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 1. GİRİŞ 

 

Günümüzde tüm yaşam bitkilere bağlıdır. Besinlerimiz ya doğrudan doğruya bitkilerden 

ya da bitkilerle beslenen hayvanlardan sağlanan ürünlerden oluşmaktadır. Bitkiler aynı 

zamanda doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak insanların yağ, ilaç, giyim vb. 

gereksinimlerini karşılamaktadır (Şehirali et al. 2005). Canlılar için beslenme değeri 

açısından çok önemli bir yere sahip olan tahıllar dünyada ekim alanlarının büyük bir 

kısmında ekilmektedir. 

 

Tahıllar, insanın ve hayvan varlığının beslenmesindeki çok önemli yeri, tarımsal, 

ekolojik ve sosyo-ekonomik önemi nedeniyle, ülkemiz tarımında vazgeçilmez ürünler 

grubudur. Serin iklim tahıllarından en önemli iki cins buğday ve arpa, sıcak iklim 

tahıllarından en önemli iki cinsi mısır ve çeltiktir (Kün et al.  2005).   

 

Çeltik, su içinde çimlenebilen ve kökleri suda erimiş oksijenden yararlanabilen tek tahıl 

cinsidir. Çeltiğin Türkiye tarımı bakımından diğer bir önemli tarafı da , tuzlu ve alkali 

arazilerde yetiştirilebilmesi ve bu tip arazilerin ıslahında da kullanılmasıdır. Yeryüzünde 

buğdaydan sonra en geniş ekim alanına sahip olup, buğday ve mısırdan sonra en fazla 

üretimi yapılan kültür bitkisidir. Şekil 1.1 de çeltik tarlası gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1.1 Çeltik tarlası ( Sürek 2002 ) 
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Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de geniş alanlarda tarımı yapılan yerli ve yabancı kökenli 

çeltik çeşitlerinin, genotipe özgü endosperm depo protein (oryzin) bantları bakımından, 

farklılıklarını belirlemek ve çeşit katoloğu oluşturmaktır.  

 

Dünyada insanların yarıdan fazlasının temel besin kaynağını çeltik oluşturmaktadır. 

Bileşiminde az protein bulunmasına karşın beslenme için gerekli amino asitlerce zengin 

olması nedeniyle insan beslenmesinde buğdaydan daha fazla kullanılmaktadır (Elçi et 

al. 1994). 

 

Buğdaygiller (Gramineae) familyasının Oryzae oymağına giren Çeltik, oldukça eski bir 

kültür bitkisidir. Güneydoğu Asya’da özellikle Hindistan ve Çin Hindi’ndeki kültür 

formları zenginliği nedeniyle, Oryza cinsinin gen merkezinin buralar olduğu görüşü 

yaygındır (Kün 1997). Çeltiğin kültürü yapılan ilk iki tipi  Oryza sativa ve Oryza 

glaberrima olarak ileri sürülmektedir. Oryza cinsine 21 yabani tür dahildir. Yabani 

Oryza türleri, tropikal boyunca dağılmıştır. Birbirine yakın 4 kompleks altında 

toplanabilir. Fakat, diploid O. schlechteri ve O. brachyantha türleri, Oryza, cinsinin 

diğer türlerinden farklı gibi görülmektedir (Çizelge 1.1.). 

 

Ülkelerin değişik iklim ve toprak koşullarına uyabilen ve kültürü yapılan çeltik 

çeşitlerinin değişik çeşitleri ve ekotipleri bulunmaktadır. Uzakdoğu çeltik çeşitleri iki alt 

tür içinde toplanmıştır. “Japonica” Japonya, Kore ve Kuzey Çin’de yetişen çeşitler; 

“indica” Hindistan, Seylan, Formoza ve Güney Çin’de yetişen çeşitlerdir (Kün 1997). 
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Çizelge 1.1.  Oryza cinsinin sınıflandırılmasında, tür kompleksleri ve genom grupları (Chang and       
         Vaughan 1991, Sürek 2002) 
 
Tür kompleksi Türler Genom Grubu Dağılım 

 

O. ridleyi kompleksi 

 

 

O. schlechteri 

O. brachyantha 

O. longiglumis 

O. ridleyi 

Diploid 

FF 

Tetraploid 

Tetraploid 

Papua Yeni Gine 

Africa 

Irian Jaya, Endonezya 

Güneydoğu Asya 

 

O. meyeriana kompleksi 

O. granulata  

O. meyeriana 

Diploid 

Diploid 

Güney veGüneydoğu Asya 

Güneydoğu Asya 

 

 

 

 

O. officinalis kompleksi 

O. officinalis 

O. minuta 

O. eichingeri 

O. rhizomatis 

O. punctata 

O. latifolia 

O. alta 

O. grandiglumis 

O. australiensis 

CC 

BBCC 

CC 

CC 

BBCC, BB 

CCDD 

CCDD 

CCDD 

EE 

Tropikal ve Subtropikal Asya 

Filipinler 

Srilanka, Afrika 

Srilanka 

Afrika 

Güney Amerika 

Güney Amerika 

Güney Amerika 

Avustralya 

 

 

 

O. sativa kompleksi 

O. glaberrima 

O. barthii 

O. longistaminata 

O. sativa 

O. nivara 

O. rufipogon 

O. meridionalis 

O. glumaepatula 

AgAg 

AgAg 

AlAl 

AA 

AA 

AA 

AlmAm 

AglAgl 

Batı Afrika 

Afrika 

Afrika 

Bütün dünyada 

Tropikal ve Subtropikal Asya 

Tropikal ve Subtropikal Asya 

Tropikal Avustralya 

Güney Amerika 

 

 

Dünya ve Türkiye için çok önemli bir yere sahip olan çeltiğin 2003 yılı itibariyle dünya 

çeltik ekili alan 153 milyon hektar, üretim 583 milyon ton ve dünya çeltik verim 383,7 

kg/da’dır (Çizelge 1.2.).  
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Çizelge 1.2. Dünya yetiştirilen alan, üretimi ve verim (FAO,2004) 
 
Yıl Ekilen alan (Ha) Üretim (Ton) Verim (Kg/Da) 

1998 151.646.356 582.665.263 384,2 

1999 156.888.894 611.251.382 389,6 

2000 153.785.367 598.307.226 389,0 

2001 151.623.334 595.267.722 392,6 

2002 146.029.456 579.476.722 396,8 

2003 153.522.000 589.125.000 383,7 

2004 151.295.524 605.758.530 400,38 

 

Çeltik bitkisi genel olarak Asya’da yetiştirilmesine rağmen tüm dünya ülkelerinde ekimi 

yapılmaktadır (Çizelge 1.3.). 

 

Çizelge1.3. Dünya Çeltik Üretiminde Önde Gelen Ülkeler ve Üretim Miktarları (FAO, 2004) 

 
Ülkeler Ekilen Alan (Ha) Üretim (Ton) Verim (Kg/Da) 

Dünya 151.295.524 605.758.530 400,38 

Çin 28.327.000 177.434.000 626,38 

Hindistan 42.300.000 129.000.000 304,96 

Endonezya 11.908.398 54.060.816 453,97 

Bangladeş 11.000.000 37.910.000 344,64 

Vietnam 7.443.800 36.117.800 485,21 

Tayland 9.800.000 26.948.000 272,1 

Myanmar 6.000.000 22.000.000 366,67 

Japonya 1.701.000 10.912.000 641,51 

Brezilya 3.730.110 13.251.200 355,25 

Amerika 1.345.590 10.469.730 778,08 

Türkiye 80.000 400.000 500,0 
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Çeltik üretimi bakımından önde gelen ülkelerin başında Çin, Hindistan, Endonezya, 

Bangladeş ve Vietnam gelmektedir. Dünya çeltik üretiminin %50,5’i Çin ve Hindistan 

tarafından yapılmaktadır. Çin’in çeltik üretimi 177,5 milyon ton, Hindistan’ın ise 129 

milyon tondur. Ülkemizin Dünya üretimindeki payı ise %0,66’dır. Hindistan’ın çeltik 

veriminin oldukça düşük olmasına karşın üretim miktarının fazla olmasının nedeni ekim 

alanlarının geniş olmasıdır. Türkiye çeltik verimi, dünya ortalamasının üzerinde 

olmasına karşın ekim alanı ve üretim bakımından oldukça gerilerde yer almaktadır 

(Sürek 2002) 

 

Çeltik, çimlenme döneminde bol su ister, hasat döneminde kuraklık gerekir. Ülkemizde 

çeltik tarımı her bölgemizde yapılabilir ancak su sorunu yaşanmaktadır. Bu nedenle 

çeltik tarımı akarsu kenarlarında gelişmiştir. Çeltiğin çimlenme dönemindeki su ihtiyacı 

ilkbaharda yağışla yükselen ve taşan akarsu kenarlarında yapılmaktadır (Beşer 2005). 

  

Çeltik bölgeler bazında incelendiğinde %58 ile Marmara Bölgesi, % 37 ile Karadeniz 

Bölgesi ve %5 ile de diğer bölgeler yer almaktadır (Anonim 2004).Üretimde en büyük 

paya sahip bölgemiz Marmara Bölgesidir. Başta Edirne ilimiz olmak üzere Balıkesir, 

Çanakkale ve Bursa çevrelerinde de tarımı yapılır. Üretimde ikinci bölge Karadeniz 

Bölgesidir. Başta Samsun olmak üzere, Çorum, Sinop, Kastamonu çevresinde tarımı 

gelişmiştir. Akdeniz Bölgesinde Silifke ve Amik ovaları önemli çeltik ekim alanıdır. 

 (Beşer 2005) 

 

Kullanılırken dikkat edilmesi gereken ve zaman zaman yanlış kullanılan çeltik ve pirinç 

birbirlerinden farklı anlamlara gelmektedir. Ekim alanı, üretim ve verim de çeltik 

değerleri, tüketim, dış alım ve dış satımda ise pirinç değerlerine bakılmaktadır. 

 

Bir çeltik tanesi, karyopsis ile onu yapışmaksızın sıkıca saran iç kavuz ve kapçıktan 

oluşur. Bu kavuzlar çeltiğin harmanı sonunda da karyopsisten ayrılmaz. Kavuzlu ürüne 

“çeltik” adı verilir. Yalnız kavuzları soyulmuş fakat parlatma işlemi görmemiş taneye 

ticari işlemlerde “kargo” adı verilir. Çeltik tanelerinden kavuzların, meyve ve tohum 

kabuklarıyla embriyonun ayrılmasından sonra kalan kısmına ise “pirinç” adı verilir.  
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Dünya’da kişi başına düşen yıllık pirinç tüketimi 56,5 kg’dır. Ülkemizde kişi başına 

düşen pirinç tüketimi 6-7 kg’dır. Bu durumda yıllık toplam pirinç talebi yaklaşık 390-

422 bin ton olmakta ve çeltik üretimi yurt içi pirinç tüketimini karşılayamamaktadır 

(Beşer 2005). 

 

Türkiye’de, çeltik ekim alanlarını artması söz konusu olmadığı gibi azalmalar bile 

meydana gelmiştir. Bunun nedenleri ise; üretiminin izne bağlı olması, toplu yerleşme 

alanlarına uzak olan yerlerde ekilme zorunluluğu, yoğun iş gücü ve mekanizasyon 

gerektirmesi, sulama suyunun kısıtlı olması, üretimin masraflı ve zor olması, Karadeniz 

bölgesinde hasat döneminde yağan yağışlar, hastalık ve zararlılara karşı dayanıksız 

çeşitler, sertifikalı tohumluk üretiminin yetersiz olmasıdır (Beşer 2005).  

 

Çeltik, 23 Haziran 1936 tarihinde çıkarılan 3039 sayılı Çeltik Ekim Kanunu’na göre ve 

ilçe düzeyinde oluşturulan çeltik komisyonlarının iznine bağlı olarak ekilmektedir. Bu 

Kanun sıtma mücadelesi ve su düzenlemesi amacı ile çıkarılmıştır. 

 

Canlılar birçok karakter bakımından birbirinden farklılık göstermektedirler. Bitkiler 

cins, tür ve familya olarak birbirine benzemediği gibi aynı tür içindeki hatlarda bile 

birçok karakterler yönünden farklılıklar bulunmaktadır. 

 

Bu karakterlerin ayrımını ise; Morfolojik belirleyiciler (genlerin ve çevrenin etkisinde 

ortaya çıkan fenotipik karakterlerden), Sitolojik (Sitogenetik) belirleyiciler 

(kromozomların değişik safhalarındaki eşleşmelerinden), Moleküler belirleyiciler 

(DNA) ve Biyokimyasal belirleyiciler (Depo proteinleri, enzimler, amino asitler... gibi) 

gibi birçok özelliklerden yararlanılarak yapılmaktadır. 

 

Proteinlerin; özellikle molekülün yüzeyinde veya yüzeyine yakın kısımlarında bulunan 

çeşitli grupları ile uç kısımlarında bulunan amino ve karboksil grupları, ortamın pH’sına 

bağlı olarak, yüklü bir durumda bulunurlar. Bir protein molekülünün taşıdığı toplam 

yük hem ortamın pH değerine hem de içerdiği amino asitlerin tür ve sayısına bağlıdır. 

