeflil renkleri aç›lmaya bafllay›p

sar›ms› krem rengine döndü¤ünde meyvelerimizi hasat

edebiliriz. Meyvelerin içinden ç›kar›lan tohumlar bir

sonraki yetifltirme döneminde size yepyeni bir kar›fl›m

sunacak. ‹flte bunlar sizin yapt›¤›n›z melezler! E¤er bafl-

lang›çta saf bitki hatlar› kullanabilseydik, elde etti¤iniz

tohumlar hibrit çeflit olacakt›.

Prof. Dr. fiebnem Ellialt›o¤lu
AÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
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Difli kabak çiçe¤i 

Bir gün sonra açacak olgunlu¤a gelmifl, kese ile kapat›la-

cak durumdaki difli ve erkek kabak çiçekleri (efley organ-

lar›n›n görülebilmesi için taç yapraklar uzaklaflt›r›lm›flt›r)

Erkek kabak

çiçe¤i

Difli kabak çiçe¤inin yapay olarak

tozlanmas›

Pensin ince ucunu anterin içine d›fl

yan yüzeyler boyunca sokup

polenleri toplayal›m



1. F1 HİBRİT ÇEŞİT ISLAHI 

 

1.1. F1 hibrit gücü ve F1 hibrit çeşitlerin özellikleri 

 

İki veya daha fazla “homojen yapıda materyalin” (kendilenmiş hat, çeşit, klon veya F1 

melezlerini) melezlenmesinden elde edilen tohumlukların üretimde kullanıldığı çeşitlere “F1 

hibrit çeşit”, böyle çeşitlerin geliştirilmesine yönelik ıslah çalışmalarına da “F1 hibrit çeşit 

ıslahı” veya “F1 hibrit gücü ıslahı” adı verilmektedir.  

F1 hibrit çeşitleri ilk kez 20. yüzyılın başında Amerika Birleşik Devletleri’nde mısır 

bitkisinde geliştirilmiştir. Ancak bundan çok daha önce, daha 1760’larda Kolreuter tütün 

bitkisinde melezlerin ebeveynlerinden daha üstün olduğu saptamıştır. 1849 yılında Gartner, 

gerçekleştirdiği binlerce melezlemede F1 generasyonu bitkilerinin her zaman çok homojen 

olduğunu gözlemlemiştir. 1877 yılında Darwin kendine döllenmenin bitkilerde gelişme ve 

verimlilik bakımından olumsuz sonuçlar doğurduğuna işaret etmiştir. 1940 yılında Shull, 

mısır bitkisinde kendilenmiş hatlarda bitki boyu bakımından azalmaların ortaya çıktığını, bu 

saf hatların kendi aralarında melezlenmesiyle normal boy ve büyüklüğün yeniden 

kazanıldığını saptamıştır. 

F1 hibrit çeşitlerin mısır bitkisinde başarılı şekilde ticari olarak kullanılmaya 

başlamasından sonra; bu ıslah yöntemi ile oluşturulan çeşitler birçok kültür bitkisinde 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Mısır, darı, akdarı, buğday, şeker pancarı, türün, pamuk, ayçiçeği 

gibi tarla bitkilerinin yanı sıra birçok sebze türünde F1 hibrit çeşitler geliştirilmiş; hatta örtü 

altı sebze tarımında F1 hibrit çeşitler standart çeşitlerin yerini almıştır. Günümüzde özellikle 

domates, biber, patlıcan, karnabahar türlerinde F1 hibrit çeşitler yaygın olarak kullanılmakta, 

her geçen gün tohum kataloglarındaki F1 hibrit çeşit sayısı artmaktadır.  

Tohumluk üretimlerinin standart çeşitlere göre daha güç ve masraflı oluşuna karşın F1 

hibrit çeşitlerinin hızla geliştirilmesinin nedeni, bu çeşitlerin standart çeşitlere göre olan bazı 

üstün yanlarıdır. Bu belirgin üstünlükler şunlardır: 

 F1 hibrit çeşitler genellikle standart çeşitlerden daha verimlilerdir. Bu verimlilik heterosis 

(melez azmanlığı veya hibrit gücü) olgusundan kaynaklanmaktadır. Heterosis genellikle 

vejetatif organlarda irileşmeye, generatif organlarda ise sayıca artışa neden olmaktadır. 



Verimliliğin dışında erkencilik, hastalık ve zararlılara dayanıklılık, çevre koşullarına 

dayanıklılık, kalite özellikleri bakımından da heterosis söz konusu olabilmektedir.  

 F1 hibrit çeşitler daha geniş adaptasyon yeteneğine sahiplerdir. Hibritler iyi koşullarda olduğu 

gibi daha elverişsiz koşullarda da nispeten iyi sonuçlar verebilmektedir. Philouze (1976)’un 

domateslerdeki denemeleri buna iyi bir örnektir. Araştırıcı, dört standart domates çeşidi 

(Moneymaker, Vaillance, St. Pierre, Precoce) ile bunlar arasında mümkün olabilen 6 melezin 

F1 generasyonlarında, 1., 2., 3. ve 4. salkımlardaki çiçeklerde ortalama meyve tutum 

oranlarını saptamıştır (Çizelge 1). Çizelgede görüldüğü gibi, F1 hibritlerinin ortalaması her 

durumda ebeveynlerinin ortalamasından yüksek bulunmuştur. Ancak dikkati çeken diğer bir 

durum, aradaki farkı ışık ve sıcaklık koşullarının elverişsizleşmeye başladığı dönemlerde 

daha belirgin hale gelmektedir. Nitekim ilkbaharda açıkta yetiştirme yaz aylarında yüksek 

sıcaklıkların başlaması, sonbaharda serada yetiştirmede de sıcaklığın ve ışıklanmanın 

azalması ile F1 hibritler ile ebeveynleri arasındaki meyve tutma oranı fazla artmış ve bu fark 

F1 hibritler lehine olmuştur. Bu durum F1 hibritlerin, olumsuz çevre koşullarına standart 

çeşitlerden daha iyi uyum gösterdiğini açıkça vurgulamaktadır.  

