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LABORATUAR ÇAL İŞ MALAR İ NDA DIKKAT EDİ LECEK 
KURALLAR 

Laboratuar çal ış malann ız s ı ras ı nda gerek güvenlik gerekse 
deneylerden ba ş ar ı l ı  sonuç alabilmek için a ş ağı daki kurallara mutlaka 
uyu nuz. 

1-Çal ış maya baş lamadan önce laboratuar kitab ı n ı z ın ilgili 
bölümünü dikkatle okuyunuz. 

2-Laboratuar çal ış maları= süresince beyaz bir önlük giyiniz. 

3-Deney materyal ve malzemelerini önceden eksiksiz olarak 
haz ı rlaym ı z. 

4-Kullanacağı n ı z malzemelerin temizliğ ini kontrol ediniz, de ğ ilse 
temizleyiniz. 

5-Çal ış maya baş lamadan önce çal ış ma ortam ı nı  temizleyiniz. 

6-Deneyin gerektirdi ğ i 	özelliklere sahip kimyasal maddeleri 
kullanmaya özen gösteriniz. 

7-Deney yöntemini uygularken yöntemin gerektirdi ğ i tüm koş ulları  
yerine getirmeye dikkat ediniz. 

8-Kimyasal maddelerin üzerindeki uyan i ş aretlerine dikkat ediniz. 
Zararl ı  maddelerle çal ışı yorsan ız gerekli önlemleri al ı n ı z. 

9-Çal ış man ı zı  tamamlad ı ktan sonra deney malzemelerinizi ve 
çalış ma ortam ın ız ı  temiz b ırakın ı z. 

10- İnsan ve çevre sağ lığı  için zararl ı  kimyasal maddeleri lavobolara 
dökmeyiniz. Bu tip at ıklar ın uzaklaştı rı lmas ı  için laboratuar 
sorumluları ndan yard ı m isteyiniz. 



t F İZYOLOJ İ DE DENEY ve ANAL İZ 

Canhlardaki hayat olaylar ı ; biyolojik maddelerin bileşiminin 
değ işmesine sebep olduğundan, bu biyolojik maddelerin azal ıp çoğ alması, 
var veya yok olu şlan, bu maddelerle reaksiyon veren kimyasal bir 
maddeden yararlan ı larak incelenebilir. 

Fizyoloji canlı lık olayların ı  inceleyen bir bilim olduğuna göre 
fizyolojik deneylerin gayesi bu olaylar ı  gözlemek ve bu olayların birim 
zaman içindeki değ işimini ve bu değ işimi etkileyen faktörleri belirlemektir. 
Fizyolojik olayların birçoğunun gözle veya diğ er duyularla takip edilmesi 
imkansızd ır. Olaylarm geli ş imini inceleyebilmek için o olay ın sonuçları nın 
veya ürünlerinin varl ığı  ve miktan ara ştırı lır. Bu incelemeler için ayn ı  
etkilere kar şı  aynı  tepkileri gösteren, şartlar ayn ı  kaldıkça özellikleri 
değ işmeyen ve şartların belli bir oranda değ iş imi ile özellikleri de belli bir 
oranda değ işen göstergelere gereksinim vard ır. Göstergelerin bu özellikleri 
sayesinde karma şı k canlı lık olayları  incelenebilir ve ölçülebilir. 

Fizyolojik deneylerde analiz önemli bir yer tutar. Analiz, nitel 
(kalitatif ) ve nicel (kantitatif) olmak üzere ikiye ayr ı lır. 

Nitel analizler, olaylar, fiziksel özellikler ve kimyasal maddeler 
aras ındaki ilişkilerin var yok şeklinde değerlendirildi ffl analizlerdir. 
Örneğ in buğ day tohumlarına iyot çözeltisi uygulayarak ni şastan ın varlığı  
tesbit edildiğ inde niş asta vard ır yada yoktur şeklinde bir sonuca ula şı lır. Bu 
bir nitel analizdir. 

Nicel analizler, bir bitkinin yada bitki parças ının fizyolojik 
özelliklerini veya biyokimyasal yap ısını  belirli birimler kullanarak say ısal 
değ erlerle ortaya koyan analizlerdir. Örnek olarak, bu ğday tohumundaki 
niş asta miktar ı  yüzde veya mg/gr gibi bir birimle ifade ediliyorsa bu bir 
nicel analiz sonucudur. 
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Bitki analizlerinde çe ş itli yöntemler uygulanmaktad ır. Baz ı  önemli 
analiz yöntemleri şunlardır. 



i-Gravin ı etrik yöntemler: Maddenin bitk den ayr ı lması  ve 
at-t ı rl ığı n ı n ölçülmesi esas ına dayan ı r. 

2-Volumetrik yöntemler: Madde ile reaksiyona giren ba şka bir 
maddenin kat ı lmas ı  ve miktar ı n ı n ölçülmesi esas ına dayan ı r (titrasyon). 

3-Fotometrik 	yöntemler: 	Maddelerin 	belli 	kirnyasallarla 
renklendirilmesi ve ışı k absorbansm ı n veya geçirgenliginin ölçülmesi 
esasına dayan ı r. 