Proteinler, negatif ve pozitif yük taşımaları nedeniyle elektroforezde göç ederler.               
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Elektroforez terimi ilk kez 1909 yılında Micheles tarafından bir elektrik akımına tutulan 

kolloid iyonlarının hareketlerini anlatmak için kullanılmıştır. Elektoforez sayesinde, 

elektrik yükü, büyüklüğü ve şekli farklı olan parçacıklar elektrik alanı içinde başlıca 

protein ve nükleik asitler olmak üzere yüklü moleküllerin göç etmeleri tepkilerinin 

ölçüldüğü metotdur (Tiryaki et al. 2002).  

  

Elektoforez yöntemlerinin prensibi; elektriksel bir alanda, elektrik yüklü parçacıkların 

bir elektrik akımının etkisi ile taşıdıkları yükün aksi kutba doğru göç etmeleri esasına 

dayanmaktadır. 

 

Elektroforez tekniğini uygulamak için gerekli iki faktör bulunmaktadır: 

 

1. Elektroforez yapılacak partikülün (iyonlar, moleküller) yüklü veya 

yüklenebilir özellikte olması gereklidir. Proteinler bu özelliği taşımaktadır. 

2. Elektroforezin uygulanacağı ortam, elektrik akımı taşıma kapasitesine sahip 

      olmalıdır. 

 

Elektroforez yöntemi ile bir molekülün biçiminin ve büyüklüğünün özgül ayrıntılarını 

tanımlamak uygun değildir. Bunun yerine elektroforez , moleküllerin tanınması ve 

saflaştırılması analizi için uygulanır. Bir karışımdaki her molekülün tek bir yüke ve 

büyüklüğe sahip olması beklendiği için, elektrik alanda mobilite de tek olacaktır. Bu 

beklenti, tüm elektroforetik metotlarda ayrışma ve analiz için temel esastır. Bu esas; 

özellikle amino asitlerin, karbonhidratların, peptitlerin, proteinlerin, nükleotitlerin ve  

nükleik asitlerin analizi için kullanılır (Tiryaki et al. 2002). 

 

Yöntem, teknolojik gelişmelere paralel olarak prensibi aynı olan değişik şekillerde 

uygulanmaktadır. Kullanılan taşıyıcı ortam veya yöntemin farkına göre 

isimlendirilmiştir. 

Bunlar: 

 

1. Klasik elektroforez (Tiselius elektroforezi), 

2. Kağıt elektroforezi,  
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3. Selüloz asetat elektroforezi, 

4. Nişasta jeli elektroforezi, 

5. Agaroz jel elektroforezi, 

6. Poliakrilamid jel elektroforezi (PAGE), 

7. Poliakrilamid jel elektroforezi, 

8. SDS- Poliakrilamid jel elektroforezi, 

9. Gradient jel elektroforezi, 

10. İzoelektrik odaklama (fokuslama) IEF, 

11. İki boyutlu (dimensional) elektroforez, 

12. İmmino elektroforez, 

13. Kapiler elektroforez olarak gruplandırılmıştır. 

  

Poliakrilamid jel elektroforezi ayırma gücü bakımından diğerlerinden çok üstündür. Bu 

üstünlüğünün sebebi, kullanılan ayırma ortamının (poliakrilamid jeller), inert olması; 

yani içinde yürütülen moleküller ile etkileşime girmemesidir.(Tiryaki et al. 2002) 

 

Elektroforez çeşitlerin ayırt edilmesinde başlı başına kullanılan bir yöntem değildir. 

Yapılan ıslah çalışmalarında çeşitlerin tanımlanması, çeşit safiyeti gibi birçok yöntemi 

destekleyici uygulaması kolay, zaman ve masrafı önleyici, teknik bilgi ve ekipman  

isteyen, pahalı ve uygulanmasında kullanılan kimyasalların sağlık açısından olumsuz 

özellik taşıması nedeniyle olumlu ve olumsuz yönlere sahip bir yöntem oluşudur. 

Tahıl cinslerinin protein içerikleri ve isimlendirilmesi çizelge’ de belirtilmiştir. 

 

Çizelge 1.4.  Bazı tahıl cinslerinin protein kompozisyonlarının yaklaşık değerleri (%)  (Payne and Rhodes 1982) 

 
Tahıl Cinsi Albumin Globulin Prolamin Glutelin 

Arpa 13 12 (hordein)52 (hordenin)23 

Mısır 4 2 (zein)55 39 

Yulaf 11 56 (avein)9 23 

Çeltik 5 10 (oryzin)5 (oryzenin)80 

Sorgum 6 10 (kafirin)46 38 

Buğday 9 5 (gliadin)40 (glutenin)46 
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Çeltik proteinlerinin yapısı ve bulunduğu yere göre sınıflandırılması birçok araştırıcı 

tarafından yapılmıştır. Buna göre 100 gr prinçte, 78 gr nişasta, 8 gr protein, 13 gr su, 1 

gr kül ve yağ bulunmaktadır (Anonim, 1994). Yapısında çok az protein bulunan  çeltik 

proteinlerinin yapısı (PB);PB-I endoplazmik retikulum (RER) bölgesinde üretilen çeltik 

depo proteini “prolamin”,PB-II ise bunun aksi kısmı olan vakuol organelinde oluşan 

çeltik depo proteinlerini ise “glutelin ve globulin” olarak belirlenmiştir (Yamagata et al. 

1986 ). Juliano’nun 1972 yılında çeltikte bulunan depo proteinlerinin içeriğini ise; % 15 

Tuzda Çözülebilen Proteinler “Albumin ve Globulin”, %5 Alkolde Çözülebilen Protein 

“Prolamin”, %80 Alkali ya da Asitte Çözülebilen Protein “Glutelin” olarak 

belirlenmiştir. 

 

Dünyadaki çeltik ıslah çalışmalarını Uluslar arası Çeltik Araştırma Enstitüsü 

yapılmakta, Türkiye’de yapılan çeltik ıslah çalışmalarını ise Trakya Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yapılmaktadır. Çeltik 

çeşitlerinin tanımlanması (teşhis edilmesi) ıslahçılar ve tüketicilerin tercihleri açısından 

önemlidir. Çünkü çeşitlerdeki yemeklik kalitesi, tadı ve besin değerlerinin belirlenerek 

bilinçli tüketilmesi gerekmektedir (Huebner et al. 1990). 

  

 Islah çalışmalarında ve çeşitlerinin ayrımının yapılmasında kullanılan elektroforezin, 

kullanım alanlarını ve yararlarını Köhler  4 başlık altında toplanmıştır. 

1. Çeşitlerin tanımı ve karakterizasyonu, 

2. Çeşitli kültür bitkilerinde ve populasyonlarda genetik yapının (heterozigotluk, 

yabancı döllenme frekansı, genetik mesafe) bulunması, 

3. Yabancı türlerde genetik varyabilite ve gen kaynaklarının saptanması ve ıslah 

çalışmalarında yararlanılması, 

4. Çeşitlerin genetik değişiklikleri ve sertifikalı tohumların kontrolü olarak belirtmiştir 

(Köhler 1988, Demir et al. 1995). 

 

Bitki ıslahında elektroforez tekniğinde yapılan çalışmaların çoğu depo proteinleri ve 

enzimler üzerine yoğunlaşmıştır. Depo proteinlerinin türe özgü olması, çevresel 

faktörlerden etkilenmemesi, depolama koşullarından etkilenmemesi, hastalık ve don 

zararı gibi etkenlerden etkilenmemesi, yetiştirme yılı, koşulları veya yetiştirildiği 
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bölgelerin depo proteini özelliklerini etkilememesi ve gübre uygulamalarından 

etkilenmemesi elektroforez çalışmalarında kullanılmasının nedenleri arasında yer 

almaktadır. Depo proteinleri olarak bitkinin tanesi, yumrusu ya da meyve proteinleri 

kullanılabilir.   
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2. KAY'AK ÖZETLERİ 

 

Tahıllarda elektroforez yöntemi ile depo proteinlerinden yararlanılarak yapılan çeşit 

ayrımı çalışmaları daha çok dünya nüfusunun büyük bir kısmının besin kaynağını 

oluşturan buğday (Triticum aestivum L.) ve çeltik (Oryza sativa L.) türleri üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Çeltiğin depo proteinlerinin genetik ve fizyolojik karakterlerinin 

belirlenmesinde glutelin ve prolamin çalışmalarının önemli bir yeri vardır (Sadimantara 

1997). Buğdayın ekmeklik ve makarnalık kalitesini ise düşük moleküler ağırlık 

glutelinleri (LMWG), yüksek moleküler ağırlık glutelinleri (HMWG) ve orta düzeydeki 

molekül ağırlığına sahip olan grup (IMWG) (albuminler, globulinler, bazı glutelinler ve 

omega gliadinler)’taki proteinlerin oranları belirlemektedir (Galterio et al.1993). 

 

Çeltik türlerine ait yapılan bazı araştırma örnekleri tarih sırasına göre incelendiğinde: 

 

Sarkar and Bose (1984), çeltik çeşitlerinin tuzda çözülebilir proteinlerini elektroforetik 

karakterizasyonunu yapmışlardır. Çalışmada 8 çeltik çeşiti ve çeşitlerin iki lokasyondan 

elde edilen aynı yıldaki tohumlarından yararlanmışlardır. Tohum ekstraksiyonunu için 

0.5 M Tris buffer (pH= 7.6)’dan 0.2 ml 4 gr çeltik tohumundan elde edilen un ile 30 

dakika sürede muamele etmişlerdir. Uyguladıkları SDS-PAGE yönteminde %10’luk jel 

yoğunluğu kullanmışlardır. Araştırmada çeltik çeşitlerinde yetiştirme şartları ile genetik 

yapı arasındaki etkileşimlerini incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda yetiştirme 

şartlarının çeşitleri genetik faktörlerden bağımsız olarak etkilediklerini belirtmişlerdir. 

 

Yamagata et al. (1986), çeltik depo proteinlerinin kimyasal bileşimi ve birikimlerinin 

tanedeki yerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmışlardır. Depo proteinlerini birikme 

sırasında elektron mikroskobu ile incelemişler, çeltik proteinlerinin nişastasını 2 farklı 

protein yapısı oluşturduğunu belirlemişlerdir. Çeltik depo proteinlerinin yerini 

belirlemede SDS-PAGE yöntemini kullandıkları çalışmada protein yapısını (PB) iki 

şekilde gruplandırmışlardır. Bunları ise; PB-I endoplazmik retikulum (RER) bölgesinde 

üretilen çeltik depo proteini “prolamin”, PB-II ise bunun aksi kısmı olan vakuol 

organelinde oluşan çeltik depo proteinleri ise “glutelin ve globulin” olarak 
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belirlemişlerdir. Çalışmanın sonucunda çeltik depo proteinleri prolamin ve glutelinin 

mRNA tarafından kodlandığını açıklamışlardır. 

 

Sarker et al. (1986), çeltik glutelinin alt birimlerinin belirlenmesinde 57-kDa’lık ön 

peptit yöntemini uygulamışlardır. %15’lik jel yoğunluğuna sahip SDS-PAGE yöntemini 

kullanmışlardır. Çalışmanın sonucunda çeltiğin depo proteinin temelini 37 ve 22-kDa 

peptitlerin oluşturduğunu belirtmişlerdir. Çeltik glutelin içeriklerini 2 alt sınıf olarak 

belirlemişler; birinci alt sınıfı büyük alt sınıf (α ) “asidik peptid”, 37-39 kDa ve ikinci 

alt sınıfı ise küçük alt sınıf (β ) temeli 22-23 kDa  moleküler ağırlıklara sahip olduğunu 

belirlemişlerdir.   

 

Glazsmann (1987), Asya çeltik çeşitlerinin izozimleri ve sınıflandırılması ile ilgili 

çalışmıştır. Çeltik (Oryza sativa L.) türünde nişasta jel elektroforez yöntemi kullanılarak 

genetik yapılarında enzim değişimlerini araştırmıştır. Asya’da yetişen çeltik çeşitlerini 6 

grup altında sınıflandırmıştır. Asya çeltik çeşitlerinde 8 enzim üzerinde çalışmışlar ve 

bunların 50 polimorfik lokus kodladığını belirtmiştir. Yaptıkları analiz sonuçlarına göre 

6 farklı grup teşhis etmiştir. Bunları ise I ve VI grupları büyük ya da temel grup, II ve V 

küçük grup, III ve IV grubu ise uydu ya da merkez grup olarak isimlendirmiştir.  

Yapmış olduğu bu sınıflandırmada çeltik (Oryza sativa L.) türünün alt türleri olan 

“indica”, “japonica” ve “javanica” belirleyerek çeşitlerin özelliklerini belirlemiştir. Bu 

alt türlerin farklı özelliklerinin de sınıflandırmasını yapmıştır. 

 

Aliaga et al. (1987), kültürü yapılan 43 çeltik (Oryza sativa L.) çeşitindeki farklılığı 

embriyo proteinlerini kullanarak SDS-PAGE yöntemi ile belirlemişlerdir. Bitkilerin 

yetiştirilme sürecinde bütün çeşitlere aynı oranda azot ve fosfat uygulamışlardır. 