 

Çizelge 1. Domateslerde 4 çeşidin ve bunların melezi olan 6 F1 hibritin ilk 4 

salkımlarındaki ortalama meyve tutma oranları. 

Deneme 

koşulları 

Salkım  

Yeri 

6 F1 Hibritin 

Ortalaması 

(%) 

4 

Ebeveynin 

Ort. (%) 

F1 Hibritlerle 

Ebeveynler 

Arasındaki 

Fark 

 

İlkbaharda  

Açıkta 

Yetiştirme 

1 94,0 85,4 8,6 

2 91,7 83,4 8,3 

3 89,6 78,0 11,6 

4 85,6 69,1 16,5 

Ort. 90,2 79,0 11,2 

 

Sonbaharda 

Serada 

Yetiştirme 

1 73,3 62,7 10,6 

2 61,2 52,5 8,7 

3 52,0 36,2 15,8 

4 48,2 30,8 17,4 

Ort. 58,7 45,6 13,1 

 



 F1 hibrit gücü ıslahı ile çeşitli hastalıklara dayanıklı, tarımsal özellikleri üstün çeşitler daha 

çabuk elde edilebilmektedir. Örneğin birisi Verticillium ve Fusarium’a dayanıklı, diğeri 

nematotlara dayanıklı iki çeşitteki bu karakterleri tek bir çeşitte toplamak istediğimizde 

alışılmış geriye melezleme yöntemiyle en az 10 generasyon çalışmak ve bu süre içinde her 

generasyonda üç hastalığa karşı ayrı ayrı testlemeler yapmak gerekmektedir. Oysa üçü de 

monogenik dominant olan bu karakterleri taşıyan çeşitlerin F1 hibirtleri üç hastalığa da 

dayanıklı olacak ve 1 yıl içinde yeni F1 hibrit çeşit elde edilebilecektir.  

 F1 hibrit çeşitleri ancak ebeveynlerini bilen ve buna sahip olan kişi veya kuruluşlarca 

üretilebilmektedir. Bu nedenle yeni bir F1 çeşit geliştirildiğinde bu çeşidin başka tohum 

üreticilerinin eline geçip çoğaltılması kolay değildir. Dolayısıyla uzun uğraşlar sonunda elde 

edilen F1 hibritler ıslahçı kuruluşa rekabet açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Son 

yıllarda özel firmaların F1 hibrit çeşitle çalışmayı tercih etmelerinin en önemli nedenlerinden 

biri de budur. 

2.2. F1 hibrit çeşitlerin tipleri 

F1 hibrit çeşitler, konunun başında da belirtildiği gibi iki veya daha fazla sayıdaki 

homojen materyalin melezlenmesi ile elde ediliriler ve homozigotlaştırılmaya 

başvurulmaksızın üretimde kullanılırlar. Ebeveyn olarak kullanılan materyal kendilenmiş 

hatlar, homozigot çeşitler, klonlar veya yine F1 hibritler olabilir. Kullanılan materyale ve 

ebeveyn sayısında göre üç tip F1 hibrit çeşit elde edilir.  

Basit veya tek melez F1 hibritler: İki farklı kendilenmiş hat veya homozigot çeşidin 

melezlenmesi ile oluşan F1 hibrit çeşitlerdir.  

          ♀        ♂ 

                      

 

 

 

 

 

              F1 

A B 

AB 



Çift melez F1 hibritler: İki farklı tek melezin yeniden kendi aralarında 

melezlenmesinden oluşan F1 hibrit çeşitlerdir. Çift melezlerde 4 farklı başlangıç ebeveyni söz 

konusudur.  

 

    ♀                   ♂                              ♀                                         ♂ 

                      

 

               

                      

                                         F1                                                                                                                      F1 

 

           

 

 

                                                                  F1 

 

 

Üçlü melez F1 hibritler: Bir tek melezin, yeniden üçüncü bir ebeveyn ile 

melezlenmesi ile oluşan F1 hibritlere verilen isimdir.  

     ♀                                              ♂ 

                      

 

               

                  

                                         F1                                                                                         Üçüncü bir ebeveyn 

 

                                                                     

A B 

CD 

C D 

AB 

ABCD 

A B 

C AB 

ABC 

F1 



 Tek melezler F1 hibrit gücü ıslahının ilk başlangıç yıllarında yaygın olarak 

kullanılmaktaydı. Günümüzdeki eğilim daha çok çift melez veya üçlü melez yönündedir. 

Bunun çeşitli nedenleri vardır. Birinci neden, ticari tohumluk üretiminde kuvvetli gelişen F1 

hibrit bitkiler kullanıldığından tohumluk verimin daha yüksek oluşudur. İkinci neden çift 

melezlerin veya üçlü melezlerin tek melezlerden daha geniş varyasyona sahip olması, 

dolayısıyla daha yüksek adaptasyon yeteneği taşımalarıdır. Üçüncü neden de tohumluk 

üretiminin yapılma hakkının başka kuruluş veya ülkelere satılması halinde başlangıç 

ebeveynlerinin bir sır olarak korunabilmesidir.  

2.3. F1 hibrit gücü (heterosis)’nün genetik açıklaması 

Eşeyli çoğalan bitkilerde kendine döllenmenin generasyonlar ilerledikçe homozigoti 

oranını yükselttiği, bunun sonucunda oluşan hatlarda homozigoti arttıkça bitkilerde 

zayıflama görüldüğü uzun sürelerden beri bilinmektedir. Bu olaya kendileme depresyonu adı 

verilir. Bunun tersine kendilenmiş hatların melezlenmesiyle elde edilen heterozigot bitkilerde 

de melez azmanlığı adı verilen güç ve kuvvet artışı çıkmaktadır. Kendileme depresyonu ve 

melez azmanlığı olguları 1760’lı yıllara doğru Koelreuters tarafından ortaya çıkarılmıştır 

(Hayes et al. 1995). 1909 yılından itibaren mısır bitkisinde kendilenmiş hatlarla bunların 

melezlerinin verim ve gelişmelerini inceleyen Shull da 1914 yılında “Heterosis” kavramını 

ortaya atmıştır. Heterosis, F1 hibrit generasyonu bitkilerinde, kendilerini oluşturan 

ebeveynlerin ortalamalarına göre daha yüksek güç, kuvvet, verimlilik, büyüme hızı, 

hastalıklara, zararlılara ve kötü çevre koşullarına karşı dayanıklılık görünmesi olayına verilen 

isimdir. Heterosis ve hibrit gücü kavramları sık sık karıştırılmakta ve yanlış kullanılmaktadır. 