4-Fleymfotometrik yöntemler: Minerallerin karekteristik alev 
renklerinin ölçülmesi esas ı na dayan ı r. 

5-Kromatografık yöntemler: Maddelerin uygun çözücülerle sabit 
bir ortam üzerinde ko ş turulmas ı  esas ı na dayan ı r. 

BITKI ÖRNEKLERINDE ANAL İZ 

Bir bitkide yada bitki dokusunda organik veya inorganik 
maddelerin analize haz ı rlanmas ında incelenecek maddelerin özelliklerine 
göre farkl ı l ıklar olmakla birlikte genel bir yöntem vard ır. 

Örneklerin temizlenmesi: Topraktan hasat edilen bitkilerde ya da 
dalından kopar ılan bitki parçalarında, bulaşmış  yabanc ı  maddeler bulunur. 
Analizden önce bu maddelerin temizlenmesi gerekir. Kirlili ğ in tipine göre 
elle, firçayla yada y ıkama ile bu maddeler temizlenebilir. Temizlemede 
kullan ı lacak yöntemin seçiminde dikkat edilmesi gereken nokta temizlik 
maddelerinden örne ğ e analiz edilecek maddelerin bula şmamas ıdır. Bitki 
örneklerinin y ı kanmasında seyreltik HC1 çözeltisi (0.2 N), asetik asit 
çözeltisi (% 2) veya deterjan çözeltisi (% 0.1) kullan ı labilir. Bu maddelerle 
yıkama yap ı ld ıktan sonra örnekler saf su ile durulanmal ı d ır. 

Örneklerin 	sterilizasyonu: 	Bazı 	durumlarda 	örneklerin 
sterilizasyonu gereklidir. Bitkilerden al ınan ekstraktlar analizden önce 
uzun süre bekletilecekse mikroorganizmalar ekstrakt ın organik madde 
kompozisyonunu değ iştirebilir. Bu durumda analizden önce örnekler %1 
lik sodyum hipoklorit (çama şı r suyu) içerisinde k ısa bir süre tutulur ve 
steril saf su ile durulamr. Örneklerin saklanaca ğı  kaplarda steril olmal ı dı r. 

Örneklerin kurutulmas ı : Bitki örnekleri ço ğunlukla bol miktarda su 
içerirler ve suyun varl ığı  metabolik aktivitenin devam ına neden olur. Bu 
yüzden örnekler al ındıktan sonra süratle kurutulmand ır. Kurutma ile 
metabolik aktivite durdurulur ve bitkinin organik madde 
kompozisyonunun değ işmesi önlenmi ş  olur. Örnek alma ile kurutma 
aras ı nda uzun bir zaman olacaksa örnekler bir derin dondurucuda 
korunmandır. Baz ı  analizler taze (ya ş ) materyalden yap ılabilir, bu 
durumda bitki örneklerinin kurutulmas ı  aşamasına gerek yoktur. 



Çal ışı lacak maddenin özelli ğ ine göre farkl ı  kurutma yöntemleri 
uygulanabilir. En çok kullan ı lan yöntemler ş unlard ı r. 

1-Kurutma dolab ı  veya etüvde kurutma: Bu yöntemde örnekler 
ı s ı tı larak suyu buharlaştı nlır, böylece örneklerin kurumas ı  sağ lam. Bu 
yöntemde sudan başka buharla şabilen maddelerde kaybedileceğ inden 
uçucu maddelerin analizi için uygun de ğildir. Bu i ş lem için hava 
sirkülasyonlu kurutma dolaplan daha uygundur. Ancak etüv ve fırı nlar da, 
kurutma amac ıyla kullan ı labilir. Bu tip kurutma mineral madde analizleri 
için uygundur. 

2-Desikatörde kurutma: Desikatörler nem çekici kimyasal 
maddelerle kurutma için haz ırlanmış  cam malzemelerdir. Desikatörlerde 
kurutma spesifik olarak suyu ba ğ layan maddelerle yap ıldığı  için 
avantajl ıdır, bu sayede diğ er uçucu maddeler bitki dokusunda kal ı rlar. 
Desikatörde kurutma çok zaman al ıcı  olduğ u için kullanış lı  değ ildir. 

Desikatörde kurutman ın etkinliğ ini artırmak için önce su çekme 
kapasitesi yüksek olan maddeler, sonra su çekme etkinli ğ i yüksek olan 
maddeler kullanılmalıdır. Desikatörlerde kullan ı lan baz ı  nem çekici 
maddelerin etkinlik s ırası  şöyledir. 

P205  > CaSO4  > CaCl2  > Na2SO4  

Su çekme kapasitesine göre ise s ıralama ş öyledir. 

Na2SO4 (% 127) > CaCl2 (% 33) > CaSO 4  (% 26) 

Kurutucu maddelerden fosfor pentaoksit (P205) suyu irreversibl 
olarak bağ lar. Diğer maddeler ise 125-130 °C ye kadar ı sıtıldıklannda 
kururlar ve tekrar kullan ılabilirler. S ıvıların kurutulması  için bu maddeler 
doğ rudan s ıvın ın içine at ı lır. Katliam ve gazlar ın kurutulmasında ise 
ortama b ırakılmaları  yeterlidir. Baz ı  desikatörlerde bir musluk bulunabilir, 
bu desikatöre vaktim uygulamak içindir. Vakumlu desikatörler kurumay ı  
Inzland ınrlar, ancak su d ışı nda bazı  uçucu maddelerinde dokudan 
uzaklaşmasına neden olurlar. 