Yaptıkları çalışmada m2 ye 25 bitki düşecek şekilde ekim yapılmış ve çeşitlere 720 

kg/ha amonyum persulfat (%21 N) ve 300 kg/ha superfosfat (%12 P2O5) oranları 

hesaplanan gübre uygulaması yapmışlardır. Proteinlerin ekstrakte edilmesinde % 14 

neme sahip tohum kullanmışlardır. Her bir örnekten 0,1 g bitki materyali 5 ml 0,05 M 

tris-HCl buffer ( pH=8 ), 0,25 M sukroz, 0,001 M MgCl2, 0,001 M NaHSO3,  0,001 M 2-

merkaptoethanol ve %2’lik SDS kullanmışlardır. Örneklerin yüklenmesinde her bir 

yuvaya 50 mikrogram protein örneği yüklemişler ve 4 oC de 300V jeli koşturmuşlardır. 
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Jelin boyanmasında CBB kullanmışlardır. Araştırmanın sonucunda embriyo 

proteinlerinin içeriklerinin çeşitlerin genetik yapısı hakkında morfolojik karakterlerden 

daha iyi bilgi verdiğini bildirmişlerdir. 

 

Chen et al. (1989), çeltik (Oryza sativa L.) depo proteinleri için SDS-PAGE yöntemini 

kullanarak 2 küçük bandın 2 tane fenotipik belirleyiciler olarak tespit etmişlerdir. 

Çalışmalarında Tayvan da yetiştirilen çeltik çeşitlerinde indica çeşitlerinde 57 bandı çok 

iken, japonica çeşitlerinde ise 56 bandı çok görülmüştür. Bu çeşitlerin F1, F2 ve F3 

genetik çeşitlerinin band 10’na karşı bandı 11, band 56’ya karşı band 57 iki lokusta 

kodominant alleller olduğunu belirlemişlerdir. Çalışmalarının sonunda her iki protein 

lokusu endospermin proteinlerini sentezlediğini ve çeltik tohum proteinlerini oluşturan 

glutelinin küçük polipeptit yapıtaşlarına ait olduğunu açıklamışlardır.  

 

Hussain et al. (1989), kültürü yapılan çeltik (Oryza sativa L.) çeşitlerini iki farklı 

yöntemde ayırımını yapmışlardır. PAGE ve HPLC yöntemlerini kullanmışlardır. Çeltik 

türünün 10 farklı kültür çeşitinin protein örneklerinde genotipik özellikleri ile ilgili 

çalışmışlardır. Uyguladıkları PAGE yönteminde tohum ekstraksiyonunda 0,5 gr un 

haline getirilmiş çeltik tohumu %1 sukrozlu 5 M asetik asit çözeltisi ile 2 h boyunca 

muamele etmişlerdir. Elde edilen protein örnekleri 10-12 oC’de, 8-10 mA’de 

koşturmuşlar ve %12 TCA ve %1 CBB R-250 ile boyamışlardır. Çalışmanın sonucunda 

yetiştirilen çeltik çeşitlerinin ayırt edilmesinde PAGE ve HPLC yöntemlerinin ikisinin 

de başarılı sonuç verdiğini belirtmişlerdir. Bu iki yöntem ayrıca genetik ayrımların 

dışında bitki yetiştiriciliğindeki agronomik uygulamaları geliştirmek için de 

kullanılabileceğini bildirmişlerdir. 

 

Huebner et al. (1990),  yetiştirilen çeltik çeşitlerini endosperm proteinleinlerinden 

yararlanarak HPLC yöntemi ile sınıflandırmışlardır. Bu çalışmada çeltik prolaminleri 

tuzda çözülebilen proteinler ve glutelin analizi ile ilgili çalışmışlardır. Çeltik depo 

proteinlerinin belirlenmesinde kullanılan yöntemleri belirtmişler ve çeltik çeşitlerinin 

depo proteinlerinin arasındaki farklılıkları belirlemişlerdir. 
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Bhowmik et al. (1990), Bangladesh’deki toplam 118 çeltik (Oryza sativa L.) çeşit ve 

hatlarının endospermdeki depo proteinlerinin tohumdan analizini yapmışlardır. 

Araştırmalarında SDS-PAGE yöntemini kullanmışlardır. Protein eksraksiyonunda tek 

tohumdan elde etmişlerdir. Uyguladıkları jel yogunluğunda %14 akrilamid kullanmışlar 

ve her örnekte yuvalara 5 µl protein örneği kullanmışlardır. Jelin boyanmasında %50 

methanol, % 7 asetik asit ve %0,5 CBB-250 uygulamışlardır. Araştırmalarının 

sonucunda protein yapılarını SDS-PAGE yöntemini uygulayarak 6 grup olarak 

sınıflandırmışlardır. Çeşitler arasında ‘Boilam’ çeşitinin yüksek glutelin içeriği ile temel 

genetik çalışmalarda genetik materyal olarak kullanılabileceğini vurgulamışlardır. 

 

Sugimoto et al. (1991), çeltiğin protein yapısındaki glutelinin alt bileşimindeki genetik 

çeşitlilik ile ilgili çalışmışlardır. Uyguladıkları SDS-PAGE yönteminde %5’lik SDS ve 

%15’lik poliakrilamid jel yoğunluğunu kullanmışlardır. Proteinleri; (a).64-kDa protein, 

(b).130-kDa protein ve (c).yüksek moleküler kütle protein olmak üzere 3 grup altında 

toplamışlardır. Bu gruplardaki glutelin göçünün de soldan sağa doğru olduğunu 

açıklamışlardır. 

 

Juliano et al. (1991), yaptıkları çalışmada AL-PAGE (alüminyum laktat poliakrilamid 

jel elektroforez) ve HPLC yöntemlerini kullanarak Uluslar arası Çeltik Araştırma 

Enstitüsü tarafından ıslah edilen 9 çeltik çeşitlerini protein bandlarına  ve uç değerlerine 

yönelik araştırma yapmışlardır. Protein ekstraksiyonunda 5 M asetik asit 

kullanmışlardır. Jelin polimerizasyonunda %3 H2O2 yerine TEMED ve Amonyum 

persülfat kullanmışlardır. AL-PAGE yönteminde 5 M asetik asit uygulayarak yapılan 

protein ekstraksiyonunda başlıca proteinler albuminler ve globulinler 100 ve 120 mm 

deki bandlara uygun geldiğini, prolamin ise 120 mm lik büyük bandın izini takip ettiğini 

açıklamışlardır. Ayrıca AL-PAGE den elde edilen 54-72 ve 100 mm bandları HPLC 

deki değerleri 26.5-27.5 min olduğunu bildirmişlerdir. 

   

Huebner et al. (1991), çalışmalarında çeltik alt varyetelerinin ayırt edilmesinde PAGE  

ve HPLC yöntemlerini kullanmışlardır. Uluslar arası Çeltik Araştırma Enstitüsü 

tarafından geliştirilen IR28, IR29, IR32, IR38, IR40, IR36 ve IR42  çeşitlerinden 

yararlanmışlardır. Uyguladıkları PAGE yönteminde 0,5 g un haline getirilmiş tohumu 
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% 1 sukrozlu 5 M asetik asit çözeltisinden 2 ml alarak oda sıcaklığında ekstrakte 

etmişlerdir. %10 ve %12’lik jel yoğonluğu kullanarak bunlar arasında karşılaştırma 

yapmışlardır. Bütün çeşitlerden elde edilen örnekler iki jel yoğunluğunda da 

koşturulmuş ve bunların birbirleri ile olan ve aynı örneğin farklı yoğunluklardaki 

bandlarını karşılaştırmışlardır. Buna göre % 12’lik jel yoğunluğuna sahip jelin daha iyi 

sonuç verdiği gözlenmiş ve IR28 ve IR29 arasında 8 ve 11 mm de küçük band 

örneklerinde farklılıklar belirlemişlerdir. Diğer çeşitlerinde her iki yöntemdeki 

değerlerini de belirtmişlerdir. 

 

Krishan et al. (1992), çeltikte (Oryza sativa L.) tohum globulinlerinin karekterizasyonu 

üzerine çalışmışlardır. Çeltik endospremindeki globulin fraksiyonlarının SDS-PAGE 

yöntemi kullanılarak 16 kDa ve 25 kDa molekül ağırlıklarına sahip olduğunu 

açıklamışlardır. Çeltik tohum proteinlerinin analizini SDS-PAGE ile yapmışlar ve 

%12,5’lik SDS-PAGE kullanmışlar ve jelin boyanmasında CBB kullanmışlardır. 

Araştırmalarının sonucunda genel büyük polipeptit 51, 34-37, 25, 21-23,16 ve 14 kDa 

moleküler ağırlığa sahip ağırlıkları belirlemişlerdir. Moleküler ağırlıkların 

sınıflandırılmasını ise 51 kDa daki protein çeltik glutelini olarak belirtilmiş, bunların 

altındaki 34-37 kDa α-alt grup ve 21-23 kDa β-alt grup, 14 kDa molekül ağırlığına 

sahip proteinlerin tanımını ise çeltik prolamini olarak, 25 ve 16 kDa arasındakileri ise 

çeltik globulini olarak açıklamışlardır. 

 

Sadimantara et al. ( 1997 ), çeltik (Oryza sativa L.) endosperminde yüksek moleküler 

ağırlığa sahip proteinlerin genetik analizini yapmışlardır. Çeltik depo proteinlerinin 

genetik ve fizyolojik karakterlerinin glutelin ve prolamin üzerine çalışmalarını 

yürütmüşlerdir. Çeltik endospermindeki yüksek moleküler ağırlığa sahip 40-90 kDa 

ağırlığındaki proteinlerin belirlenmesinde genin etkisi altında olduğunu belirtmişlerdir. 

Yetiştirilen japonica ve indica alttürlerine ait F2 melezlerinde 2D-PAGE yöntemini 

kullanarak toplam proteinlerini analiz etmişlerdir.  Çalışmada yetiştirilen çeşitlerin 

endospermindeki proteinlerin genetik yapısı hakkında temel bilgiler verilmiştir. 

 

Komatsu et al. (1999), süspansiyon hücre kültürü ile çeltik (Oryza sativa L.) 

proteinlerinin karakterlerinin belirlenmesi ve ayırt edilmesi üzerine araştırma 
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yapmışlardır. Çalışmalarında 2D-PAGE ve SDS-PAGE yöntemlerini kullanmışlardır. 

Çeltik süspansiyon hücre kültürünü biyokimyasal ve genetik çalışmalarda kullanmaya 

başlamışlardır. Yaptıkları deneyde protein ekstaksiyonunu çeltiğin süspansiyon 

kültürleri üzerinde 2D-PAGE yöntemini uygulayarak analiz etmişlerdir. Uyguladıkları 

yöntemde çeltik olgunlaşmış tohumları %70’lik etanolde 5 dakika ve %1 NaClO da 30 

dakika bekletmişler, steril suda 3 defa yıkamışlardır. Steril edilen tohumları MS 

ortamında karanlıkta 25oC’de 2 hafta bekletmişlerdir. İki hafta sonunda yaptıkları 

analizde süspansiyon hücre kültürlerinin sitoplazmik yoğunluklarını belirlemişlerdir. 

 

Sengupta and Chattopadhyay (2000), çeltik çeşitlerinin SDS-PAGE yöntemiyle teşhisini 

yapmışlardır. 12 çeltik (Oryza sativa var. indica)  çeşitinin %12’lik jel yoğunluğuna 

sahip SDS-PAGE yöntemi kullanılarak tohum depo proteinleri analiz etmişlerdir. 

Elektroforez 100 mA de 10oC’de gerçekleştirmişler, çıkarılan jel boyanmadan önce 

%10’luk asetik asit ile muamele edilmiş daha sonra CBB R 250 ile boyanmışlardır. 

Elektroforez sonunda toplam 53 bant belirlemişler bunların 16 tanesine yaygın olarak 

bütün çeşitlerde rastlamışlardır.  12 çeşittin teşhis edilmesinde 36, 37, 39, 40, 41, 42 ve 

43 nolu bantların çeşitlerdeki gruplarını yapmışlardır. Buna göre çeşitlerin hangi 

bantlardan oluştuğunu belirlemişlerdir. 
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3. MATERYAL ve YÖ'TEM 

 

3.1 Materyal 

 

3.1.1 Bitki materyali 

 

Bu çalışmada kullanılan çeltik çeşitlerinin tohum materyali Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğünden temin edilmiştir. Bu 

çalışma kapsamında Türkiye’de yetiştirilen 15 çeltik (Oryza sativa L.) çeşiti 

kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan bitki materyali Çizelge 3.1.’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.1 Denemede kullanılan çeltik çeşitleri tescil tarihlerine göre   sıralanmıştır. 
 
Sıra No Çeşit Adı Tescil Tarihi Kurum 

1 Ribe 1982 Trakya Tarımsal Arş. Ens. 

2 Krasnodarsky-424 1983 Trakya Tarımsal Arş. Ens. 

3 Rocca 1983 Trakya Tarımsal Arş. Ens. 

4 Veneria 1986 Trakya Tarımsal Arş. Ens. 

5 Baldo 1986 Trakya Tarımsal Arş. Ens. 

6 Meriç 1990 Trakya Tarımsal Arş. Ens. 

7 İpsala 1990 Trakya Tarımsal Arş. Ens. 