Aslında ikisi arasında bir neden-sonuç ilişkisi vardır. Hibrit gücü yani melez azmanlığı bir 

sonuç olup, bunu ortaya çıkaran heterosistir.  

Heterosis olayının mekanizmasını aydınlatabilmek amacıyla uzun yıllar araştırmalar 

yapılmıştır. Ancak elde edilen sonuçlardan hiçbiri heterosisi tek başına ve yeterli biçimde 

açıklayamamıştır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda heterosisi açıklamaya yönelik 

hipotezler şunlardır: 

a) Dominansi Hipotezi 

Dominansi hipotezine göre F1 hibritlerinde güç, kuvvet ve verim artışı bitkilerin 

genotiplerinde dominant genlerin birikmesinden kaynaklanmaktadır. Dominansi hipotezi için 



en ilginç örnek bezelyelerle ilişkindir. Bezelyelerde L ve l allel genleri boğum arası 

uzunluğunu; T ve t allel genleri de boğum arası sayısını determine etmektedir. İki faktör 

bakımından LLtt genotipindeki bir hat uzun aralıklı fakat az sayıda boğumlara, llTT 

genotipindeki bir diğeri ise kısa aralıklı fakat çok sayıda boğumlara sahiptir. Bu iki hattan 

melezlerinde oluşan F1 generasyonunda (LlTt) hem boğum sayısı hem de boğum arası 

uzunluğu yüksek olduğundan bitkiler doğal olarak çok iri olacaktır. Bu örnekte karakter 

bifaktöriyel olduğu için F2 generasyonunda LLTT genotipinde homozigot bitkilerin elde 

edilebileceği, heterozisin fikse edilebileceği düşünülebilir. Ancak verim, erkencilik, bitki 

boyu gibi karakterler genellikle çok sayıda genin etkisi ve etkileşmesi altında bulunduğu için, 

uzun yıllar yapılan kendilemelerle bile homozigot dominant bireylerin oluşturulması 

olanaksızdır. Singleton’un verdiği örnekteki gibi, mısırda 30 bağımsız genin etkisi altındaki 

verim açısından, tüm genler bakımından homozigot olan bir bitki yakalayabilmek için 

dünyanın 2000 katı kadar alanda mısır yetiştirmek gerekecektir (Demlary 1977). 

b) Süperdominansi veya Heterozigoti hipotezi 

Süperdominansi veya diğer adıyla heterozigoti hipotezine göre ise dominant genleri 

heterozigot yapıda taşıyan bireyler, aynı genleri homozigot halde bulunduranlardan daha iri 

ve verimli olmaktadırlar. East ve Hayes tarafından 1912’de ortaya atılan bu görüş verim 

genlerinin heterozigot halde homozigot halden daha etkili olduklarını savlamaktadır. C. 

Hutin’in Vicia sativa’da gerçekleştirdiği bir araştırmanın yayınlanmamış sonuçları da bu 

görüşü destekler niteliktedir.  

c) Epistatik etki hipotezi 

Bildiğimiz gibi epistasi bir dizi gen aktivitesini içine alır: tamamlayıcı genler, 

eklemeli gen etkisi ve dominant genler arasındaki interaksiyonlar, regülatör genler vs. 

Heterosis olgusunu epistatik etki ile açıklayan görüşü savunanlar, farklı lokuslardaki 

genlerin, diğer genlerin üzerine yaptıkları etkilerin de heterosise yol açtığını ileri 

sürmektedirler. Anılan araştırıcılar görüşlerini açıklamak için domates köklerinin in vitro’da 

gelişmelerine ilişkin bir deneme sonuçlarını örnek vermektedirler. Robbins tarafından 

yapılan denemede Red Crrent ve Johannesfeuer domates çeşitlerinin bitkilerden ayrılan kök 

uçları agarlı besin ortamında yetiştirilmiştir. Vitaminsiz zayıf besin ortamlarında her iki 

çeşitte de kök büyümesi zayıf olmuştur. Ortama nikotinamit katıldığında Johannesfeuer 

çeşidinin pyridoksin katıldığında da Red Current çeşidinin kökleri hızlı biçimde büyümeye 



başlamıştır. İki çeşidin melezlenmesiyle elde edilen F1 bitkilerin kökleri ise bütün ortamlarda 

çok iyi büyüme göstermiştir. Epistasinin heterosise yol açtığını ileri sürenler bu durumu her 

iki vitaminin biyosentezinde engel oluşturan bazı faktörlerin iki farklı çeşitte mevcut 

olduğunu ve melez bitkilerde, farklı lokuslardaki allel genler arasındaki ilişkilerin bu 

engelleri ortadan kaldırdığı biçiminde açıklamaktadırlar. 

d) Çekirdek/Sitoplazma İlişkisi Hipotezi 

Birtakım araştırıcılar da heterosis olayını melezleme sonucunda ortaya çıkan bireyin 

sitoplazması ile bu sitoplazmaya yabancı olan bir bölük kromozoik yapı arasındaki 

uyuşmazlıktan kaynaklandığı görüşündedir. Buna göre kendilenmiş hatlarda sitoplazma ve 

çekirdeksel yapı birbirine uzun süreden beri adapte olduğundan hücrelerdeki biyokimyasal 

aktiviteler belli bir düzeydedir. Birbirine uzak hatların melezlenmesi halinde ise hücreye yeni 

gelen çekirdeksel faktörler ile sitoplazma arasındaki yabancılık sonucunda hücredeki 

biyokimyasal faaliyetler başlangıçta aşırı derecede yüksektir. Bu durum heterosis olayının 

bitkilerin genç dönemlerinde daha belirgin oluşuyla da uyuşmakta ve onu açıklamaktadır. 