Liyofilizatörde kurutma: Örneklerin, dü şük sıcaklık-ta (- 50 - -70 
°C) donmu ş  halde ve vahim (10-3  - 10-5  mm Hg) uygulanarak 
kurutulduğu bir yöntemdir. Liyofilizatörler, özellikle enzimler veya 
buharlaşma noktası  düşük olan organik maddelerle çal ışı lacağı  zaman 
tercih edilirler. Bu yöntemle örnekler çok sa ğ l ı klı  bir biçimde 
kurutulabilirler. Bir soğutma sistemi ve bir vakum pompas ından oluşurlar. 

Örneklerinin öğütülmesi: Bitki örneklerinin ö ğütülmesi hem 
ekstraksiyonu kolaylaştırır hemde farkl ı  bitki kı sımlannm homojen bir 
şekilde kanşmasuu sağ lar. Öğütme işlemi genellikle belli çapta elekleri 
bulunan değ irmenlerde yap ı l ır. Örnek değ irmende öğütülecek kadar fazla 
değ ilse havanda ezmek suretiyle öğütme yap ı labilir. Öğütülmüş  örnekler 
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saklama kab ı na al ı nd ı ktan sonra desikatörlerde yada 60-70 'C lik kurutma 
dolab ında bir süre tutularak nem farkl ı l ı kları  giderilebilir. 

Örneklerin yak ı lması : Organik madde analizlerinde yakma 
yap ılmaz. Ancak mineral madde analizleri için gereklidir. Yakma sonucu 
organik maddeler uzakla ştırılırken mineraller külde kal ır. Yakma için iki 
yöntem vard ır. Çal ışı lacak maddenin özelliğ ine göre uygun yöntem 
seçilmelidir. 

1-Kuru Yakma: 500-600 °C ı sıtı labilen özel yakma firmlarinda 
bitki dokular ı  gri renkli bir kül b ıraluncaya kadar yak ı l ı r (2-6 saat) Bu 
iş lemden önce sülfürik asit ve etil alkol ile ön yakma yap ılabilir. Bu 
yöntemle yak ılan örneklerde Na, K, Ca, Mg, P analizleri yap ı labilir. 

2- Yaş  Yakma: Nitrik asit (HNO 3) - perklorik asit (HC104) 
karışı m ı  içerisine konan örnekler. 150-200 °C de kaynat ı lır. Tam olarak 
kurumadan ocaktan indirilir ve so ğutulur. Bu yöntemle yak ı lan örneklerde 
bor dışı nda kalan bütün bitkisel elementlerin analizi yap ı labilir. 

Örneklerin ekstraksiyonu: Kurutulmu ş  - öğütülmü ş  yada taze bitki 
materyallerinden çal ışı lacak maddenin uygun çözücüler yard ımıyla 
ayrılması  ve maddenin bir çözelti halinde elde edilmesi i şlemidir. Çalışı lan 
maddeye göre özel yöntemler ve çözücüler kullan ı larak ekstraksiyon 
yapılar. Çöktürme, çalkalama, santrifiijleme, filtrasyon gibi i ş lemler 
ekstraksiyon için kullan ılabilir. Ekstraksiyonda tam bir safla ştırma 
yapı lmaz, yaln ızca madde kendisine benzer özellikleri olan di ğer 
maddelerden ayr ı lmış  olur. 

ANAL İZ SONUÇLARİ N İ N DEĞ ERLEND İ R İ LMES İ  

Deney ve analiz sonuçlar ı  çeş itli nedenlerden kaynaklanan hatalar 
nedeniyle hiçbir zaman tam do ğ ru değ ildir. Deney ve analizlerin 
özelliklerine göre değ işmekle birlikte bazı  önemli hata sebepleri şunlardır. 

1-Araştıncının dikkatsizliğ inden ve tecrübesizliğ inden kaynaklanan 
hatalar (Deney süresince dikkatli olunmal ı , uyarı lar gözard ı  edilmemeli, 
sağ lıklı  bir etiketleme yap ılmal ı , yöntemde belirtilen sürelere uyulmal ı , 
mutlaka ön denemeler yap ılmal ı ). 

2-Kullan ılan kimyasal maddelerden kaynaklanan hatalar 
(Yöntemin gerektirdi ğ i saflıkta maddeler kullan ı lmak 2. konuya bakma). 

3-Örnekleme hatalar ı  (Yeterli say ıda ve homojen örnek al ınmal ı ). 

4-Alet ve ekipmandan gelen hatalar (Aletlerin kalibrasyonlan ve 
araçlar ın temizliğ i kontrol edilmeli). 
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5-Yöntemden gelen hatalar (Kullan ılan yöntemin hatal ı  olabileceğ i 
gözönünde bulundurulmah varsa alternatif yöntemlerle kontrol edilmeli). 

6-Ortamdan gelen hatalar (Çal ış ma ortam ın ı n temizliğ i, sı caklığı , 
nemi, ışı k durumu bazı  deneylerde hataya neden olabilir). 