8 Ergene 1990 Trakya Tarımsal Arş. Ens. 

9 Trakya  1990 Trakya Tarımsal Arş. Ens. 

10 Serhat 92  1992 Ziraat İşleri Genel Müdür. 

11 Sürek 95  1995 Trakya Tarımsal Arş. Ens. 

12 Osmancık 97 1997 Trakya Tarımsal Arş. Ens. 

13 Gönen 2002 Trakya Tarımsal Arş. Ens. 

14 Kargı 2002 Trakya Tarımsal Arş. Ens. 

15 Neğiş 2002 Trakya Tarımsal Arş. Ens. 
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3.1.1.1 Kullanılan çeltik çeşitlerinin özellikleri 

 

Çalışmada kullanılan bitki materyaline ait özellikler Trakya Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü’nden sağlanmıştır. Çeşitler tescil yıllarına göre sıralanmıştır. 

 

a. Ribe 

  

Çeşit Sahibi Kuruluş : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Islah Yöntemi : Introdüksiyon 

Tescil Yılı : 1982 

Morfolojik Özellikleri : Sağlam saplı ve yatmaya dayanıklı bir çeşittir. 

Tane Özellikleri : Orta uzun tanelidir. 

Tarımsal Özellikleri : Orta erkenci bir çeşittir ve olgunlaşma süresi 120-130 gündür. 

Teknolojik Özellikleri : Kırıkısız pirin randımanı % 50-60 arsındadır. 

Hastalık Durumu : Pyricularia hastalığına orta hassas, Helminthosporium’a ve 

Fusarium’a orta dayanıklıdır. 

 

b. Krasnodarsky-424 

  

Çeşit Sahibi Kuruluş : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Islah Yöntemi : İntrodüksiyon 

Tescil Yılı : 1983 

Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 110-120 cm arasındadır. Tane dökmez ve 

kılçıksızdır. 

Tane Özellikleri : Tane sarı renkte, kısa ve geniştir. Bin tane ağırlığı 28-30 gramdır. 

Tarımsal Özellikleri : Erkenci bir çeşittir, olgunlaşma süresi 110-120 gündür. Serpme 

ekimde dekara 16-18 kg tohum kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak gübre; 65 kg 

Amonyum Sülfat ve 20 kg Triple Süper Fosfat’tır. 

Teknolojik Özellikleri : Kırıksız pirinç randımanı %65-70 arasındadır. Pirinç tane 

görünüşü camsıdır. Pirincin su alma kapasitesi ve pişmiş tanenin uzaması yüksektir. 

Verim Durumu : Dekara, 750-900 kg arasında verim potansiyeline sahiptir. 
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Hastalık Durumu : Kök boğaz çürüklüğüne dayanıklı ve yanıklık hastalığına 

toleranslıdır. 

Tavsiye Edilen Bölgeler : Marmara-Trakya, , Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu 

Anadolu  

 

c. Rocca 

  

Çeşit Sahibi Kuruluş : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Islah Yöntemi : İntrodüksiyon 

Tescil Yılı : 1983 

Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 90-100 cm arasındadır. Tane dökmez ve kılçıksızdır. 

Tane Özellikleri : Tane sarı renkte ve uzundur. Bin tane ağırlığı 34-36 gramdır. Baldo 

kalitesinde tane kalitesine sahiptir. 

Tarımsal Özellikleri : Orta erkenci ve olgunlaşma süresi 130-135 gündür. Serpme 

ekimde dekara 18-20 kg tohum kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak gübre; 80 kg 

Amonyum Sülfat ve 20 kg Triple Süper Fosfat’tır. 

Teknolojik Özellikleri : Kırıksız pirinç randımanı % 60-65 civarındadır. Pirinç tane 

görünüşü beyaz göbeklidir.  

Verim Durumu : Dekara, 750-850 kg arasında verim potansiyeline sahiptir. 

Hastalık Durumu : Kök boğaz çürüklüğüne toleranslıdır. 

Tavsiye Edilen Bölgeler : Marmara, Ege, Trakya, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu 

Anadolu 

  

d. Veneria 

  

Çeşit Sahibi Kuruluş : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Islah Yöntemi : İntrodüksiyon 

Tescil Yılı : 1986 

Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 80-100 cm arasındadır. Hafif tane dökmesi vardır ve 

kılçıksızdır. 

Tane Özellikleri : Tane sarı renkte ve ince uzundur. Bin tane ağırlığı 28-32 gramdır. 
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Tarımsal Özellikleri : Orta geççi ve olgunlaşma süresi 130-140 gündür. Serpme ekimde 

dekara 18 kg tohum kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak gübre; 80 kg Amonyum Sülfat 

ve 20 kg Triple Süper Fosfat’tır. 

Teknolojik Özellikleri : Kırıksız pirinç randımanı % 65-70 arasındadır. Pirinç tane 

görünüşü camsı ve mattır.  

Verim Durumu : Dekara, 750-1000 kg arasında verim potansiyeline sahiptir. 

Hastalık Durumu : ----- 

Tavsiye Edilen Bölgeler : Marmara (Trakya kesimi hariç), Ege, Akdeniz, Güneydoğu 

Anadolu 

 

e. Baldo 

  

Çeşit Sahibi Kuruluş : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Tescil Yılı : Ülkemizde tescilli değildir. 1986 yılında tescil edilmiştir. 

Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 105-110 cm arasındadır. Tane dökmez ve 

kılçıksızdır. 

Tane Özellikleri : Tane sarı renkte ve uzundur. Bin tane ağırlığı 38-39 gramdır. 

Tarımsal Özellikleri : Orta erkenci ve olgunlaşma süresi 125-130 gündür. Serpme 

ekimde dekara 20 kg tohum kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak gübre; 80 kg 

Amonyum Sülfat ve 20 kg Triple Süper Fosfat’tır. 

Teknolojik Özellikleri : Kırıksız pirinç randımanı %60-65 arasındadır. Pirinç tane 

görünüşü camsı ve mattır.  

Verim Durumu : Dekara, 650-800 kg arasında verim potansiyeline sahiptir. 

Hastalık Durumu : Kök boğaz çürüklüğüne hassastır. 

Tavsiye Edilen Bölgeler : Marmara, Ege, Trakya, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu 

Anadolu  

 

f. Meriç 

  

Çeşit Sahibi Kuruluş : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Islah Yöntemi : Melezleme 

Ana ve Baba :  Delta (Fransa)  x Akçeltik (Türkiye) 
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Tescil Yılı : 1990 

Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 105-115 cm arasındadır. Tane dökmez ve 

kılçıksızdır. 

Tane Özellikleri : Tane sarı renkte ince ve uzundur. Bin tane ağırlığı 38-40 gramdır. 

Tarımsal Özellikleri : Orta erkenci ve olgunlaşma süresi 125-130 gündür. Serpme 

ekimde dekara 18-20 kg tohum kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak gübre; 80 kg 

Amonyum Sülfat ve 20 kg Triple Süper Fosfat’tır. 

Teknolojik Özellikleri : Kırıksız pirinç randımanı %60 civarındadır. Pirinç tane 

görünüşü camsı ve mattır.  

Verim Durumu : Dekara, 750-850 kg arasında verim potansiyeline sahiptir. 

Hastalık Durumu : ---- 

Tavsiye Edilen Bölgeler : Marmara, Ege, Trakya, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu 

Anadolu 

 

g. İpsala 

  

Çeşit Sahibi Kuruluş : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Islah Yöntemi : Melezleme 

Ana ve Baba : Rodina (Bulgaristan) x Delta (Fransa)  

Tescil Yılı : 1990 

Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 105-115 cm arasındadır. Tane dökmez ve 

kılçıksızdır. 

Tane Özellikleri : Tane sarı renkte, geniş, uzun ve iridir. Bin tane ağırlığı 40-42 

gramdır. 

Tarımsal Özellikleri : Orta erkenci ve olgunlaşma süresi 125-130 gündür. Serpme 

ekimde dekara 18-20 kg tohum kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak gübre; 80 kg 

Amonyum Sülfat ve 20 kg Triple Süper Fosfat’tır. 

Teknolojik Özellikleri : Kırıksız pirinç randımanı %60-65 civarındadır. Pirinç tane 

görünüşü camsı ve mattır.  

Verim Durumu : Dekara, 750-850 kg arasında verim potansiyeline sahiptir. 

Hastalık Durumu : ---- 
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Tavsiye Edilen Bölgeler : Marmara, Ege, Trakya, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu 

Anadolu 

 

h. Ergene 

  

Çeşit Sahibi Kuruluş : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Islah Yöntemi : Melezleme 

Ana ve Baba : Delta (Fransa) x Zoria (Bulgaristan) 

Tescil Yılı : 1990 

Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 100-105 cm arasındadır. Tane dökmez ve 

kılçıksızdır. 

Tane Özellikleri : Tane sarı renkte ve ince uzundur. Bin tane ağırlığı 35-36 gramdır. 

Tarımsal Özellikleri : Erkenci ve olgunlaşma süresi 115-120 gündür. Serpme ekimde 

dekara 18-20 kg tohum kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak gübre; 70 kg Amonyum 

Sülfat ve 20 kg Triple Süper Fosfat’tır. 

Teknolojik Özellikleri : Kırıksız pirinç randımanı %60-65 arasındadır. Pirinç tane 

görünüşü camsı ve mattır.  

Verim Durumu : Dekara, 700-750 kg arasında verim potansiyeline sahiptir. 

Hastalık Durumu : ---- 

Tavsiye Edilen Bölgeler : Marmara, Ege, Trakya, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu 

Anadolu  

 

ı. Trakya 

  

Çeşit Sahibi Kuruluş : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Islah Yöntemi : Melezleme 

Ana ve Baba :  Baldo (İtalya)  x Komsomolsky (Rusya) 

Tescil Yılı : 1990 

Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 105-115 cm arasındadır. Tane dökmez ve 

kılçıksızdır. 

Tane Özellikleri : Tane sarı renkte ve ince uzundur. Bin tane ağırlığı 37-38 gramdır. 

Baldo kalitesinde tane kalitesine sahiptir. 



 23

Tarımsal Özellikleri : Orta erkenci ve olgunlaşma süresi 125-130 gündür. Serpme 

ekimde dekara 18-20 kg tohum kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak gübre; 80 kg 

Amonyum Sülfat ve 20 kg Triple Süper Fosfat’tır. 

Teknolojik Özellikleri : Kırıksız pirinç randımanı % 60-65’in arasındadır. Pirinç tane 

görünüşü camsıdır.  

Verim Durumu : Dekara, 850-900 kg arasında verim potansiyeline sahiptir. 

Hastalık Durumu : Kök boğaz çürüklüğüne toleranslıdır. 

Tavsiye Edilen Bölgeler : Marmara, Ege, Trakya, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu 

Anadolu  

 

i. Serhat 92 

  

Çeşit Sahibi Kuruluş : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Islah Yöntemi : Melezleme 

Ana ve Baba :  Rocca(İtalya)  x  Krasnodarsky-424 (İtalya) 

Tescil Yılı : 1992 

Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 105-110 cm arasındadır. Tane dökmez ve hafif 

kılçıklıdır.  

Tane Özellikleri : Tane sarı renkte ve ince uzundur. Bin tane ağırlığı 33-35 gramdır. 

Tarımsal Özellikleri : Orta erkenci ve olgunlaşma süresi 125-130 gündür. Serpme 

ekimde dekara 20 kg tohum kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak gübre; 80 kg 

Amonyum Sülfat ve 20 kg Triple Süper Fosfat’tır. 

Teknolojik Özellikleri : Kırıksız pirinç randımanı %60-65 civarındadır. Pirinç tane 

görünüşü camsıdır.  

Verim Durumu : Dekara, 750-800 kg arasında verim potansiyeline sahiptir. 

Hastalık Durumu : ----- 

Tavsiye Edilen Bölgeler : Marmara, Ege, Trakya, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu 

Anadolu  
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j. Sürek 95 

  

Çeşit Sahibi Kuruluş : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Islah Yöntemi : Melezleme 

Ana ve Baba :  Rocca (İtalya)  x Rodina (Bulgaristan) 

Tescil Yılı : 1995 

Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 100 cm civarındadır. Tane dökmez ve hafif 

kılçıklıdır. 

Tane Özellikleri : Tane sarı renkte ve uzundur. Bin tane ağırlığı 35-36 gramdır. 

Tarımsal Özellikleri : Orta erkenci ve olgunlaşma süresi 125-130 gündür. Serpme 

ekimde dekara 18-20 kg tohum kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak gübre; 80 kg 

Amonyum Sülfat ve 20 kg Triple Süper Fosfat’tır. 

Teknolojik Özellikleri : Kırıksız pirinç randımanı % 60-65 civarındadır.  

Verim Durumu : Dekara, 800-1000 kg arasında verim potansiyeline sahiptir. 

Hastalık Durumu : Kök boğaz çürüklüğüne dayanıklıdır. 

Tavsiye Edilen Bölgeler : Marmara, Ege, Trakya, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu 

Anadolu  

 

k. Osmancık-97 

  

Çeşit Sahibi Kuruluş : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Islah Yöntemi : Melezleme 

Ana ve Baba :  Rocca (İtalya)  x Europa (İtalya) 

Tescil Yılı : 1997 

Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 95 -100 cm arasındadır. Sağlam saplı ve yatmaya 

dayanıklıdır. Tane dökmez ve kılçıksızdır. 

Tane Özellikleri : Tane sarı renkte ve uzundur. Bin tane ağırlığı 34-35 gramdır. 

