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her iki uygulama süresinde dayanıklı olan Meriç 
çeşidinden daha yüksek olduğu saptanmıştır. Her 
iki çeşitte yaprak, gövde ve kök dokularında 
fitokelatin miktarları ile aynı dokularda biriken Cd 
miktarları arasında lineer regresyon bulunduğu ve 
dokulardaki fitokelatin miktarının ortamdaki metal 
konsantrasyonundaki artışa paralel olarak arttığı 
saptanmıştır. Bu artışa ait regresyon katsayıları 
Meriç çeşidinde 2 ve 4. günlük uygulamalarda 
sırasıyla R2=0.88-0.90 ve R2=0.97-0.99 olarak 
belirlenmiş, Tarsan 1018 çeşidinde ise aynı değerler 
R2=0.37-0.68 ve R2=0.97-0.99 olarak 
hesaplanmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ayçiçeği, Helianthus annuus, 
ağır metal, kadmiyum sülfat, fitokelatin   
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Bazı Makrofungus Ekstraktlarının Çimlenmekte 

Olan Mısır Bitkisi Tohumlarının Gelişimi ve 
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Morchella vulgaris, Coprinopsis 

atramentaria, Leucoagaricus leucothites, 
Macrolepiota procera var. procera, Pleurotus 
ostreatus, Amanita muscaria var. muscaria, 
Volvariella gloiocephala, Pholiota aurivella, 
Suillus luteus ve Polyporus squamosus 
makromantar taksonlarının metanol ekstraktları 10, 
20 ve 30 kez distile su ile seyreltilerek çimlenmekte 
olan sağlıklı mısır tohumlarına uygulanmıştır. 
Çimlenme yüzdesi, radikula ve pulumula uzunluğu, 
glukoz, fruktoz, sukruz, maltoz, linoleik ve oleik 
asit düzeyleri saptanmış ve kontrol bitkileri ile 
karşılaştırılmıştır. 

Elde edilen verilere göre, makrofungus 
ekstraktlarının plumula ve radikula uzunlugu ve 
çimlenme yüzdesi üzerine olumsuz etki yaptığı 
gözlenmiştir. Aynı şekilde kontrole göre şeker 
düzeyleri de azalmıştır. Sukroz ve glukoz 
düzezeylerinin maltoz ve fruktoza göre daha az 
etkilendiği belirlenmiştir. Linoleik asit düzeyleri 
önemli ölçüde azalırken, bazı istisnalar dışında 
oleik asit düzeylerinin de azaldığı gözlenmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler:  Allelopati, karbohidrat, yağ 
asidi, çimlenme, makrofungus  
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Farklı Domates Tohumlarının Çimlenmesi 
Üzerine Tuz Stresi ve Sıcaklığın Etkisi 
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Bitkilerin optimum şartlarda yetişmesini 
olumsuz etkileyen biyotik ve abiyotik her türlü etki 
stres olarak kabul edilmektedir. Pek çok stres 
kaynağı arasında tuz stresi önemli bir yer 
tutmaktadır. Çalışmamızda 22 yerli (Lycopersicum 
esculentum Mill.), 3 adet yabani (Lycopersicum 
peruvianum, L. pennellii, L. hirsitum) olmak üzere 
toplam 25 çeşit domates tohumu deney materyali 
olarak kullanılmıştır. +25ºC’de kontrol, 50, 75, 100, 
125 ve 150 mM tuz (NaCl)  stresi altında 15 gün 
çimlenmeye maruz bırakılmıştır. Tohumlar tuz ve 
sıcaklık toleransına en duyarlı olabilecekleri 
çimlenme devresinde, çimlenme yüzdesi esas 
alınarak incelenmiştir. Tolerans sınırları içersinde 
tuzluluğun ve sıcaklığın çimlenme yüzdesine ne 
şekilde etki ettiği araştırılarak elde edilen sonuçlar 
değerlendirilmiştir. Literatürden dayanıklı olduğu 
bilinen yabani genotiplere en çok benzerlik 
gösteren tohumlar dayanıklı, en çok farklılık 
gösteren genotipler ise hassas olarak belirlenmiştir. 
Dayanıklı olarak belirlenen tohumlar maksimum 
tuz toleransını 125 –150 mM ortamında, hassas 
genotipler ise 50-75 mM NaCl ortamda 
belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Tuz stresi, sıcaklık, domates, 
çimlenme  
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Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin in vitro 
Ortamda Biber (Capsicum annuum L.) 
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 Oksin ve sitokininler bitki büyüme ve 
gelişmesi üzerinde önemli rollere sahiptirler. Her 
iki hormon yaprak ve kök gelişimi, 
çiçeklenme,meyve gelişimi ve tohum çimlenmesi 
gibi fizyolojik olaylarda görev almaktadırlar. Bu 
çalışmada İndol Asetik Asit (IAA), Kinetin,  
Naftalen Asetik Asit (NAA) ve Benzil Aminopürin 
(BAP) gibi  farklı bitki büyüme hormonları 
kullanılmıştır. Bu hormonlar Murashige Skoog 
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(MS) besiyeri ortamına farklı konsantrasyonlarda 
ayrı ayrı ve birlikte uygulanarak biber (Capsicum 
annuum L) tohumlarının çimlenme yüzdesi ve  fide 
büyümesi (hipokotil/radikula uzunluğu, taze ve 
kuru ağırlık) üzerine etkileri karşılaştırılmalı olarak 
araştırılmıştır. Kontrol grubuna göre en iyi 
çimlenme yüzdesinin  2mgL-1 Kinetin, 0.4mg L-1 
IAA’in , en yüksek yaş ağırlığın 0.2mg L-1 IAA’in  
uygulandığı MS ortamlarına ekilen biber 
tohumlarında, en yüksek kuru ağırlık kontrol 
gurubunda, hipokotil/radikula uzunluklarında ise 
belirgin farklılıklar görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: Capsicum annuum, çimlenme, 
bitki büyüme düzenleyicileri  
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Tuz Gölü Çevresindeki Bazı Endemik Halofit 
Bitkilerin Prolin, Mineral Madde ve 