Yukar ı da sayılan hata nedenlerini gidermek için gerekli önlemler 
al ınsa bile sonuçlar yine de hatal ı d ır. Bu hatalar ın düzeyi istatistik 
yöntemlerle belirlenebilir ve bir ölçüde azalt ılabilir. istatistiksel olarak 
kabul edilebilir hata s ınırları  0.01 ve 0.05 seviyesindedir. 

Deney ve analiz sonuçlarm ın güvenilirlik ölçülerinden biri standart 
sapmadır. Ölçüm değerlerinin aritmetik ortalamadan fark ına sapma denir. 
Sapmalarm aritmetik ortalamas ına ortalama sapma veya ortalama hata 
denir. Standart sapma ise aritmetik ortalama etrafindaki da ğı lımı  
derecesini ifade eden varyans ın kare köküdür. 

Varyans ve standart sapma şu formülle hesaplanabilir. 

X2  - (EX)2  / N 	S2  = Varyans 
S2  — 	S = Standart sapma 

N 	 N = Örnek sayısı  
X = Örnek değ eri 

Standart sapman ın 3 katından daha büyük sapma gösteren 
örnekler, sonuçlar ın değ erlendirilmesinde hesaba kat ı lmaz. 
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2. LABORATUARDA KULLANILAN Kİ MYASAL MADDELER  

Bilindiğ i gibi saf maddelerin özellikleri daha belirli ve kesindir; 
dolayısıyla olayların kanıtı  ve ölçüsü olarak kullan ı lan kimyasal maddelerin 
safl ı k derecesini bilmek ve deney sonuçlar ın ı  buna göre değ erlendirmek 
gerekir. Kimyasal maddelerin üreticileri taraf ından, bu maddelerin saflik 
dereceleri çe ş itli isimler altında standardize edilmi ş tir. 

1- Teknik veya s ı nai maddeler : Safl ık derecesi çok dü şük olan, 
en ucuz maddelerdir. Hassas deneylerde hiçbir zaman kullan ılmaz. 
Genellikle yıkama iş leri ve kaba deneyler için kullan ı lırlar. 

2- Kimyasal safl ıktaki maddeler (Chemical pare (c.p.)) : 
Kimyasal ve biyolojik deneylerde en çok kullan ı lan maddelerdir. Deney 
yönteminde maddelerin safl ık derecesi özellikle verilmemi şse bu maddeler 
kullanı lır. 

3- Saf maddeler (Reagent grade, Analytical pare) : Çok hassas 
olan deneylerde gereğ ince kullan ılan maddelerdir. Deney yöntemlerinde 
kullanılması  gerektiğ i özellikle belirtilir. 

4- Özel maddeler : Kullan ı lacaklan metoda göre özel olarak 
hazırlanmış  başka i şlerde kullan ılması  israf olan maddelerdir. 
Ambalajlarmda ne amaçla kullart ı lacaklar ı  yazı lı d ır. 

Deney için uygun safl ıktaki maddeyi seçmek sonuçlar ın doğ ruluğu 
ve deneylerin daha ekonomik olabilmesi için şartt ır. 

K İ MYASAL MADDELERIN KULLANILI Ş I 

Bir deneyde kullan ı lan her kimyasal maddenin belli bir görevi 
vardır. Bu görevin diğer maddelerin yapacağı  iş lere mani olmadan tam 
olarak yapılabilmesi için belli miktarda kullan ılmas ı  gerekir. Olaylar ın nitel 
olarak incelenmesinde, kimyasal maddelerin doğ ru oranlarda kullan ılması  
önemlidir. Kat ı  ve sıvı  halde bulunan maddelerin miktarlann ın ölçülmesi 
ve bu miktarı n değ iş tirilmeden kullan ılması  için maddelerin fiziksel 
hallerine uygun olarak ölçme aktarma ve saklama i şlemleri uygulan ı r. 
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Bütün bu iş lemler s ırasında, araş tı rı cı n ın ve çevrenin emniyeti 
bakım ı ndan patlayabilen, reaksiyonlar s ıras ı nda ı s ı  ç ıkaran, asit, baz ve 
organik çözücülerin ş iş eleri üzerindeki ikaz i ş aretlerine dikkat edilmelidir. 
Kullan ım s ıras ında ş iş elerin ağ zı  aç ık b ı rakı lmamah, dikkatli ta şı nmal ı  ve 
etiketlerde belirtilen saklama ko şullarına uygun olarak saklanmal ı d ı r. 

Ayrıntı l ı  bir kimyasal madde etiketinde şu bilgiler yer almaktad ı r. 

1-Kimyasal maddenin ad ı , formülü ve molekül a ğı rlığı . 

2-Safl ı k derecesi ve içerisinde bulunan di ğ er maddelerin miktarlar ı . 

3-Maddenin yoğunluğu veya özgül ağı rlığı . 

4-Uygun depolama ko şulları . 

5-Üretici firman ın adı  ve adresi. 

6-Katolog numaras ı . 

7-Uluslararas ı  uyan işaretleri ve aç ıklamalar. 
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KIMYASAL MADDELER İ ÇIN ULUSLARARASI UYARI IŞ ARETLERI 

Sembol Tan ı mlama Önlem Aç ı klama 

3■  \ 
..,...:..,-. 