Tarımsal Özellikleri : Orta erkenci ve olgunlaşma süresi 130-135 gündür. Serpme 

ekimde dekara 17-18 kg tohum kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak gübre; 80 kg 

Amonyum Sülfat ve 20 kg Triple Süper Fosfat’tır. 

Teknolojik Özellikleri : Kırıksız pirinç randımanı %65’in üzerindedir. Pirinç tane 

görünüşü camsı ve mattır.  
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Verim Durumu : Dekara, 800-1000 kg arasında verim potansiyeline sahiptir. 

Hastalık Durumu : Yanıklık hastalığına orta derecede toleranslıdır. Kök boğaz 

çürüklüğüne dayanıklıdır. 

Tavsiye Edilen Bölgeler : Marmara, Ege, Trakya, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu 

Anadolu 

 

l. Gönen 

  

Çeşit Sahibi Kuruluş : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Islah Yöntemi : Melezleme 

Ana ve Baba : Bonni (İtalya) x Shinei (IRRI) 

Tescil Yılı : 2002 

Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 100-105 cm arasındadır. 

Tane Özellikleri : Tane sarı renkte ve uzundur. Baldo yapısında tane kalitesine 

sahiptir.Bin tane ağırlığı 40 gramdır. 

Tarımsal Özellikleri : Orta erkenci ve olgunlaşma süresi 125-130 gündür. Serpme 

ekimde dekara 20 kg tohum kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak gübre; 80 kg 

Amonyum Sülfat ve 20 kg Triple Süper Fosfat’tır. 

Teknolojik Özellikleri : Kırıksız pirinç randımanı %60 civarındadır. Pirinç tane 

görünüşü camsıdır. 

Verim Durumu : Dekara, 750-800 kg arasında verim potansiyeline sahiptir. 

Hastalık Durumu : Kök boğaz çürüklüğüne toleranslıdır. 

Tavsiye Edilen Bölgeler : Marmara, Ege, Trakya, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu 

Anadolu 

 

m. Kargı 

 

Çeşit Sahibi Kuruluş : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Islah Yöntemi : Melezleme 

Ana ve Baba : Baldo (İtalya) x Balilla (İtalya) 

Tescil Yılı : 2002 
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Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 100-105 cm arasındadır. Tane uçlarında hafif kılçık 

bulunmaktadır. 

Tane Özellikleri : Tane sarı renkte ve uzundur.  

Tarımsal Özellikleri : Orta erkenci ve olgunlaşma süresi 130-135 gündür. Serpme 

ekimde dekara 20 kg tohum kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak gübre; 80 kg 

Amonyum Sülfat ve 20 kg Triple Süper Fosfat’tır. 

Teknolojik Özellikleri : Kırıksız pirinç randımanı %60-65 arasındadır. Pirinç tane 

görünüşü camsı ve mattır.  

Verim Durumu : Dekara, 700-850 kg arasında verim potansiyeline sahiptir. 

Hastalık Durumu : Kök boğaz çürüklüğüne toleranslıdır. 

Tavsiye Edilen Bölgeler : Marmara, Ege, Trakya, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu 

Anadolu 

 

n. 'eğiş 

  

Çeşit Sahibi Kuruluş : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Islah Yöntemi : Melezleme 

Ana ve Baba :  Violenano (İtalya)  x Seguial (İspanya) 

Tescil Yılı : 2002 

Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 100-105 cm arasındadır.  

Tane Özellikleri : Tane sarı renkte ince ve uzundur. Bin tane ağırlığı 38 gramdır. Baldo 

kalitesinde tane kalitesine sahiptir. 

Tarımsal Özellikleri : Orta erkenci ve olgunlaşma süresi 125-130 gündür. Serpme 

ekimde dekara 20 kg tohum kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak gübre; 80 kg 

Amonyum Sülfat ve 20 kg Triple Süper Fosfat’tır. 

Teknolojik Özellikleri : Kırıksız pirinç randımanı %60 civarındadır. Pirinç tane 

görünüşü camsı ve mattır.  

Verim Durumu : Dekara, 750-850 kg arasında verim potansiyeline sahiptir. 

Hastalık Durumu : Kök boğaz çürüklüğüne toleranslıdır. 

Tavsiye Edilen Bölgeler : Marmara, Ege, Trakya, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu 

Anadolu 
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3.1.2 Elektroforez cihazı 

 

Bu çalışmanın deney aşamaları A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

Biyoteknoloji Laboratuvarında yürütülmüştür. Elektoroferetik analizler; “Sartorius” 

marka güç kaynağı ve 180x160x1,5 mm boyutlarında çift jel kasetli, tek boyutlu, dikey 

“Hoefer Scientific Instruments LKB 2001” marka elektroforez cihazı ile yapılmıştır. 

Alet; su tankı, güç kaynağı ve elektroforezin gerçekleştiği geniş özel bir hazne olmak 

üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır. Soğutma düzeneğinin bağlı olduğu su tankı 

sıcaklığı sabit tutarak yüksek voltajda uzun süre cihazın çalışmasını sağlamaktadır. 

Soğutuculu  su banyosuna sahip olan bu cihaz soğuk suyu  tampon çözeltisi içerisinden 

geçirerek sıcaklığın sabit kalmasını sağlamaktadır. Güç kaynağına bağlı olan özel hazne 

içerisinde elektroforezin gerçekleştirildiği ve sistemde elektrotlar arasındaki elektrik 

akımını sağlayan tampon çözeltisi bulunmaktadır. Çalışmada kullanılan elektroforez 

cihazı Şekil 3.1’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 
Şekil 3.1 Çalışmada kullanılan  elektroforez cihazı (Orijinal) 
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3.2 Yöntem 
 

Oryzin analizlerinde Hussain et al. (1989) tarafından çeltik (Oryza sativa L.) bitkisinde 

uygulanan PAGE yöntemi değiştirilerek kullanılmıştır. Bu yöntem aşağıda ayrı başlıklar 

halinde ayrıntılı olarak verilmiştir. 

 

3.2.1 Oryzin örneklerinin hazırlanması  

 

Bitki çeşitlerinin ayırt edilmesinde kullanılan elektroforez yönteminde tohumlardan elde 

edilen öğütülmüş un halindeki tohum örnekleri kullanılmaktadır. Her bitki cinsi için 

örnek hazırlığı ve ekstraksiyonu faklı olabilmektedir. Buğdayda tek tohumdan elde 

edilen öğütülmüş un örnekleri 1,5 M formamide ile ekstrakte edilerek ‘gliadin’ 

örnekleri daha başarılı sonuç verirken arpada tek tohumdan hazırlanan örnek 1,5 M 

dimetil formamide ile elde edilen ‘hordein’ örneklerinin daha iyi sonuç vermektedir. 

 

Her çeltik çeşitinin tohumları kavuzlarından ayrılarak kavuzsuz tohumlar elde 

edilmiştir. Elde edilen tohumlar kağıt arasına konularak havanda havan eli ile ezildikten 

sonra 0.5 g un halindeki tohum örnekleri hassas terazide tartılmıştır. Tohumların 

dövülmesi sırasında eldiven kullanılmış ve her örnekte havan ve havan eli 

temizlenmiştir. Santrifüj tüplerinin içerisindeki tartılan 0.5 g çeltik tohum un 

örneklerinin her birine 2 ml, %1 Sukrozlu 5 M Asetik asit ilave edilerek 2 saat oda 

sıcaklığında beklenilmiştir. Bekleme süresinde her örnek 4 defa 30 saniye süre ile 

karıştırma işlemi yapılmıştır. Karıştırma  için zamanlama ortalama 30 dakika ara ile 30 

saniye sürede yapılmıştır. Her karıştırma işleminden sonra santrifüj tüplerinin 

kenarlarına yapışan örnekler kaşık yardımıyla örnek içine karıştırılmıştır. Kaşıktan 

herhangi bir örnek geçişi olmaması için kaşık her işlemden sonra yıkanarak distile 

sudan geçirilmiştir. 

 

Karıştırma işlemi bittikten 2 saat sonunda oda sıcaklığında 8850 devir / dakika hızda 10 

dakika santrifüj işlemi uygulanmıştır. Zaman geçirilmeden tüpün içerisinde oluşan 

supernatan kısmı mikropipet yardımıyla snatrifüj tüpünün kenarlarına değdirilmeden 

çekilmiş temiz santrifüj tüplerine aktarılmıştır. Örneğin berraklığına göre gerekli 
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görülürse 5000 devir / dakikada 1 dakika daha santrifüjleme yapılmıştır. Tekrar santrifüj 

tüpleri değiştirilerek -20 oC’de saklanmıştır. 

 

‘Oryzin’ ekstraksiyonları kullanılmadan hemen önce hazırlanmış ve gerekli olan 

koşullarda 7-10 gün, -20 oC’de saklanabilmektedir. Yapılan çalışmalarda bu sürenin 

uzaması durumunda protein bantlarının sayısında ve netliğinde azalma gözlenmiştir. 

 

3.2.2 Çözeltilerin hazırlanması 

 

Elektroforez yapımında kullanılan çözelti ve stoklar kullanımdan hemen önce 

hazırlanmıştır. Yararlanılan çözeltiler ve özellikleri aşağıda yer almaktadır.  

 

3.2.2.1 Elektroforez tampon çözeltisi 

 

Elektroforez tampon çözeltisi hem jel solüsyonun hazılanmasında hem de elektroforez 

işleminin yapılmasında kullanılır. Tampon çözeltisinin görevi taşıyıcı ortam ile güç 

kaynağının kutup kolları arasındaki ilişkiyi sağlamaktır. 

Tampon çözeltinin hazırlanmasında; 

� 2,5 g Aluminyum laktat 

� 3-4 ml Laktik asit 

� 2 litre dH2O kullanılmıştır. 

 

Toplam 6 litre hazırlanmıştır. Gerek jel için gerekse jelin yıkanmasında da tampon 

çözeltisinden yararlanılmıştır. 2 litre tampon çözeltisinin hazırlanması için 1800 ml 

dH2O olan beher içerisine 2,5 g Aluminyum laktat eklenmiş ve karıştırıcıda karışması 

için içerisine karıştıcı balık konulmuştur. Aluminyum laktat karışımı sağlandıktan 

sonra Laktik asit ile pH 3.1’e ayarlanmış ve üzeri 2 litreye tamamlanmıştır. Bu işlem 3 

kez tekrarlanmıştır. Kullanılmadan hemen önce cam pamuğu ile süzülmüştür. Gerekli 

görüldüğü takdirde tampon çözeltisi 2 kez kullanılmış ve +4 oC’de cam beher içerisinde 

uzun süre saklanabilmektedir. 
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3.2.2.2  5 M Asetik asit çözeltisi 

 

Çeltik depo proteinleri olan ‘oryzin’lerin ekstrakte edilmesinde %1 sukrozlu 5 M asetik 

asit çözeltisinden yararlanılmıştır.  

 

5 M Asetik asit çözeltisinini hazırlanmasında; 

� 0.58 ml (=580 µl) Asetik asit 

� 19.42 ml dH2O kullanılmıştır. 

 

Asetik asit (CH3COOH)  

mA =60,05 g / mol 

1 L=1,05 kg 

 

V

n
M =  

 

)02,0(20
5

litreml

n
M

=
=  ⇒ n= 0,1 mol 

 

m

mA
n =  

 

 
m

05,60
1,0 =  ⇒  m = 600,50 g 

 

V

m
d =  

 

 
V

5,600
05,1 = ⇒ V = 571. 90 µl = 580 µl Asetik asit (= 0,58 ml) 

 
d H2O hacmi= Toplam çözeltinin hacmi – Asetik asitin hacmi   
 
          = 20 ml – 0,5719 ml = 19, 42810 ml = 19,42 ml  
 

 

 

 



 31

%1 Sukrozlu solüsyonnun hazırlanması için; 

100 ml  1 g sukroz 
20 ml     X 

 
100

20
=X   = 0,20 g sukroz 

 

5M Asetik asit çözeltisinin hazırlanabilmesi için behere 20 ml dH2O koyulmuş bundan 

mikropipet yardımıyla 580 µl dH2O alınmış ve aynı ölçüde asetik asit eklenmiştir. 0,20 

g tartılan sukroz ilave edilerek karıştırıcıda karışması sağlanmıştır. Asetik asit çabuk 

uçan bir madde olduğu için beherin ağzı aluminyum folyo ile kapatılmıştır. Çözelti 

örneklerin hazırlanmasından hemen önce hazırlanmış ve taze olarak kullanılmıştır. 

 

3.2.2.3 Boya çözeltisi  

 

Elektroforez işlemi bittikten sonra prtoteinlerin yoğunluklarının ve yerlerinin 

belirlenebilmesi için kullanılan boya çözeltisidir.  

 

Boya çözeltisinin hazırlanmsında; 

� 15 ml stok boya çözeltisi 

� 235 ml %12 TCA stoğu kullanılmıştır. 