Kuşkusuz buradaki sitoplazma terimi hücre içindeki tüm organelleri (özellikle kalıtsal 

faktörleri taşıyan mitokondri ve kloroplast gibi) içine almaktadır. Sarkissian (1972), mısır 

bitkisinde bu görüşü doğrular sonuçlar elde etmiştir. İki kendilenmiş hat ebeveyn WF 9 ve C 

103 ile bunların F1 melez bitkilerinin 4,5 günlük bitkilerinden ekstrakte edilen 

mitokondrilerin solunum hızlarını inceleyen araştırıcı F1 melezlerin solunum aktivitelerinin 

her iki ebeveynden de üstün olduğunu saptamıştır. WF 9 x C 103 F1 bitkileri verim yönünden 

de heterosis etkisine sahiptir. Buna karşılık F1 bitkilerinde heterosis belirmeyen Ohio 43 ve 

Ohio 45 hatlarının melezlerinden ekstrakte edilen mitokondrilerin solunum aktivitelerinde de 

ebeveynlerine göre herhangi bir üstünlük saptanmamıştır.  

Yukarıda kısaca değinilen heterosisi açıklamaya ilişkin görüşlerin tümünün 

doğruluğu deneylerle kanıtlanmaya çalışılmıştır. Bunlardan hiçbirinin doğru olmadığı 

söylenemez. Ancak yine gerçektir ki bunlarda hiçbiri heterosis olgusunun tek başına nedeni 

değildir. Çeşitli biçimlerde ortaya çıkan heterosis, bu değişik etkilerin ve belki de henüz 

bilmediğimiz daha birçok mekanizmanın etkisi altında meydana gelmektedir.  

 

 

 



2.4. F1 Hibrit Çeşit Islahı ve Aşamaları 
Hibrit çeşitlerin genetik açıdan iki önemli özelliği vardır. Bunlardan birincisi 

yapılarının heterozigot oluşudur. Bu nedenle F1 hibrit tohumluk üretimde melezlemeler 

kontrol altında yapılır ve hiçbir biçimde kendine döllenmeye izin verilmez. İkincisi de 

melezlemelerin homojen yapıdaki materyaller veya kendilenmiş hatlar arasında yapılmasıdır. 

Aksi halde melezleme sonucu elde edilen F1 bitkileri genetik yapıları bakımından homojen 

olmayacağı içi çeşit niteliği de olmaz. 

İyi bir yeni F1 hibrit çeşit elde edebilmek için yapılan ıslah çalışmaları üç önemli 

aşamayı kapsar:  

 Homojen yapıda başlangıç materyalinin hazırlanması 

 En iyi kombinasyon yeteneği veren hatların araştırılması 

 Melez tohumluğun üretimi 

 

2.4.1. Homojen yapıda materyalin hazırlanması 

Her ne kadar, F1 hibrit çeşit ebeveyni olarak bazen klonlar ve saf çeşitler 

kullanılmakta ise de genelde kenilenmiş saf hatlar bu amaç için daha elverişlidir. Zira uzun 

yıllar kendilenerek elde edilen hatlar arasında heterosis daha kuvvetli meydana gelmekte, 

ayrıca böyle hatlardan elde edilen F1 generasyonu bitkileri de daha homojen olmaktadır. O 

nedenle F1 hibrit çeşit ıslahında ilk aşama kendilenmiş hatların oluşturulmasıdır.  

F1 hibrit çeşitlerin yaygın olarak kullanıldığı sebze türlerinin büyük bir çoğunluğu 

allogam olup, bunların çiçek biyolojileri yabancı döllenmeye eğilimlidir. Homozigot saf 

hatların oluşturulması bitkilerin kendine döllenmeye zorlanmasıyla gerçekleştirilebilir. Birçok 

sebze türünde kendileme, herhangi bir güçlükle karşılaşmadan yapılabilir. Solanaceae, 

Liliaceae, Cucurbitaceae, Compositae familyası sebzelerinde kendileme depresyonu söz konusu 

değildir. Böyle türlerde çiçekler açılmadan ve tozlanma olmadan önce bitkiler ayrı ayrı torbalar 

veya keseler içine alınarak izole edilir, yabancı çiçek tozlarından korunur. Keseleme sırasında 

açılmamış çiçekler varsa bunlar kopartılarak uzaklaştırılır. Keseleme için kullanılan materyal, 

eşey organlarının nem ve sıcaklık değişimlerine karşı duyarlılıkları nedeniyle oldukça 

önemlidir. Bu amaçla kullanılan kağıt veya bezler polenlerin geçişine engel olmalı, duyun 

geçişine izin vermemeli fakat iyi bir havalanma sağlayabilmelidir. Hava akımının ve böcek 

faaliyetinin bulunmadığı torbalar içinde tozlanma güç olacağından, torba ve bitkilerin zaman 



zaman sallanması veya polenlerin toplanarak dişicik tepelerine ulaştırılması yararlı olur. 

Entomofil bitkilerde polenlerin stigmaları üzerine yerleştirilmesi, anemofil olanlar da ise 

püskürtülmesi söz konusudur.  

Bazı türlerde ise kendileme yapmak, kendine uyuşmazlık, kendileme depresyonu, iki 

evcikli çiçek yapısı gibi nedenlerle çok güç ve hatta olanaksızdır. Sebze türlerinde kendine 

uyuşmazlığın söz konusu olduğu lahanagillerde ve dioik çiçek yapısına sahip ıspanak ve 

kuşkonmazlarda kendileme yapılamaz. Bu gibi durumlarda homozigotiyi arttırmak için 

kardeşler arası ve ebeveyn döl arası melezlemelerden yararlanılabilir.  

Homozigot saf hatlar elde etmenin bir başka yolu da haploidi özelliğinden 

yararlanmaktır. Bazı bitki türlerinde ve bu arada sebzelerin bir kısmında doğal uyartı yolu ile 

(K2O uygulamaları, türler arası melezleme, anter kültürü) haploid bitkiler elde edilebilmektedir. 