....- 

E 
Eksplosive 
(patlay ı c ı ) 

Çarpma. vurma. sürtme. 
k ı v ı lc ı m. ate ş  ve ı s ı dan 

koruyan. 

Bu kin ı yasallar atmosferik oksijen 
olmaks ı zı n eksotermik olarak 
reaksiyon verebilir. Bu y -tizden 
süratle gazlar' olu ş tururlar ve 

s ı n ı rlanmış  koş ullarda 
patlayabilirler. 

O 
Oxidizing 

(Oksitleyici) 

Yan ı c ı  maddeler ile 
temastan 

konıyun,Tutusma riski 
var! Bu maddeler yang ı n ı  

art ı nr veya yang ı nla 
mücadeleyi güçle ş tirir. 

Organik peroksitler yan ı c ı  
maddelerle temas etmese bile 

yanabilirler. Diğ er kimyasallar 
kural olarak kendi kendilerine 

yanamazlar. Ancak yan ı c ı  
maddelerle temas ettiklerinde 

oksijen oluş turdulclanndan alet' 
alma tehlikesini veya alevin 

ş iddetini art ı rı rlar. 

,, 	 ..,„ 

T 
Toxic 

(Zehirli) 

İ nsan vücudu ile temastan 
tamamen kaç ı nılmal ı dı r. 
Kötü hissederseniz derhal 

bir sağ l ık kurulu ş una 
gitmelisiniz. Belirli 

maddelerle etkile ş im 
halinde kanserojenik. 

teratojenik veya mutajenik 
etkilere özellikle dikkat 

çekilmelidir. 

Solunum, yutma veya deriden 
absorbsiyon küçük miktarlarda bile 
sağ l ı k için önemli zararlara neden 

olabilir veya bazen öldürebilir. 
Ciddi miktarlarda ise irreversibl 
zararlara yol açar ve uzun süreli 

absorbsiyon özellikle kanserojenik. 
mutajenik, ve üreme sisteminde 

toksik etkiler yapabilir. 

N
ı<_?  

T+ 
Very toxic 

(Çok zehirli) 

İ nsan vücudu ile temastan 
tamamen kaç ı nı lmal ı dı r. 
Kötü hissederseniz derhal 

bir sağ l ık kurulusuna 
gitmelisiniz. 

Solunum, yutma veya deriden 
absorbsiyon küçük miktarlarda bile 
sağ l ık için önemli zararlara neden 

olabilir veya bazen öldürebilir. 
Ciddi miktarlarda ise irreversibl 

zararlara yol açar 

F'   .'gJ- 
'I 

Xn 
Harmful 
(Zararl ı ) 

İ nsan vileudu ile temastan 
tamamen kaç ı n ı lmal ı . 

Kanserojenik. mutajenik 
veya üreme sistemi 

üzerinde toksik etkilere 
sahip olduğ undan 

ku şkulan ı lan maddelere 
özellikle dikkat 

çekilmelidir. 

Solununı , yutma veya deriden 
absorpsiyonu akut veya kronik 
sağ l ık zararlar ı na yol açabilir. 

Ş iddetli etkilenme durumunda bir 
defal ık. tekrarlayan veya uzun 

süreli sağ l ık zararlar ı na yol 
açabilir. Uzun süreli etkilenme 

durumunda kanserojenik, 
ııııı tajenik, ve üreme sistemi 

üzerinde zehir etkisinden 
kuşkulan ı labilir. Solun ıı mda 

dm arl ı lik riski ! 



Sembol Tan ı mlama Önlem Aç ıklama 
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F+ 
Extremely 
flammable 

(A şı r ı  
derecede 
yan ı c ı ) 

Ateş ten. k ıvı lc ı m veya ıs ı  
kaynaklar ı ndan uzak 

tutulnıal ı dı r. 

O° C in alt ı nda parlama ve 
maksimum 35° C nin üstünde 

kaynama noktas ı  olan s ıvilar ile 
normal bas ı nç ve s ı cakl ıktaki 

havada yanabilen gazlar ve gaz 
kanşı mlandı r. 

W
ig

"
97  

F 
Highly 

flanunable 
(Oldukça 
yan ı c ı ) 

Ateş ten, kıvı lc ım veya ı sı  
kaynaklanndan uzak 

tutulmal ıdı r. 

Parlanıa noktas ı  21' C nin altı nda 
olan aşı rı  derecede yan ıcı  olmayan 

s ı v ı lardı r. Kat ı  maddeler bir 
ate ş lenıe kayna ğı na kısa süre 
maruz kal ı rsa ■ anmaya veya 

dumansız yanrnaya devam ettikleri 
halde kolayca alev almazlar. 

` — 

C 
Corrosive 

(Aşı nd ı r ı c ı, 
pasland ı r ı c ı ) 

Göz deri ve elbiseleri 
korumak için özel önlem 

al ı nmal ı , buharlan 
solunmamal ı .Kaza 

durumunda veya kendinizi 
kötü hissetti ğ inizde 
sağ l ık kurulu ş una 

gitmelisiniz. 

Canl ı  dokular ve e şyalar için 
zararl ı dı r. 