 

15 ml stok boya çözeltisi behere ve 235 ml %12 TCA stoğu behere konularak 

karıştırıcıda karıştırılmıştır. Stok boyanın hazırlanmasında kullanılan etil alkolün 

uçmasını engellemek için beherin ağzı aluminyum folyo ile kapatılmıştır. Jelin 

boyanması yapılmadan önce Whatman No 1 filtre kağıdı ile süzülmüş ve daha sonra 

kullanılmıştır. Boyama maddesinin homojenliğinin daha iyi sağlanması ve çözünmesi 

amacıyla karışımına önem verilmiştir. 
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3.2.2.4 Ekstrakt seyreltme çözeltisi 

 

Elektroforez sırasında örneklerle belirli bir oranda karıştırılarak jeldeki yerlerinin ve 

hareketinin belirlenmesinde kolaylık sağlaması için ekstrakt seyrelme çözeltisi 

kullanılmıştır. 

 

Elstrakt seyreltme çözeltisinin hazırlanmasında; 

� 2 g Sukroz  

� 0,03 g Methyl green 

� 5 ml Tampon çözeltisi kullanılmıştır. 

 

5ml tampon çözeltisi içerisine 2 g Sukroz ve 0,03 g Methyl green tartılarak 

karıştırılmıştır. Bu çözelti +4 oC’de iki haftaya kadar saklanabilmektedir. 

 

3.2.2.5 %12’lik TCA solüsyonu 

 

Jelin boyanması için kullanılan çözeltidir. Boyama için %12’lik TCA çözeltisi 

kullanılmıştır. 

 

%12’lik TCA solüsyonunun hazırlanmasında; 

� 30 g TCA 

� 250 ml dH2O kullanılmıştır. 

 

Tartılan 30 g TCA içerisine 250 ml dH2O eklenmiş ve manyetik karıştırıcıda karışması 

sağlanmıştır. Hazırlanan 250 ml %12’lik TCA solüsyonunun 235 ml’si boyama çözeltisi 

için kullanılmıştır.  
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3.2.2.6 FeSO4.7H2O 

 

Jelin polimerizasyonunu sağlayan demir sülfat çözeltisi kullanılmadan hemen önce 

hazırlanmıştır. 

 

FeSO4.7H2O çözeltisinin hazırlanmasında; 

� 0.008 gr FeSO4.7H2O 

� 1000 µl dH2O kullanılmıştır. 

 

50 ml jel solüsyonuna kullanılacak FeSO4.7H2O miktarı 39 ml jele 4 µl FeSO4.7H2O 

esasına göre hesaplanmıştır (Yıldız et al., 2001). 

 

39 ml jel solüsyonu için 4 µl FeSO4.7H2O sol. 

50 ml jel solüsyonu için  X 

X ≅ 5.13 µl FeSO4.7H2O olarak kullanılmıştır. 

 

 

3.2.2.7 Stok çözeltilerin hazırlanması 

 

Stok çözeltiler çalışmanın daha düzenli ve kolay olması açısından daha önce hazırlanan 

çözeltilerdir. Araştırmada kullanılan stok çözeltiler hakkında bilgi aşağıda verilmiştir. 

 

3.2.2.7.1 Stok boya çözeltisi  

 

Elektroforez işleminden sonra jel üzerindeki proteinlerin boyamak için hazırlanan stok 

boya çözeltisi oda sıcaklığında koyu renkli bir cam kap içerisinde uzun süre 

saklanabilmiştir. 

 

Stok boya çözeltisinin hazırlanmasında; 

� 1 g CBBR 250 

� 100 ml absolute EtOH kullanılmıştır. 
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Manyetik karışıtıcıda koyu renkli bir cam kap içersinde ya da dışına aluminyum folyo 

ile kapatılmış olan beherde 6-7 h karıştırılmıştır. Bu süre sonunda Whatman No 1 filtre 

kağıdıyla süzülerek tekrar koyu renkli bir cam kap içerinde saklanmıştır. 

 

3.2.2.7.2 Stok %3 H2O2 

 

Jel solüsyonunun polimerleşmesini sağlamak amacıyla kullanılan stok %3 H2O2 stogu 

buz dolabında  (+4 oC) iki haftaya kadar saklanabilmiştir. 

 

 Stok %3 H2O2 çözeltisinden 5 ml hazırlanmasında; 

� 500,5 µl  %30’luk H2O2 

� 4499,5 µl dH2O kullanılmıştır. 

 

Stok %3 H2O2 çözeltisinin hazırlanmasında 5 ml dH2O’dan mikropipet yardımıyla 

500,5 µl dH2O alınmış ve aynı ölçüde %30’luk H2O2 ile 5 ml’ye tamamlanmıştır. 

 

Polimerizasyonun sağlanması için 39 ml jel solüsyonuna 45 µl %3 H2O2 esasına göre 

hesaplanmıştır. 

 

39 ml jel solüsyonu için 45 µl %3 H2O2 sol. 

50 ml jel solüsyonu için  X 

X ≅ 57. 69 µl %3 H2O2 olarak belirlenmiştir. 

 

3.2.3 Elektroforez işlemi 

 

3.2.3.1 Jel kaset hazırlığı 

 

Jel kaset hazırlığı; jelin bulunacağı camların temizlenmesi, camların kenarlarından 

dışarı jelin sızmamasını sağlayan tutucuların vazelinlenmesi, camların arasına 

tutucuların sabitlenmesi, jelde kullanılacak örnek sayısına göre tarağın camların arasına 

yerleştirilmesi ve jelin dökümünde kullanılan aparatın eğiminin ayarlanmasını kapsar. 

Jelin dökümüne hazırlanan cam kasetler arasına 15 örnek kullanıcağı için 15’lik tarak 
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yerleştirilmiştir. Jel kasetinin düzenek içine sabitlenmesi ve baloncuklu eğim ayarının 

yapılmasıyla jel dökümü için kaset hazırlığı tamamlanmıştır. 

 

3.2.3.2 Jel solüsyonu hazırlanması 

 

Jel solüsyonu hazırlanırken jel solüsyonunun yoğunuluğu belirlenir. Bitki cinslerinden 

elde edilen tohumların protein yapıları ve içerdikleri protein oranlarına göre 

yoğunlukları belirlenir. Jel yoğunluğu solüsyon içerisindeki akrilamid ve bisakrilamid 

miktarına göre hesaplanır. Poliakrilamid jelde por büyüklüğü, akrilamid ve bisakrilamid 

içeriği %T ve %C oranları ile ifade edilir. Protein yapılarının büyüklüğüne göre bu 

oranda değişiklik yapılır. Buğday ve arpada %6.3 T, %4.75 C oranları kullanılırken 

çeltikte protein oranın az oluşu ve yapısındaki farklılıktan dolayı denenen farklı %T ve 

%C oranlarından en iyi sonucu %12 T, %3 C oranından elde edilmiştir (Huebner et al. 

1991). 

 

% T ve %C oranları aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır (Temizkan et al. 1999). 

 

%T = 100
)(

)()(
×

+

mlmToplamhaci

gridBisakrilamgrAkrilamid
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50 ml jel solüsyonu hazırlamak için; 

� 5,82 gr Akrilamid 

� 0,18 gr Bisakrilamid 

� 0,05 gr Askorbik Asit 

� 42,5 ml Tampon Çözelti kullanılmıştır. 

 

Jel solüsyonunun hazırlanmasında eldiven ve maske kullanılarak tartım yapılmıştır. 

Tartılan kimyasal maddeler bir beher içerisinde tampon çözelti içerisinde balık 

yardımıyla çözünmesi sağlanmıştır. Jel solüsyonu içerisinde madde kalıntılarının 
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kalmamasına dikkat edilmiştir. Jel solüsyonu kullanılmadan en az 30 dakika önce 

hazırlanarak buzdolabında (+4 oC’de) bekletilmiştir. Gerekli görülürse bir gün önceden 

de jel solüsyonu hazırlanarak buzdolabında bekletilmiştir. Jel dökümünden önce 

solüsyonun içerisinde herhangi bir kalıntı kalmasını engellemek için Whatman No:1 

filtre kağıdı ile süzülmüştür. Jel solüsyonunun polimerizasyonun sağlanmasında demir 

sülfat ve hidrojen peroksit solüsyonları kullanılmıştır. Jel solüsyonu jel dökümünden 

önce 5.13 µl FeSO4.7H2O ve 57. 69 µl %3 H2O2 ilave edilmiş 5-10 saniye karıştırılmış 

ve jel kasetinin içine huni yardımıyla dökülmüştür. Jelin polimerleşmesi için 10-15 

dakika beklenmiştir. 

 

3.2.3.3 Örneklerin jele yüklenmesi  

 

Jel dökümünden önce buzdolabında  –20 oC saklanan örneklerin çözülmeleri için 

buzdolabından çıkarılmıştır. Jel döküldükten sonra polimerizasyon için beklendiği 

sırada elektroforezin gerçekleşeceği ortam hazırlanmıştır. Güç kaynağı, soğutma cihazı 

ve elektroforez tankı hazırlanmıştır. Elektroforez tankının içine cam pamuğunda süzülen 

tampon çözeltinin 4 lt’lik kısmı ile doldurulmuştur. Soğutma tankının sıcaklığı 10 oC’ye 

ayarlanmıştır. Elektroforez tankının içerisine elektroforez sırasında tampon çözeltinin 

baloncuk yapmasını engellemek için büyük karıştırıcı balık atılmış ve tank manyetik bir 

karıştırıcının üzerine yerleştirilmiştir. 

 

Jel döküldükten sora polimerizasyonun olup olmadığı jel üzerinden gözlenebilmiştir. 

Sürenin çok uzun süre geçmesi durumunda yuvaların içindeki jel kalıntıları örneklerin 

koşmasını engellemektedir. Bu nedenle polimerizasyon tamamlandıktan hemen sonra 

tarak dikkatli bir şekilde çıkartılmış ve yuvalar arasındaki kısımların zarar görmesi 

engellenmiştir. Tarak çıkartıldıktan sonra yuvaların içindeki kalıntıların temizlenmesi 

önce saf su ile temizlenmiş sonra birkaç defa tampon çözelti ile yıkanarak kalıntılar 

temizlenmiştir. Yuvaların içi tampon çözelti ile doldurulmuş, jel kaseti tankın içerisine 

yerleştirilmiş, işaretli olan kısımlara kadar tampon çözelti ile doldurularak kısa süreli 

pre-elektroforez işlemine alınmıştır. Elektroforez işleminin çok uzun sürmesi nedeniyle 

pre-elektroforez süresini 20-30 dakika olarak kısaltılmıştır.  
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Pre-elektroforez ve elektroforez işlemi 10 oC ve ≅ 15 mA’de gerçekleşmiştir. Pre-

elektroforez işlemi süresi sonunda cihazlar kapatılarak tankın üst kısmındaki tampon 

behere boşaltılmış, kalıplar çıkartılmış, ve yuvalar tekrar tamponla yıkanıp 

doldurulmuştur. Örnekler yüklenmeden önce örnekler santrifüj yapılmıştır. Çeşitler 

alfabetik olarak sıralanmış ve 1’den 15’e kadar numaralandırılmıştır. Her çeşit 

bulunduğu yuva numarasına yüklenmiştir. Yüklemi işleminde her bir yuvaya 15 µl 

oryzin örneği yüklenmiş, mikropipet ucu her bir yüklemede değiştirilmiştir. 

Örneklerden 15. örnek izleme boyası ile birlikte yüklenmiştir. Izleme boyasının ve 

proteinin oranı 1/3 olarak belirlenmiştir. Örneklerin yüklenmesi tamamlandıktan hemen 

sonra elektroforez işlemi başlatılmıştır. Elektoforez işlemi 3-3,5 h sürmüştür. Izleme 

boyasında iki tane farklı renk gözlenmiş ilk boya çıktıktan yaklaşık 45 dakika sonra 

işlem sonlandırılmıştır. Ilk boya çıktıktan hemen sonra işlem bitirildiğinde alt 

kısımlardaki bantlar gözlenmemiştir. Elektoforez işlemi bitip cihazlar kapatılmış ve 

kaset içindeki jel camlar arasından zarar verilmeden çıkartılmış ve boya solüsyonu içine 

alınmıştır. 

 

3.2.3.4 Jellerin boyanması ve yıkanması  

 

Boya solüsyonu elektroforez işlemi devam ederken hazırlanmış ve filtre kağıdından 

süzülmüştür. Boyama işleminin homojen bir şekilde yapılması ve jele zarar vermemesi 

için çalkalayıcı 28 devir/dakika’ya ayarlanmış, oda sıcaklığında 18-20 h boyunca 

boyanması sağlanmıştır. 

 

Bu süre sonunda boya solüsyonu boşaltılarak jel saf su ile yıkamaya alınmıştır. Yıkama 

süresince saf su sık sık değiştirilmiş ve çalkalayıcıda yıkamaya bırakılmıştır. Jel saydam 

olup boya izleri kalmayıncaya kadar yıkama işlemine devam edilmiştir (yaklaşık 3-4 h). 

 

3.2.3.5 Jelin değerlendirilmesi 

 

Yıkama işlemi bitirildikten sonra jel temiz bir cam üzerine aktarılarak alttan florasan 

ışığı veren ışık kutusu üzerinde fotoğrafı çekilmiştir. Fotoğraf çekimi bittikten hemen 
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sonra cetvel yardımıyla her çeşitin başlangıç noktasından uzaklığı, bantları ve bant 

yoğunlukları  belirlenmiştir. 

 

Çalışmanın sonucunda kullanılan 15 çeltik (Oryza sativa L.) çeşidinin bant sayıları, bant 

yoğunlukları ve bantların yerleri belirlenmiş ve çalışmanın laboratuvar aşaması 

tamamlanmıştır (Yıldız et al. 2003). 