Haploid bitkilerin kromozom sayılarının kolhisin gibi kimyasal maddeler ile ikiye katlanması 

yoluyla bir tek generasyon sonunda %100 homozigot diploid hatlar oluşturulabilir. Şimdiye 

kavunda, kuşkonmazda, patlıcanda, biberde bu yolla homozigot hatlar elde edilmiştir.  

Homozigot hatların hazırlanmasında unutulmaması gerekli önemli noktalardan biri 

ebeveyn olacak hatlar arasındaki akrabalığın ne kadar uzak olursa heterosisin o kadar kuvvetli 

olabileceğidir. Zira birbirine benzer hatlar arasında yapılan melezlemelerde heterosis düzeyi 

fazla yüksek değildir. Bu nedenle başlangıç materyali olarak seçilen popülasyonların 

birbirinden çok farklı orijinlere ve özelliklere sahip olmasına dikkat etmek önemlidir. Böyle 

farklılıklara sahip popülasyonları gen merkezlerinde bulmak olasılığı yüksek olduğundan, 

ıslahçının gen merkezlerine başvurması başarı şansını yükseltir. Ancak yabancı döllenen 

türlerde farklı orijinlere sahip materyal panmiksi şartlarında kendi aralarında melezlenerek 

çoğaldığından böyle türlerde genellikle belli düzeyde varyasyon sürekli korunur, heterojen gen 

havuzları oluşturulur. Günümüz ıslahçıları F1 hibrit gücü ıslahına başlarken böyle gen 

havuzlarına da başvurma eğilimindedir.  

2.4.2. Kombinasyon yeteneği üstün hatların aaraştırılması 

Herhangi bir türde heterosis olgusu olsa bile, bu durum o türdeki hatlar arasında yapılan 

melezlemelerde F1 generasyonunun her zaman üstün olacağı anlamına gelmez. Heterosis veya 

F1 hibrit gücü ancak kombinasyon yeteneği üstün hatlar arasında ortaya çıkar. Ayrıca heterosisin 

ekonomik karakterlerde belirmesi, ve böyle F1 hibritlerin optimal kalite özellikleri göstermesi de 

gerekir. Bu nedenle, en elverişli hatlar bulmaya yönelik test melezlemelerinin yapılması 



zorunludur. Bu testlerde incelemeye alınan koleksiyondaki kendilenmiş hat veya çeşit sayısı ne 

kadar yüksek olursa, başarı şansı o kadar büyüktür. Ancak başlangıçtaki çok sayıda hattın kendi 

aralarında melezlenmesiyle elde edilecek F1 hibrit sayısı da çok yülseleceğinden bunları 

incelemek güçleşir. Örneği 300 hattın bulunduğu bir koleksiyondan hareket edilirse bunlardan 

300x(300-1)/2=44.850 adet F1 dölü elde edilir. Melezlemeler resiprokal yapıldığı taktirde F1 

sayısı 89.700’e çıkar. Bu kadar F1 dölünün çeşitli karakterler açısından gözlenmesi pratik açıdan 

olanaksızdır. Bu nedenle kombinasyon yeteneği testleri iki aşamada gerçekleştirilir: Genel 

kombinasyon yeteneği testi, özel kombinasyon yeteneği testi. 

2.4.2.1. Genel Kombinasyon Yeteneği Testi 

Genel kombinasyon yeteneği testinde elde bulunan tüm hatlar ayrı ayrı tek bir ebeveyn 

ile melezlenir ve elde edilen F1 hibrit döller kendi aralarında karşılaştırılarak, melezlemelerde 

üstün özellikleri taşıyan hatlar genel kombinasyon yeteneği üstün olarak seçilir. Bu işleme “Top 

Cross” adı verilir. Top Cross aşamasında en önemli nokta, başlangıçtaki hatların melezlendiği 

hat veya çeşidin, yani test hattının seçimidir. Top Cross’un yapıldığı test materyali bazı 

özellikler taşımalıdır.  

Test materyali genetik yapı bakımından, kombinasyon yetenekleri araştırılacak hatlardan 

uzak olmalıdır. Böylece elde edilecek melezlerde heterosis potansiyeli maksimum düzeyde 

ortaya çıkar. 

Test materyalinin genetik yapısı homojen olmalıdır. Heterojen materyal kullanıldığında 

testin etkinliği aditif gen etkisi ve epistatik etkilere dayanacaktır. Oysa test materyali olarak 

kendilenmiş hat, F1 hibrit veya bir klon kullanıldığında test sonundaki ebeveyn seçimi, hatların 

özel kombinasyonlarına, dominans ve epistasi etkilerine dayanır. 

Test materyalinin, ıslah edilen çeşidin yetiştirileceği ülke veya bölgeye adaptasyonu 

(iklim, toprak, erkencilik, hastalık ve zararlılar açısından) iyi olmalıdır. Aksi halde 

yetiştirilmesinde güçlükler ve sorunlar ortaya çıkabilir, test için yeterli ve bol F1 tohumluğu elde 

edilemez.  

Test materyalinde sitoplazmik veya genetik erkek kısırlığı bulunması da mümkün 

olduğu takdirde istenen bir özelliktir. Böylece melezlemelerin yapılmasında büyük kolaylık 

sağlanır.  



Genel kombinasyon yeteneği için yapılan Top Cross çalışmasında kullanılacak test 

ebeveyn tüm bu özellikler dikkate alınarak seçilir. Seçim sırasında ayrıca ülkenin Pazar istekleri 

de değerlendirilmelidir. 

Seçilen test ebeveyni, kombinasyon yetenekleri incelenecek olan tüm hat, klon veya F1 

hibrltierle ayrı ayrı melezlenir ve elde edilen melez tohumlar bir sonraki yıl ekilerek verim, 

erkencilik, hastalık ve zararlılara, çevre koşullarına dayanıklılık ile teknolojik özellikleri 

bakımından incelenir. İncelenen özellikler bakımından elverişli bulunmayan melezlerin 

ebeveynleri elimine edilir, elverişli görünenlerin ebeveynleri özel kombinasyon yeteneği testi 

için seçilir.  