>i:  Xi 
İ rritating 

(Tahri ş  edici) 

Göz ve deri ile temastan 
kaç ı n ı lmal ı  buhan 

solumnamal ı . 

Aşı ndı nc ı  olmaks ızı ndoğ rudan. 
uzun süreli veya tekrarlayan 
biçimde deri veya mukoza ile 

temas ettiğ inde iltihaplara neden 
olabilir. Deri temas ıyla duyarl ı l ı k 

riski var! 

N 
Dangerous 

for the 
environment 
(Çevre için 

tehlikeli) 

Risk potansiyeline bağ l ı  
olarak kanalizasyon 

sistemine. topra ğ a veya 
çevreye giri ş ine izin 
verilmez. Özel atik 

düzenlemeleri gerektirir. 

S ıvı  veya s ıvı  olmayan ortamlara 
bı rak ı lması  hemen veya uzun bir 

süre sonra cevrenin bir veya birçok 
birimine zarar verebilir. 
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3. LABORATUARDA KULLANILAN MALZEMELER 

LABORATUARDA KULLANILAN CAM MALZEMELER 

Laboratuarlarda yayg ı n olarak kullan ı lan temel malzemelerin baz ı  
özellikleri ve ne amaçla kullan ı ld ığı  aşağı da k ısaca özetlenmi ş tir. 

1-Beher: 	Özellikle 	buharlaş - 
t ırma, yavaş  yavaş  kanş t ı rma gibi 
iş lemlere elveri şlidir. Isı tmaya kar şı  
dayanı kl ı d ırlar. Yakla şı k ölçüleri 
üzerlerinde yaz ı l ıdı r. 

2-Erlen: 	Çözelti 	çalkalama, 
titrasyon iş lemleri için kullan ı l ır. Yaklaşı k 
hacimleri üzerlerinde yaz ı l ı d ır. Yan 
tarafinda bir ç ı kış  bulunduran tiplerihe 
vakum erleni denir. 

3-Balon: Kaynatma i ş lemi için 
kullan ı l ır. Alt ı  düz veya yuvarlak olanlari 
vard ır. Yuvarlak olanlar yüksek 
s ı cakl ıklara daha dayan ı kl ı-d ı rlar. Asitle 
yakma iş lemleri için kullan ı l ı rlar. 

( balonjoje ) : 
Belli s ı cakl ı kta belli hacimde s ı vı  alacak 
ş ekilde ayarl ı d ı r. Çözelti haz ı rlamak için 
kullan ı l ı rlar. S ı cakl ığ a dayan ıks ızd ı rlar. 
Boyun k ı sm ı nda bulunan çizgi ölçektir. 



5-Ölçü silindiri ( ıneziir): ölçü 
balonlar ı  gibi hassas de ğ ildirler. Fakat 
hacim ölçümlerinde pratik olarak 
kullan ı hrlar. 

6-Ş iş eler: Genellikle saklama 
kab ı  olarak kullar ı l ırlar. Kat ı  meddeler 
geni ş  ağı zl ı , s ıvı lar dar a ğı zl ı  olanlarda 
saklan ırlar. I şığ a duyarl ı  maddeler renkli 
ş işelerde saklan ı r. 

7-Kurutma veya tart ı  kaplan: 
Cam veya hafif metalden yap ı l ı rlar. 
Genellikle bir kapaklar ı  vard ır. Yüksek 
s ı cakl ıklarda kurutma için uygundurlar. 

15 

8-Huni: Dar ağı zl ı  kaplara madde 
konulmas ı  ve süzme i ş lerinde kullan ı l ı r. 

9-Buhner hunisi: Süzülmesi zor 
olan çözeltilerin vakumla süzülmesi için 
kullan ıhrlar. Bir vakum erleninin üzerine 
bir mantar yard ı m ıyla oturtularak vakum 
uygulan ır. 

10-Ay ırma hunisi: Birbiri içinde 
çözünmeyen s ı vilann ayr ı  ayr ı  elde 
edilmesi, bu tip iki s ıvı n ı n kan ş t ı nlmas ı  
suretiyle ikisi • aras ı nda madde 
al ış veriş inin sağ lanmas ı  gibi iş lemlerde 
kullan ı l ı r. Alt k ısm ı nda bulunan musluk 
iki faz ı n tek tek elde edilmesini saglar. 

11-Cam çubuk (baget): Uclar ı  
u arlat ı lm ış  çeş itli boyutlarda olabilen 
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çubuklard ı r. Kar ış t ı  rma i ş lemlerinde ve 
çökeleklerin y ı kanma-s ı nda kullan ı l ı rlar. 

12-Yikama ş i ş esi (Kapan): 
S ı vı lann 	içinden 	gaz 	geçirilmesini 
sağ layan 	özel 	ş i ş elerdir. 	Gazlar ı n 
temizlenmesi, uazlarla sw ı lar ı n 
reaksiyonunun sa ğ lanmas ı , bir gaz ı n s ı vı  
içinde tutunmas ı  gibi i ş lemlerde 
kullan ı l ı rlar. 