 

Bantların yoğunluklarını belirlemede Bushuk ve Zilman’a (1978) göre 1-5 ıskalası 

kullanılmış ve çıplak gözle değerlendirilmiştir. Iskalada 1 değeri en az 5 değeri en koyu 

boyanan bantları belirtmektedir. (Yıldız ve Özgen 2001).  

 

Çeşitlerin oryzin elektroforegramları, jel fotoğrafları ve bantların yoğunlukları 

belirlenmiştir.  
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Çelikte elektroforez çalışması birçok araştırmacı tarafından yapılmıştır. Uygulanan 

yöntemlerin farklı oluşu, amaçların farklılığı ve kullanılan çeşitlerin farklılığı elde 

edilen sonuçları etkilemiştir. Çeltikte yapılan elektroforez çalışmalarında genellikle 

PAGE, SDS-PAGE, AL-PAGE ve 2D-PAGE yöntemleri kullanılmıştır. 

 

Çalışmanın sonucunda elde edilen oryzin elektoforegramının fotoğrafı Şekil 4.1.’de 

gösterilmektedir. Çalışmada kullanılan 15 çeltik çeşidinden Ribe, Rocca, Krosnodarsky 

424, Veneria, Ergene, Meriç, İpsala, Trakya, Serhat 92, Sürek 95, Osmancık 97, Gönen, 

Kargı ve Neğiş 2004 yılında Türkiye çeltik ekim alanlarında önemli bir paya sahiptir. 

Çalışmanın sonucunu değerlendirmede farklı bantlar, aynı bantlar ve çeşitlerin 

anaçlarından alabilecekleri bantlar belirlenmeye çalışılmıştır. Çeltik (Oryza sativa L.) 

bitkisinin birçok çeşitiyle ilgili elektroforez çalışması yapılmış, bunlarda farklı 

yöntemlerde kullanılmıştır. Çeltik bitkisi erselik olup %95 kendine döllenen bir bitkidir. 

Bu nedenle çeşitler arasında farklılık oldukça az olup bunun anaçlardan hangisine ait 

olduğunu belirlemek için diğer anaçlarında elektroforez örnekleri incelenmelidir. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar çeşit kataloğunun bir parçasını oluşturmakta olup 

Türkiye’de yetiştirilen diğer çeşitlerinde elektroforegramı yapılarak tüm çeltik çeşitleri 

ile ilgili daha kapsamlı bir katalog oluşturulmalıdır. 

 

Genel olarak tüm çeşitlerde bulunan ortak bantlar; 23, 54 ve 56 numaralı bantlardır. 

Kullanılan çeşitlerin hepsinde olmamasına karşın büyük bir kısmında olan bantlar ise; 

40 (4, 6 ve 15. örneklerde bulunmamakta), 70 (13. örnekte bulunmamakta) ve 90 (11. 

örnekte bulunmamaktadır) numaralı bantlardır. Şekil 4.1.’de çalışmada kullanılan 15 

çeltik çeşidinin bantları gösterilmiştir. 

 

Hussain et al. (1989) yaptıkları elektroforez çalışmasında 11 çeltik çeşidini aynı jel 

üzerinde koşturmuşlardır. PAGE yöntemini kullandıkları çalışmada farklı olan 2 bant 

bulmuşlardır. Sadece 1 ve 2 numaralı örnekte 23 mm de bant görülmüş, diğer 

örneklerde bulunmamıştır. Ayrıca 55 mm de bulunan bant 8, 9 ve 10. örnekler dışında 
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tüm örneklerde bulunmuştur. Aynı yöntemin kullanıldığı çalışmada 23, 54 ve 56. 

bantların hepsinde bulunması çeşitlerle ilgili bant sonuçlarını destekleyici niteliktedir. 

 

Ayrıca Juliano et al. (1991) AL-PAGE yöntemini kullanmışlar ve elde edilen bantları; 

54, 72, 100 ve 120 olarak numaralamışlardır. Kullanılan tüm çeltik çeşitlerinde 54 

numaralı bant ortak olarak bulunmuştur. Fakat diğer bantlar belirlenememiştir. Bunun 

sebebi ise yöntem farklılığından ve çeşitlerin farklılığından kaynaklanabilmektedir. 

 

Huebner et al. (1991) 9 çeltik çeşidinde %10 ve %12’lik jel yoğunluğunu kullanmış ve 

bunlardan elde ettiği sonuçları; hem aynı jel yoğunluğundaki farklı çeşitleri 

karşılaştırmış hem de aynı çeşitin farklı jel yoğunluğundaki bantları karşılaştırmışlardır. 

%12’lik jelde 8, 11, 23, 35 ve 100 mm de ki bantlardan yararlanarak ayrım yapmışladır. 

%10’luk jelde ise farklı olan 25, 51, 54, 63 ve 100 mm de ki bantlardan yararlanark 

çeşit ayırımı yapmışlardır. 

 
                   1      2      3       4       5      6      7      8     9      10    11    12     13   14     15 

 
 
Şekil 4.1 15 çeltik çeşidinde oryzin elektroforegramı (Çeşitler alfabetik olarak sıralanmıştır) 
(1-Baldo, 2-Ergene, 3-Gönen, 4-İpsala, 5-Kargı, 6-Krosnodarsky-424, 7-Meriç, 8-Neğiş,  9-Osmancık 97, 
10-Ribe, 11-Rocca, 12-Serhat 92, 13-Sürek 95, 14-Trakya, 15-Veneria) 
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Kullanılan çeltik (Oryza sativa L.) çeşitlerinde yapılan skala gözlem değerlerinin 

yoğunlukları Yıldız et al. (2003)’ daki gibi belirtilmiştir. Oryzin elektoforegramlarının 

yoğunluk değerleri Şekil 4.2’de gösterilmiştir. Bu şekilde bütün çeşitlerin birbirleri ile 

aynı ya da farklı bant desenleri belirlenmiş ve çeşitlerin kendine ait kataloğu 

oluşturulmuştur. 

 

Kullanılan çeşitlerin kökenleri ve akrabalık ilişkilerine bakılmadan çeşit ayrımı 

yapılmıştır. Jeldeki sıralama ise alfabetik olarak belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda 

çeşitlerin akrabalık ilişkilerine bakıldığında anaçlarından birinin ortak oluşuna göre 

değerlendirilme yapılmıştır. Buna göre bir gruplandırma yapıldığında; Ergene, Meriç ve 

İpsala bir grup altında; Baldo, Trakya ve Kargı bir grup altında; Rocca, Serhat 92, Sürek 

95 ve Osmancık 97 bir grup altında ve kalan 5 çeşitte ayrı ayrı değerlendirilmiştir.  

Proteinler doğrudan gen kontrolü altında bulunmakta ve depo proteinlerinden elde 

edilen bant desenlerinde ki farklılıkların ve benzerliklerin genel değerlendirmesi 

yapılmıştır. 
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Şekil 4.2. Oryzin elektoforegramlarının yoğunluk değerleri (Çeşitler alfabetik olarak sıralanmıştır) 
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Çeşitlerin elektroforegramları incelendiğinde 54 ve 56 mm deki bantlar hepsinde yoğun 

bir şekilde bulunmaktadır (Şekil 4.3.).  

 

 

             

              1     2     3     4     5     6     7      8     9    10   11    12   13   14   15 

 

 

 

 

Şekil 4.3. Çeltik çeşitlerinin elektroforegram yoğunlukları (Çeşitler alfabetik olarak sıralanmıştır) 

(1-Baldo, 2-Ergene, 3-Gönen, 4-İpsala, 5-Kargı, 6-Krosnodarsky-424, 7-Meriç, 8-Neğiş,  9-Osmancık 97, 

10-Ribe, 11-Rocca, 12-Serhat 92, 13-Sürek 95, 14-Trakya, 15-Veneria) 
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4. 1 Delta Melez Grubu 

 

Çeşitlerin birinci grubunda bulunan Ergene, Meriç ve İpsala çeltik çeşitleri 

incelendiğinde; Ergene, Delta x Zoria melezi; Meriç, Delta x Akçeltik melezi; İpsala ise 

Rodina x Delta melezidir. Ortak olan Delta çeşitine ait bant numarası incelendiğinde; 

çeşitlerin üçünde ortak olan bantlar; 23, 54, 56, 70 ve 90 numaralı bantlardır. Ergene 

çeşidinde farklı olan bir bant bulunmuş ve 88 numaralı bant olarak belirlenmiştir. Meriç 

çeltik çeşidinde ise 40 numaralı bant belirlenmemiştir. İpsala çeşidinde ise farklı olan 1 

tane 21 numaralı bant belirlenmiştir. Çeşitlerin ayrı ayrı jel fotoğrafları ve bant sayıları 

ve bant numaraları alt alta sıralı bir biçimde verilmiştir.  

 

 Ergene çeşidinde 7 tane bant belirlenmiştir. Bunlar; 23, 40, 54, 56, 70, 88 ve 90 

numaralı bantlar olarak tespit edilmiştir (Şekil 4.4).   

 

Meriç çeşidinde ise 7 tane bant belirlenmiş olup bunlar; 21, 23, 40, 54, 56, 70 ve 90 

numaralı bantlardır (Şekil 4.5).   

 

Buna karşın İpsala çeşidinde 5 tane bant belirlenmiş olup Şekil 4.6’de görüldüğü gibi 

bunlar; 23, 54, 56, 70 ve 90 numaralı bantlardır.  

 

 

                      23                 40                   54  56         70                88  90 

 

 
Şekil 4.4 Ergene çeşidinde bantlar 

 

 

 

 

                     21  23                    40              54 56            70                      90 

 

 
Şekil 4.5 Meriç çeşidinde bantlar 
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                       23                                     54  56           70                       90 

 

 
Şekil 4.6 İpsala çeşidinde bantlar 

 

 

Ergene, Meriç ve İpsala çeşitlerinin bant yoğunlukları Yıldız et al. (2003) tarafından 

belirtilen bant yoğunluklarının değerlendirmesine göre yapılmıştır. Bunlar ise Şekil 4.7-

4.9’da verilmiştir. 

 

 

  

 

 
Şekil 4.7 Ergene çeşidinin bantlarının yoğunluk değerleri 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.8 Meriç çeşidinin bantlarının yoğunluk değerleri 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.9 İpsala çeşidinin bantlarının yoğunluk değerleri 
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Delta grubunda bulunan Ergene, Meriç ve İpsala çeşitlerinin bantlarının 

elekroforegramları Şekil 4.10-4.12’de gösterilmiştir. 

 

 

 

    

 
Şekil 4.10 Ergene çeşidinin bantlarının elektroforegramı 
 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.11  Meriç çeşidinin bantlarının elektroforegramı 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.12 İpsala çeşidinin bantlarının elektroforegramı 
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4.2 Baldo Grubu 

 

İkinci çeltik çeşit grubunda bulunan Baldo, Trakya ve Kargı çeşitleri incelendiğinde; 

Trakya, Baldo x Komsomolsky melezi; Kargı, Baldo x Balila melezidir. Ortak olan 

Baldo çeşidinin ve melezlerinin ortak bantları incelendiğinde; 23, 40, 54, 56, 70 ve 90 

numaralı bantlardır. Kargı çeşidinde farklı olan 3 bant numaraları; 21, 92 ve 101’dir. 

Baldo ve Trakya çeltik çeşitlerinde ortak olan 68 numaralı banttır. 

 

Baldo çeşidinde 8 tane bant belirlenmiş olup bunlar; 23, 40, 54, 56, 68, 70, 90 ve 103 

numaralı bantlar Şekil 4.13’de gösterilmiştir.  

 

Trakya çeşidinde 7 tane bant belirlenmiştir. Bunlar; 23, 40, 54, 56, 68, 70 ve 90 

numaralı bantlar olarak tespit edilmiştir (Şekil 4.14).  

 

Kargı çeşidinde 9 tane bant belirlenmiş ve bunlar; 21, 23, 40, 54, 56,  70, 90, 92 ve 100 

numaralı bantlardır (Şekil 4.15).  

 

 

 

                            23                    40               54 56        68 70                    90         103 

 

 

Şekil 4.13 Baldo çeşidinde bantlar 

 

 

 

 

 

                          23                     40              54 56        68 70                  90 

 

 

Şekil 4.14 Trakya çeşidinde bantlar 
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                        21 23                  40               54 56             70                     90 92     100 

 

 
Şekil 4.15 Kargı çeşidinde bantlar 

 

 

Baldo, Trakya ve Kargı çeşitlerinin bant yoğunlukları Yıldız et al. (2003) tarafından 

belirtilen bant yoğunluklarının değerlendirmesine göre yapılmıştır. Bunlar ise Şekil 

4.16-4.18’de belirtilmiştir. 

 

 

 
Şekil 4.16 Baldo çeşidinin bantlarının yoğunluk değerleri 
 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.17 Trakya çeşidinin bantlarının yoğunluk değerleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.18 Kargı çeşidinin bantlarının yoğunluk değerleri 
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Baldo grubunda bulunan Baldo, Trakya ve Kargı çeşitlerinin bantlarının 

elekroforegramları Şekil 4.19-4.21’de gösterilmiştir. 