2.4.2.2. Özel kombinasyon yeteneği testi 

Genel kombinasyon yeteneği testinde seçilen ebeveyn adayları ikinci aşamada özel 

kombinasyon yeteneği testine alınırlar. Özel kombinasyon yeteneği, ebeveyn adaylarının 

değişik hatlarla melezlendiklerinde bunlardan hangileri ile daha iyi uyuştuğunu ifade eden bir 

özelliktir. Özel kombinasyon yeteneği testi için seçilen ebeveyn adayları kendi aralarında diallel 

melezlenir. Ebeveyn adayı sayısı çok yüksek değil ise melezlemeler çift yönlü (resiprokal) 

yapılabilir. Sayı yüksekse önce tek yönlü yapılır; özel kombinasyon yeteneğinin yüksek olduğu 

ebeveynler arasındaki melezlemeler ikinci aşamada bir yıl sonra resiprokal biçimde yapılarak 

incelenebilir. Zira resiprokal melezleme yapıldığında elde edilen melez sayısı iki katına çıkar. 

Örneğin genel kombinasyon testi sonucunda seçilen hat sayısı 18 ise, özel kombinasyon 

yeteneği testi için yapılan diallel melezlemede n(n-1)/2 = 18 x 17/2 = 153 adet melez elde edilir. 

Melezlemeler resiprokal yapıldığında bu sayı 153x2=306’ya çıkar. Bu durumda test sırasında 

kontroller güçleşebilir. 

Özel kombinasyon yeteneği testlerinde ebeveyn olarak tek melezler de kullanılabilir. 

Böylece tek melezlerin yanında çift melez ve üçlü melezler de elde edilebilir. Ancak özel 

kombinasyon yeteneği testlerinde tek, çift ve üçlü melezlerin bir arada incelenmesi ve kontrolü 

ebeveyn hat sayısı çok düşük olduğunda yapılabilir. Ebeveyn sayısı nispeten yüksek olduğunda 

çift melezlerin değerleri, bunların tek melezlerinin değerlerinden hareketle teorik olarak 

hesaplanabilir.  

Özel kombinasyon yeteneği testi sonucunda seçilen en ilginç melezlemelerden oluşan F1 

melezleri değişik lokasyonlarda ve zamamlarda birkaç kez denenerek tescil için hazırlanır. Çeşit 



adayları diğer yandan da yapay inokülasyonlarla hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılıkları 

açısından incelenirler.  

2.4.3. F1 hibrit tohumluk üretimi 

F1 hibrit çeşitlerin tohumluk üretimi sürekli olarak ıslahçının kontrolü altında yapılır. 

Zaten F1 hibrit çeşitlerin tohumluk üretimi bir bakıma ıslah çalışmasıdır. F1 tohumluklarını her 

yıl üretmek ve yenilemek zorunludur. Bu özellikler iki biçimde önemlilik kazanır. Birincisi 

ebeveynlere sahip kuruluşların üretimi yapılabilme açısından sahip bulundukları avantajdır. F1 

hibrit çeşitlerin formülünü elinde tutan kuruluş izin vermedikçe, başka kurum ve kişiler böyle 

çeşitlerin tohumluğunu üretemezler. İkinci nokta ise tohumluk üretiminin her yıl melezlemeler 

yapılarak gerçekleştirilmesidir. Bu ise üretimin çok pahalı oluşuna yol açmaktadır.  

F1 tohumluk üretiminden önemli konu türün çiçek biyolojisidir. Dioik ve monoik 

türlerde tohumluk üretimi daha kolay, hermafrodit, androik ve ginodiok türlerde daha güçtür. 

Dioik türlerde, ana ebeveyn olarak kullanılan hattın yetiştirildiği parsellerde çiçeklenme 

başlangıcında ve tozlanma olmadan önce erkek bitkiler sökülür. Böylece kendine 

döllenmelerine izin verilmez. Tozlanma ve döllenmenin parsel aralarında yetiştirilen baba 

ebeveyn hattın çiçek tozları ile yapılması sağlanır. Monoik türlerde ise yine erkek ve dişi 

ebeveynler yan yana yada ayrı ayrı seralarda yetiştirilir; çiçeklenmenin başlamasından itibaren 

düzenli olarak dişi ebeveyn olarak kullanılan hatta bitkiler üzerinde oluşan erkek çiçekler 

açılmalarına izin verilmeden kopartılır. Erkek ebeveynin polenleri ya serbest tozlanma ile ya da 

müdahale edilerek dişi ebeveynin dişi ebeveynin dişi çiçeklerine ulaştırılır. Ancak monoik 

türlerde erkek çiçeklerin kopartılması işlemi çok dikkatli yapılmaktadır. Zira gözden kaçarak 

kalan erkek çiçek birçok dişi çiçeğin tozlanmasına ve F1 hibrit tohumluğun kalitesinin ve 

homojenitenin bozulmasına yol açabilir. 

Kastrasyon ve melezlemenin elle yapılması tohumluk maliyetini yükselten en önemli 

etmendir. Philouze (1976)’a göre domateslerde elle yapılan kastrasyon ve melezlemelerle elde 

edilen tohumluk maliyeti, standart tohumluk maliyetine göre 20 kez daha yüksektir. Öte yandan 

işgücünün sınırlı olması da F1 hibrit tohumlukların üretiminin çok fazla miktarlarda yapılmasını 

engellemektedir. Bu nedenle, son yıllarda F1 tohumluk üretiminde erkek organ kısırlığı, 

uyuşmazlık ve kimyasal maddeler ile emaskülasyon tekniklerinden yararlanma yollarına 

gidilmektedir. Bu teknikler sayesinde; a) maliyet fiyatı düşmekte, b) kolay ve bol üretim 

yapılabilmekte, c) unutabilecek çiçeklerin kendilemeye neden olma rizikosu ortadan kalkmakta, 



d) yetiştirme sırasında budama ve terbiye işlemlerine gerek kalmamakta, e) kastrasyon 

yapılmadığı için çiçeğin doğal yapısı bozulmamakta, dolayısıyla tohumluk verimi yükselmekte, 

f) tozlanma çiçeğin optimum reseptiviteye sahip olduğu dönemde yapılabilmekte, g) bitkiler 

fazla ellenmediğinden temasla bulaşan bazı hastalıkların yayılma rizikosu azalmaktadır. 