13- Desikatör : Kurutma, ı s ı -
t ılm ış  materyalin nem çekmeden 
so ğ utulmas ı  ve saklanmas ı  için kullan ı lan 
malzemelerdir. Kapag ı nda bir musluk 
bulunduranlara vakum uygulanabilir, 
böylece kurutma etkin-ligi art ı nlın 

14-Su trompu : Bir su mus-
luğuna bağ lanarak kapal ı  bir kap içinde 
vakum oluş turabilen araçlard ı r. 

15-Pipet: Küçük miktarda fakat 
hassas ayarl ı  hacim ölçen cam 
malzemelerdir. Herhangi bir kaptan 
istenilen miktarda s ı vı  çekilmesi için 
kullan ı l ırlar. Asit, baz, organik çözücüler 
gibi zararl ı  maddeler a ğı zla pipet 
kullan ı larak çekilmez. Böyle durumlarda 
pipetlerin ucuna bir lastik puar tak ı larak 
kullan ı lmal ı d ı r. 

   

  

  

16-Bfiret: Pipetlerin daha büyük 
hacimli ve musluklu olanland ı r. Üst 
k ı sm ı ndan doldurulur ve musluk aç ı lmak 

  

  



suretiyle istenilen miktarlarda s ı v ı  al ı n ı r. 
"f ı trasvon i ş lemler nde çok kullan ış l ı d ı r. 
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17-Piset: Camdan ve plastikten 
yap ı lm ış  olanlar ı  vard ır. Y ı kama 
i ş lemlerinde veya az miktarda s ı v ı  
aktanlmas ı nda kullan ı l ı rlar. 

18-Krozeler: Yakma ve yüksek 
s ı cakl ı kta buharla ş t ı rma gibi i ş lemlerde 
kullan ı l ı rlar. Porselen veya metalden 
yap ı lm ış  olanlar ı  vard ı r. 

	

19-Havan: 	Ezme 	iş lerinde 
kullan ı lır. Porselen ve metal olanlar ı  
vard ı r. 

20-Petri kab ı : Derinliğ i az fakat 
yüzeyi geni ş , kapakl ı  kaplard ır. Tohum 
çimlendirme deneyleri veya kultür 
haz ırlamada kullan ıhrlar. 

CAM MALZEMELER İ N TEM İZLİĞİ  

Deneylerde doğ ru sonuçların elde edilebilmesi kullan ılan cam 
malzemenin temizliğ i ile ilgilidir. Cam malzemenin yıkanmas ı nda deneyin 
özellikleri, kullan ı lan maddeler ve kirliliğ in çeş idi gözönünde tutulmal ıd ı r. 

1-Deterjanla Y ı kama: Genellikle seyrelt k (1/1000 gibi) deterjan 
çözeltileri kullan ı l ır. 'Sonra bol çe şme suyu ile deterjan tamamen 
uzaklaş t ı nl ı r ve dam ıtı k su ile durulan ı r. Mineral maddeler, enzimler ve 
canl ı larla yap ı lacak deneylerde bu tip y ı kama kullan ı lmal ı d ı r 

2-Krornik sülfürik asit çözeltisi: 5 gr kadar potasyum dikromat 
(K,Cr707) veya 70 gr sodyum dikromat (Na2Cr207.2H20) 1 It sülfürik asit 
içinde yava ş  yavaş  çözülür. Sodyum tuzu daha kolay çözündü ğ ünden 
tercih edilmelidir. Y ı kama i ş leminden sonra çözelti at ı lmaz tekrar 
kullan ı labilir. Ancak rengi ye ş ile döndügü zaman kullan ı lmaz. Yak ı c ı  
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olduğundan dikkatli kullan ı lmal ı d ı r. Y ı kama i ş lemi çeşme suyu ve dammk 

su ile malzemenin durularunamyla tamamlan ı r. 

3-Kral suyu: Konsantre sülfürik asitle nitrik asitin I/I oran ı nda 
kan şhr ı lmaslyla haz ı rlan ı r. Çok kirli kaplar bu çözeltide bir süre 

bekletilerek y ı kan ı r. 

4-Asetik asit (CH3C0011) veya hidroklorik asit çözeltisi: Bu 
asitler 1/10-1/20 aras ı nda suland ı rı larak kullan ı l ı r. Kullan ım ı  kolayd ı r, 
kaplardan kolayca uzakla ş t ır ı labilir. 

LABORATUARDA ÇOK KULLANILAN ALET VE EKIPMANLAR 

1- Kurutma dolapları  ve etüvler: Kurutma dolaptan s ı caklık 
ayarlar ı  hassas olmayan, kaba kurutma i ş leri için kullan ı lan genellikle 50- 
250 °C aras ında sı cakl ık sağ layan aletlerdir. Etüvler ise daha hassas 
sı cakl ık ayarlar ına sahiptirler. Çe ş itli deneylerde sabit sıcakl ık sağ lamada 
kullan ı hrlar. 

2- F ı r ı nlar: Çok yüksek sı cakl ıklarda kuru yakma amac ıyla 
kullan ıhrlar. Bitki dokulannda mineral analizleri için kulland ı rlar. 