 

 

 

         

 
Şekil 4.19 Baldo çeşidinin elektroforegramı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.20 Trakya çeşidinin elektroforegramı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.21 Kargı çeşidinin elektroforegramı 
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4.3 Rocca Melez Grubu 

 

Rocca çeltik çeşit grubunda bulunan Rocca, Serhat 92, Sürek 95 ve Osmancık 97 

çeşitleri incelendiğinde; Serhat 92, Rocca x Krosnodarsky 424 melezi; Sürek 95, Rocca 

x Rodina melezi; Osmancık 97, Rocca x Europa melezidir. Ortak olan Rocca çeltik 

çeşitinin ve diğer çeşitlerin ortak bantları incelendiğinde; 23, 40, 54 ve 56 numaralı 

bantlardır. Sadece Osmancık 97’de olan bantlar; 68 ve 101 numaralı bantlardır. Sadece 

Rocca çeşidinde olan bantlar; 38 numaralı banttır. Osmancık 97, Rocca ve Serhat 92’de 

olan fakat Sürek 95 çeşitinde 70 numaralı banttır. Rocca ve Sürek 95 çeşidinde ise ortak 

21 numaralı bant bulunur. 

 

Çalışmada kullanılan PAGE yöntemininden elde edilen sonuçlarda Rocca çeşidinde 7 

tane bant belirlenmiş olup bunlar; 21, 23, 38, 40, 54, 56 ve 70 numaralı bantlar olarak 

Şekil 4.22’de gösterilmiştir.  

 

Serhat 92 çeşidinde ise 6 tane bant belirlenmiş ve bunlar; 23, 40, 54, 56, 70 ve 90 

numaralı bantlardır (Şekil 4.23).  

 

Rocca melez grubunda bulunan Sürek 95 çeşidinde ise 6 tane bant belirlenmiş olup 

bunlar; 21, 23, 40, 54, 56 ve 90 numaralı bantlardır (Şekil 4.24).  

 

Osmancık 97 çeşidinde 8 tane bant belirlenmiş ve bunlar; Şekil 4.25’de 23, 40, 54, 56, 

68,  70, 90 ve 100 numaralı bantlar verilmiştir. 

 

 

 

 

                       21 23              38  40             54 56          70  

 

 
Şekil 4.22 Rocca çeşidinde bantlar 
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                          23                    40               54 56           70                     90 

 
 
Şekil 4.23 Serhat 92 çeşidinde bantlar 

 

 

 

 

 

 

 

                       21 23                   40               54  56                                    90 

 
 
Şekil 4.24 Sürek 95 çeşidinde bantlar 

 

 

 

 

 

 

                           23                   40              54  56        68 70                   90          100 

 

 
Şekil 4.25 Osmancık 97 çeşidinde bantlar 
 

 

 

Rocca grubuna dahil olan; Rocca, Serhat 92, Sürek 95 ve Osmancık 97 çeşitlerinin bant 

yoğunlukları Yıldız et al. (2003) tarafından belirtilen bant yoğunluklarının 

değerlendirmesine göre yapılmıştır. Bunlar Şekil 4.26-4.29’da verilmiştir. 
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Şekil 4.26 Rocca çeşidinin bantlarının yoğunluk değerleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Şekil 4.27 Serhat 92 çeşidinin bantlarının yoğunluk değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Şekil 4.28 Sürek 95 çeşidinin bantlarının yoğunluk değerleri 
 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.29 Osmancık 97 çeşidinin bantlarının yoğunluk değerleri 
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Rocca, Serhat 92, Sürek 95 ve Osmancık 97 çeltik çeşitlerinin bant elektroforegramları 

Şekil 4.30-4.33’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 
Şekil 4.30 Rocca çeşidinin elektroforegramı 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Şekil 4.31 Serhat 92 çeşidinin elektroforegramı 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Şekil 4.32 Sürek 95 çeşidinin elektroforegramı 
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Şekil 4.33 Osmancık 97 çeşidinin bantlarının elektroforegramı 
 

 

4. 4 Diğer Gruplar 

  

Bu gruba dahil edilen Gönen, Krasnodarsky-424, Neğiş, Ribe, Veneria çeltik 

çeşitlerinin anaçlarının farklı oluşu, ortak anaçlarının bulunmamasından dolayı hepsi 

ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

 

Gönen çeşidinde 6 tane bant belirlenmiştir. Bunlar; 23, 40, 54, 56, 68, 70 ve 90 

numaralı bantlardır. Bu çeşite ait bantlar, bant yoğunluk değerleri ve bantların 

elektroforegramı Şekil 4.34, Şekil 4.39, Şekil 4.44’de gösterilmiştir.  

 

Krasnodarsky-424 çeşidinde 6 tane bant belirlenmiş olup bunlar; 21, 23, 54, 56,  70 ve 

90 numaralı bantlardır. Çeşite ait bantlar, bant yoğunluk değerleri ve bantların 

elektroforegramı Şekil 4.35, Şekil 4.40 ve Şekil 4.45’de verilmiştir. 

 

Neğiş çeşidinde 7 tane bant belirlenmiştir. Bunlar; 23, 40, 54, 56, 68,  70 ve 90 numaralı 

bantlar olup çeşite ait bantlar, bant yoğunluk değerleri ve bantların elektroforegramı 

Şekil 4.36, Şekil 4.41 ve Şekil 4.46’de gösterilmiştir. 

 

Ribe çeşidinde 10 tane bant belirlenmiştir ve bunlar; 21, 23, 25, 40, 54, 56, 68, 70, 90 ve 

100 numaralı bantlar olarak tespit edilmiş ve  Ribe çeşitine ait bantlar, bant yoğunluk 

değerleri ve bantların elektroforegramı Şekil 4.37, Şekil 4.42 ve Şekil 4.47’de 

gösterilmiştir. 
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Veneria çeşidinde 6 tane bant belirlenmiştir. Bunlar; 23, 54, 56, 70, 90 ve 112 numaralı 

bantlardır. Bu çeşite ait bantlar, bant yoğunluk değerleri ve bantların elektroforegramı 

Şekil 4.38, Şekil 4.43 ve Şekil 4.48’de verilmiştir. 
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Şekil 4.34 Gönen çeşidinde bantlar 
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Şekil 4.35  Krasnodarsky-424  çeşidinde bantlar 
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Şekil 4.36 Neğiş çeşidinde bantlar 
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Şekil 4.37 Ribe çeşidinde bantlar 
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Şekil 4.38 Veneria çeşidinde bantlar 
 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.39  Gönen çeşidinin bantlarının yoğunluk değerleri 
 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.40 Krasnodarsky-424  çeşidinin bantlarının yoğunluk değerleri 
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Şekil 4.41 Neğiş çeşidinin bantlarının yoğunluk değerleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.42 Ribe çeşidinin bantlarının yoğunluk değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.43 Veneria çeşidinin bantlarının yoğunluk değerleri 
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Şekil 4.44 Gönen çeşidinin elektroforegramı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.45 Krasnodarsky-424 çeşidinin elektroforegramı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Şekil 4.46 Neğiş çeşidinin elektroforegramı 
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Şekil 4.47 Ribe çeşidinin elektroforegramı 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 
Şekil 4.48 Veneria çeşidinin elektroforegramı 
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5. SO'UÇ 

 

Türkiye’de yetiştirilen 15 çeltik (Oryza sativa L.) çeşitinden seçilen; Baldo, Ergene, 

Gönen, İpsala, Kargı, Krasnodarsky-424, Meriç, Neğiş, Osmancık 97, Ribe, Rocca, 

Serhat 92, Sürek 95, Trakya ve Veneria çeşitlerinde PAGE yöntemi uygulanmıştır. 

 

Çalışmanın sonucunda tüm çeşitlerde bulunan ortak bantlar; 23, 54 ve 56 numaralı 

bantlar olarak belirlenmiştir. Kullanılan çeşitlerin hepsinde olmamasına karşın büyük 

birçoğunda olan 40, 70 ve 90 numaralı bantlardır. 40 numaralı bant; İpsala (4), 

Krasnodarsky-424 (6) ve Veneria (15) çeltik çeşitlerinde; 70 numaralı bant Sürek 95 

(13) çeltik çeşitinde; 90 numaralı bant ise Rocca (11) çeltik çeşitinde belirlenememiştir. 

 

15 çeltik çeşitinin sınıflandırması ortak anaçlarına göre yapılmıştır. Buna göre; 3 farklı 

melez grubu ve diğer gruplar olarak 4 grup altında değerlendirme yapılmıştır. 

 

Birinci grupta; Ergene, Meriç ve İpsala çeşitleri yer almaktadır. Ortak olan Delta 

çeşitinden dolayı “Delta Melez Grubu” olarak isimlendirilmiştir. Ergene çeşitinde; 23, 

40, 54, 56, 68, 70, 88 ve 90 numaralı bantlar; Meriç çeşitinde; 21, 23, 40, 54, 56, 70 ve 

90 numaralı bantlar; İpsala çeşitinde; 23, 54, 56, 70 ve numarlı bantlar belirlenmiştir. 

 

İkinci grupta; Baldo, Trakya ve Kargı çeşitleri bulunmaktadır. Ortak olan Baldo 

çeşitinden dolayı “Baldo Melez Grubu” olarak sınıflandırılmıştır. Baldo çeşitinde; 23, 

40, 54, 56, 68, 70, 90 ve 103 numaralı bantlar; Trakya çeşitinde; 23, 40, 54, 56, 68, 70 

ve 90 numaralı bantlar; Kargı çeşitinde; 21, 23, 40, 54, 56, 70, 90, 92 ve 100 numaralı 

bantlar belirlenmiştir. 

 

Üçüncü grupta; Rocca, Serhat 92, Sürek 95 ve Osmancık 97 çeşitleri bulunmaktadır. 

Ortak olan Rocca çeşitinden dolayı “Rocca Melez Grubu” olarak isimlendirilmiştir. 

Rocca çeşitinde; 21, 23, 38, 40, 54, 56, 68 ve 70 numaralı bantlar; Serhat 92 çeşitinde; 

23, 40, 54, 56, 70 ve 90 numaralı bantlar; Sürek 95 çeşitinde; 21, 23, 40, 54, 56 ve 90 

numaralı bantlar; Osmancık 97 çeşitinde; 23, 40, 54, 56, 68, 70, 90 ve 100 numaralı 

bantlar olarak belirlenmiştir. 
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Diğer çeşitlerin ortak olan anaçları olmadığını için Gönen, Krasnodarsky-424, Neğiş, 

Ribe, Veneria çeşitleri ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Gönen çeşitinde; 23, 40, 54, 56, 68, 

70 ve 90 numaralı bantlar; Krasnodarsky-424 çeşitinde; 21, 23, 54, 56, 70 ve 90 

numaralı bantlar; Neğiş çeşitinde; 23, 40, 54, 56, 68, 70 ve 90 numaralı bantlar; Ribe 

çeşitinde; 21, 23, 25, 40, 54, 56, 68, 70, 90 ve 100 numaralı bantlar; Veneria çeşitinde; 

23, 54, 56, 70, 90 ve 112 numarlı bantlar olarak tespit edilmiştir. 

 

Çeltik (Oryza sativa L.) ayırımında, çeşit safiyetinin belirlenmesinde ve çeşitlerin 

kökenlerinin belirlenmesinde elektroforezden yararlanılmaktadır. Elektroforez yöntemi 

özellikle ıslah çalışmalarında destekleyici bir yöntemdir. Çeltikte yapılan elektroforez 

çalışmaları çok farklı yöntemler kullanılarak yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda elde 

edilen sonuçlar bize çeşitlerin kimliklerinin belirlenmesinde, içeriğindeki protein 

miktarının belirlenmesi, bitki yetiştircilerinin istekleri ve tüketicinin isteği doğrultuda 

bitki ıslahı çalışmaları yapılmaktadır. 

 

Çalışmada kullanılan 15 çeltik çeşitinin bantları belirlenmiş ve bunların 

değerlendirmeleri kendi içindeki benzer çeşitlerle yapılmıştır. Buğday, arpa gibi tarımda 

önemli derecede ekonomik öneme sahip olan çeşitlerin ayrımında da PAGE yöntemi 

başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Şahit çeşittin bant sayısı ve bant numaraları 

belirlenmiş, buna göre tescil aşamasına gelmiş aday çeşitlerin genetik yapıları anaçları 

ile karşılaştırılmıştır. Bu şekilde ana ya da babadan gelen bantlar ve bunların çeşit 

safiyetine bakılmıştır. Çeltikte yapılan bu çalışmada çeşitler kendi içinde 

değerlendirilmiş olup jel fotoğrafları, yoğunluk belirlemeleri ve elektroforgramlar  

yapılarak ileri çalışmalar için yön gösterilmeye çalışılmıştır. 

 

Çeltik tüm dünyada olduğu gibi Türkiye açısından da önemli bir tahıldır. Her yıl çok 

sayıda çeşit piyasaya sunulmaktadır. Ancak bunların mevcut çeşitlerden farklılığı ise 

genetik olarak araştırılmamaktadır. Bu nedenle halen kullanılmakta olan çeltik 

çeşitlerinin mutlaka moleküler ya da biyokimyasal yöntemlerle genetik olarak 

tanımlamaları yapılmalı, belirleyici olarak protein ya da enzime göre elde edilen parmak 

izleri ile çeşitlere ilişkin bir katalog oluşturulmalıdır. 
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