Göründüğü gibi uyuşmazlık, kısırlık gibi özellikler veya kimyasal maddeler kullanılarak 

kastrasyon işleminden kaçınmanın sağladığı çok çeşitli ve önemli yaraları vardır. Şimdi bu 

özellikleri ve kullanılış biçimlerini biraz daha ayrıntılı olarak inceleyelim. 

2.4.3.1. Kendine uyuşmazlık özelliğinden yaralanma: 

Kendine uyuşmazlık özelliğinin F1 üretiminde kullanıldığı bahçe bitkilerine ait tür 

Brassica oleracea’dır. Bu tür içinde baş lahana (var. capitata), brüksel lahanası (var. gemnifera) 

ve yaprak lahana (var. acephala)’da F1 hibrit tohumluk üretimi uyuşmazlıktan yararlanarak 

yapılabilmektedir. Türdeki uyuşmazlık sporofitik tiptedir. Esasları ilk kez Odland ve Noll 

(1950) tarafından ortaya konan yöntem, lahana tek melez, çift melez ve üçlü melez F1 tohumluk 

üretiminde aşağıdaki biçimde işlenmektedir.  

 

 

a) Tek melez F1 hibrit üretimi: 

Islah sırasında özel kombinasyon yeteneği yüksek hatlar saptanır. Ebeveyn olarak iki hat 

yüksek düzeyde kendine uyuşmaz olmakla birlikte melezlemede uyuşur olmalıdır. Kendine 

uyuşmazlık nedeniyle hatların homozigotlaştırılmasında en büyük sorun kendileme güçlüğüdür. 

Ancak uyuşmazlık lahanalarda çiçek açma döneminde ortaya çıktığı tomurcuklar genç 

dönemdeyken bu özellik bulunmadığı için bu aşamada kendileme yapılabilmektedir. Ayrıca tam 

çiçeklenme sırasında düşük (Macit 1972) ve yüksek (Frenkel ve Galun 1977) sıcaklıklar da 

kendine verimliliğe neden olmaktadır. Böylece seçilen A (S11) ve B (S22) hatları önce 

kendilendikten sonra üreimde kullanılır. Hibrit tohumluk üretim parselinde A ve B hatları yan 

yana yetiştirilirler ve A hattı bitkileri B polenleriyle, B hattı bitkileri de A polenleri ile tozlanır. 

Her iki ebeveynin de tohumları alınarak üretime verilir. Bu yöntemde iki ebeveynden alınan 

tohumlar da aynı homojeniteyi gösterir. Fakat en önemli dezavantaj ebeveyn hatların 

çoğaltılmasının çok pahalı oluşudur. Yöntemin biraz değişik bir biçimi de uygulanmaktadır. 

Burada B ebeveyn S allelleri bakımından kendine uyuşur haledir (Sff), dolayısıyla melezleme 

S11 x Sff biçiminde yapılır (Frenkel ve Galun 1977). Fertil B hattının kullanılması her ne kadar 



ebeveyn çoğaltılmasında ekonomik avantaj sağlıyorsa da, bu şekildeki üretimde yalnızca A hattı 

bitkilerinin tohumları F1 hibrit olmakta ve birim alandan alınacak tohumluk miktarı 

azalmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Çift melez F1 hibrit tohumluk üretimi 

Bu yöntem Thomson (1959) tarafından Haris Kestrel lahana çeşidinin tohumluk üretimi 

için öngörülmüş, daha sonra birçok çeşitte kullanılmıştır. Çift melez üretiminde dört ebeveyn 

hattın elde tutulması söz konusudur. Üretimin gerçekleştirilmesi şematik olarak şöyledir. 

 

♀ ♂ ♀ ♂ 

F1 

S12 

F1 

S12 

S11 S22 
S22 S11 

A B B A 

AB AB 

F1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yöntemin en elverişli yanı son melezlemede ebeveyn olarak kullanılan AxB ve CxD 

melezlerinin elde edilişlerinin görece ucuz oluşudur. Buna karşılık dört farklı hattın 

kendilenerek üretimi, bu hatların bulunuşunda özel kombinasyon yeteneği testlerinin güçlüğü 

yöntemin olumsuz yanlarıdır. Bir diğer dezavantaj da elde edilen çift melezlerin, tek melezlere 

göre çok daha az homojen oluşudur. Çift melezlerin düşük tohumluk üretim maliyeti ve tek 

melezlerin homojenitesini birleştirmek için Niewhow (1966) izogenik hatlar kullanılmasını 

önermiştir. Burada 1.ve 2. ebeveyn olarak yalnızca S allelleri yönünden farklı olan A’ S11 ve 

A’’ S22 hatları, 3. ve 4. ebeveyn olarak da benzer biçimde aralarında yalnızca S allelleri 

bakımından fark bulunan B’ S33 ve B’’ S44 hatları kullanılır. Böylece ilk melezleme sonucunda 

oluşan tek melezler S alleller dışında tümüyle homozigot olur. Çift melezler ise tamamen 

heterozigot fakat homojen yapı kazanır.  

 

 

♀ ♂ ♀ ♂ 

F1 

S12 

♀ 

F1 

S34 

♂ 

F1 

S13 

S14 

S23 

S24 

S11 S22 S33 S44 

A B C D 

AB CD 

ABCD 



c) Üçlü melez F1 tohumluk üretimi 

Lahanalarda F1 tohumluk üretiminin maliyetini daha da düşürebilmek için (kendilenmiş 

hatların üretim maliyeti) Thompson (1964) üçlü melez yöntemini önermiştir. Yöntemim 

şematik işleyişi aşağıdaki gibidir. 
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Hiç kuşkusuz bu biçimde üçlü melez tohumluk üretiminde maliyet fiyatı çok düşüktür. 
Ancak buna karşılık son melezler arasındaki bir örneklik de çok düşüktür. Melezler homojenite 
bakımından F1 hibritten çok sentetik çeşit niteliğindedir. 