Fotosentetik Pigment Miktarları 
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 Ülkemizde  Tuz Gölü ve çevresinde, tuz 
oranının oldukça fazla olduğu topraklar üzerinde 
halofit bitkiler yaygın olarak bulunmaktadır. Bu 
halofitlerin önemli bir kısmı endemik olup bu 
özellikleri ile önemli gen kaynaklarıdır. 
 Bu çalışmada Tuz Gölü kıyı ve çevresinde 
yetişen bazı endemik halofitlerin ekofizyolojisini 
araştırmak amacıyla başlatılan çalışmanın bazı 
sonuçları verilmiştir. Tuz Gölü kıyı ve çevresinde 
yapılan arazi çalışmasında farklı 9 lokaliteden 16 
endemik taksona ait (Gypsophila oblanceolata, 
Silene salsuginea, Kalidiopsis wagenitzii, Salsola 
stenoptera, Petrosimonia nigdeensis,Hypericum 
salsugineum, Achillea sieheana, Onopordum 
davisii, Scorzonera hieraciifolia, Taraxacum 
farinosum, Taraxacum mirabile, Onosma 
halophilum, Verbascum pyroliforme, Salvia 
halophila, Limonium anatolicum,Limonium 
iconicum)  örnekler toplanmıştır. Toplanan 
örneklerde mineral madde kompozisyonları, prolin 
ve fotosentetik pigment miktarları belirlenerek; 
halofit bitkilerin tuza karşı geliştirdiği adaptasyon 
mekanizmalarındaki rolleri tartışılmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Tuz Gölü, halofit, prolin, 
mineral madde, fotosentetik pigment  
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Zeytin (Olea europea L.) Yapraklarındaki 
Antosiyanin, Klorofil ve Karetenoid 

Konsantrasyonlarının Hipersensitif Yöntemiyle 
Mevsimsel Değişiminin Araştırılması 
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Zeytin (Olea europea L) bitkisi Oleaceae 
familyasında değerlendirilen ve ekonomik öneme 
sahip bir bitkidir. Olea cinsine ait dünya üzerinde 
yaklaşık 30 değişik tür tespit edilmiştir. O.europea 
L. bunlardan en önemlisidir ve anayurdu Doğu 
Akdeniz’dir. Bu çalışmada Pamukkale Üniversitesi 
Kınıklı Kampusunda doğal yayılış gösteren zeytin 
yapraklardaki klorofil, karetenoid ve antosiyanin 
konsantrasyonlarının mevsimsel değişimi 
hipersensitif reflektans yöntemine göre 
araştırılmıştır. Çalışma sonunda söz konusu bitki 
pigmentlerinin kompozisyonun mevsimsel olarak 
değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Olea europea L., antosiyanin, 
klorofil, karetenoid, hipersensitif reflektans 
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Farklı Asma (Vitis vinifera L.) Çeşitlerinde Su 
Stresine Karşı Oluşan Fotosentetik ve Diğer 

Fizyolojik Değişimlerin Belirlenmesi 
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Farklı asma (Vitis vinifera L.) çeşitlerine 

ait fideler 10 gün süre ile su kısıtlamasına tabi 
tutularak, yapraklarda nispi su içeriği, fotosentetik 
pigment miktarı, fotosistem II (PS II) aktivitesi, 
toplam çözülebilir protein ve prolin miktarı ile 
elektrolit sızıntısı, hidrojen peroksit (H2O2) miktarı, 
lipid peroksidasyonu ve antioksidant, antiradikal 
aktivitede beliren değişimler araştırılmıştır. Su 
kısıtlamasında tüm asma çeşitlerinde, kontrollerine 
göre, PS II aktivitesi ve nispi su içeriğinde azalma 
ile elektrolit sızıntısı, hidrojen peroksit (H2O2) 
miktarı ve lipid peroksidasyonunda artış 
kaydedilmiştir. Bu parametrelerdeki değişim oranı 
çeşitlere göre farklılık göstermektedir. Su 
kısıtlamasına tepki olarak tüm çeşitlerde prolin 
birikimi belirlenmesine karşın, fotosentetik pigment 