2.4.3.2. Erkek kısırlığı özelliğinden yararlanma 

 

F1 hibrit tohumluk üretiminde kullanılan bir diğer özellik erkek organ kısırlığıdır. Erkek 
organ kısırlığında ya bitkilerdeki polenlerin çimlenme ve döllenme yeteneklerinin 
bulunmaması, ya da tümüyle bitkide polen oluşumunun meydana gelmemesi söz konusudur. 
Erkek organ kısırlığı özelliği genetik, sitoplazmik veya genetik-sitoplazmik köklenli olabilir. 
Buna göre de kullanılabildiği türlerle, kullanılış biçimleri değişebilir. 

a) Genetik erkek organ kısırlığı 
Genellikle “ms” olarak (male sterility) gösterilen bir çift resesif genin etkisi altında 

yönetilir. Birçok bitkide bu arada çok sayıda sebze süründe bu tip erkek kısırlığı elde edilmiştir 
(örneğin domates, biber, kavun, pırasa). Genetik erkek kısır ana ebeveynler üzerinden elde 
edilen F1 hibritler fertil olduğu için bu tip kısırlık özelliği vejetatif organları tüketilen sebzelerde 
olduğu gibi, generatif organları yenenlerde de kullanılır.  

Genetik erkek organ kısırlığının kullanımını sınırlayan en önemli etmn erkek kısır 
ebeveynin çoğaltılmasıdır. Bunun için bazı bitki türlerinde vejetatif çoğaltmadan 
yararlanabilmekte ise de (pırasa); birçok sebze türünde vejetatif çoğaltma ya çok güç ya da çok 
pahalıdır. O nedenle ana ebeveyn olarak kullanılan erkek kısır hatların üretilmesinde; sürdürme 
hattı olarak adlandırılan heterozigot materyaller kullanılır. 

 

ms ms x Ms ms                                      % 50 Ms ms + % 50 ms ms 

(kısır)    (fertil)                                              (fertil)              (kısır) 
 

Bu durumda da başka bir sorunla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu sorun elde edilen % 50 
oranında kısır bitkilerin tohumluk üretim parsellerine dikim yapılmadan önce fertil olanlardan 
ayrılabilmesidir. Ayrımı yapabilmek için bazı türlerde işaretleyici (markör) genlerden 
yararlanılabilmektedir. Nitekim domateste bulunan ms 35 kısırlık geni ile aa hipokotil üzerinde 
antosiyan bulunması genleri arasındaki ilişki bu konuda kolaylık sağlamaktadır. Tohumların 
çimlenmesinden sonra fideliklerde yapılan gözlemle antosiyanlı gövdeye sahip fideler atılır ve 
yeşil gövdeliler (aa aa ve aynı zamanda ms ms) A hattı olarak yetiştirilir.  

Ne yazık ki bu tip ilişki halindeki genleri her zaman bulmak mümkün olmamıştır. 
Örneğin kavunlarda bulunan ms 1 ve ms 2 genleri kullanıldığında fertil-kısır bitki ayrımı ancak 
ilk erkek çiçekler oluştuğunda yapılabilmekte, bu dönemde de bitkiler şaşırtılmaya çok duyarlı 
hale gelmiş olmaktadır.  

b) Sitoplazmik erkek organ kısırlığı 
Bu tip kısırlık sitoplazma tarafından determine edilmektedir. Genellikle kısırlığa neden 

olan sitoplazma S, bunun karşıtı da N harfi ile gösterilmektedir. Kısırlığın sitoplazma tarafından 
yönetilmesi nedeniyle sitoplazmik kısırlık pratikte yalnızca vejetatif kısımları tüketilen bitki 



türleri için geçerlidir ve sebzelerde soğan, pırasa, havuç gibi türlerde uygulama alanı 
bulabilmiştir.  

c) Sitoplazmik-genetik erkek organ kısırlığı 
Bu tip kısırlık ilk kez soğanlarda Jones (1937) tarafından bulunmuş ve F1 hibrit 

tohumluk üretimindeki ilk uygulaması da yine Jones ve Clarke (1943) tarafından yapılmıştır. 
Sitoplazmik-genetik erkek kısırlığında, kısırlık özelliği hem sitoplazma hem de resesif 

genlerin etkisi altında ortaya çıkmaktadır. Gerek sitoplazmik gerekse genetik farktörlerden 
birinin fertil olması halinde, fertil bitkiler meydana gelir. 

S ms ms: kısır 
S Ms ms: fertil 

S Ms Ms: fertil 

N ms ms: fertil 

N Ms ms: fertil 

N Ms Ms: fertil olur. 

 

Sitoplazmik genetik erkek organ kısırlığının F1 hibrit tohumluk üretiminde 
kullanılmasında ana ebeveyn S ms ms, baba ebeveyn de N Ms Ms yapısındadır. Bu durumda F1 

bitkilerin hepsi fertildir.  

 

S ms ms X N Ms Ms     S Ms ms 

   (kısır)         (fertil)      (fertil) 

 

Ana ebeveynin çoğaltılmasındaki güçlükler sürdürücü hatlar kullanılarak çözülür. 
 

S ms ms X N ms ms    S ms ms 

  (kısır)         (fertil)                                  (kısır) 
 

Sitoplazmik-genetik erkek kısırlığı özelliğinden F1 hibrit tohumluk üretiminde 
kullanılması sebzelerden soğan, pırasa, biber gibi türlerde pratikte başarı ile kullanılmaktadır.  

Erkek organ kısırlığı havuç ve soğan gibi bazı türlerde doğada kendiliğinden meydana 
gelebilmekte (özellikle soğanda bazı popülasyonlarda % 10’dan yüksek bir frekansla); ayrıçça 
uzak akraba çeşitler arasındaki melezlemelerde türler arası veya cinsler arası melezlemelerde 
ortaya çıkmakta (ayçiçeği, buğday, sorgum gibi bazı tarla bitkilerinde); veya kimyasal ya da 
ışınsal mutagenler ile uyarılabilmektedir (biber, domates). 
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