3- Banyolar: Buharlaştı rma, kaynatma ve inkübasyon gibi 
amaçlarla kullan ıhrlar. Su banyolan 20-100 °C, ya ğ  ve sülfnrik asit 
banyolan 100-250 °C , kum banyolar ı  daha yüksek s ıcakl ıklar için ve 
antifirizli su banyolan 0 °C 'nin alt ındaki sı caklı klar için kullan ı labilir. 

4- Bunzen ~Man: Bunzen bekleri bir boru ile do ğalgaz veya 
tüpgaza bağ lanarak kullan ılabilir. Bekin alt k ısm ında bulunan 
musluklardan gaz ve hava miktarlar ı  ayarlanarak istenilen kuvvette alev 
sağ lanabilir. 

5-Teraziler: Deney sonuçlar ının başarı sı  herşeyden önce 
maddelerin doğ ru miktarlarda kullan ılmasına bağ lı dır. Deneyde 
kullan ılacak materyal ve maddelerin tan ımı  için değ iş ik duyarl ı lığ a ve 
tart ım sığ as ına sahip teraziler kullan ı l ır. Terazinin duyarl ı lığı , terazi 
dengede iken kefesine 1 mg kondu ğu zaman göstergesindeki sapma ile 
ifade edilir. 1 mg 'da 10 taksimat sapan terazi 0.1g `a duyarl ı  demektir. 
Tart ım sığ ası  ise terazinin duyarl ı  olduğu minimum ve maksimum 
ağı rl ıklar aras ındaki değ eri ifade eder. Teraziler şöyle sınıfland ınlır. 

Terazi tipi duyarlı lığı  şığ as ı  
500 gr 1 kaba 10 mg 

2 makro 0.1 mg 160-200 gr 
3 semimikro 0.01 mg 80-100 gr 
4 mikro 0.001 mg 20 gr 
5 ultramikro 0.000002 mg 25 mg 



Teraziler kullan ı l ı rken şu noktalara dikkat edilmelidir: 

1-Terazi düzgün bir zemine yerle ş tirilmelidir. 

2-Tart ı mdan önce terazin ın su düzeci kontrol edilmeli, dengede 
değ ilse ayaklarda bulunan ayar vidalar ı ndan ayarlanmal ı d ı r. 

3-Duyarl ı  tartimlarda hava ak ı m ın ı  önlemek için kapaklar kapal ı  
tutulmal ı d ı r. 

4-Kullanmadan önce gerekiyorsa kalibrasyon yap ılmalı d ı r. 

5-Kullan ı lan terazide otomatik dara sistemi varsa tercih edilmelidir. 



4. ÇÖZÜNÜRLÜK ve ÇÖZELT İ LER 

Deneylerde kimyasal maddelerin genellikle çözeltileri kullan ı l ı r. 
Yani bir sıvı  içinde belli miktarlarda çözülerek kullan ı l ırlar. Çünkü 
kimyasal reaksiyonlar s ıvı larda daha kolay ve h ızl ı  gerçekleş ir. Çözeltiler 
çözünen madde çap ın ın çok küçük olduğu karışı mlard ır (Parçac ık çap ı  < 
10-9  m dir, parçac ık çap ı  10-9  - 10-7  m aras ında olan kan şı mlar kolloitler, 
daha büyük parçac ık çap ına sahip olan kar ışı mlar ise heterojen 
kanşı mlardır). Çözeltiler bütün ölçü i ş lemlerinde olduğu gibi birimlerle 
standardize edilmi ştir. Bu standartlara göre belli şekillerde hazırlanmalan 
gerekir. 

1.ÇÖZÜNÜRLÜK 
Çözeltiler çözen ve çözünen olmak üzere iki k ı sımdan oluşur. Bazı  

maddeler için çözünürlük s ın ı rs ız olmas ına karşı n (Su içinde etil alkol gibi) 
bazı  maddelerin çözünürlükleri sm ı rl ıd ı r (Su içinde sodyum klorür gibi). 
Çözünürlükleri s ı nı rlı  olan maddeler için üç çe şit çözeltiden bahsedilebilir: 
Doymam ış  çözelti, doymu ş  çözelti ve a şı rı  doymuş  çözelti. Doymu ş luk 
sı caklıkla değ iş ir. 

Kristalin maddelerden sadece iyonik kristaller suda çözünürler. Bu 
tip kristallerin örgü noktalar ında iyonlar bulunur. KCI, NaCI, CuSO4 gibi 
inorganik tuzlar bu tip kristallerdir. 

Moleküler maddelerin suda çözünürlüğü: Alkol, aseton gibi 
maddeler suda her oranda çözünürler, bunlar su molekülleriyle hidrojen 
bağ ları  oluşturarak çözünürler. Yap ısında büyük hidrofob organik gurup 
bulunan alkoller ve ketonlar suda çözunmezler. Yap ı sında suyla hidrojen 
bağı  veren O, N, F, Cl gibi atomlar bulunan maddelerin suda çözünmeleri 
beklenebilir. HCl ve NH3  gibi maddelerin suda çözünmeleri moleküler 
değ il iyoniktir. 

Suyun dielektirik sabiti yüksek oldu ğundan (Suyun dielektrik sabiti 
80 dir. Yani iyonlar su ortam ında 80 kere daha serbest hareket ederler.) 
çözme gücü yüksektir. Alkol ve aseton gibi maddelerin dielektirik sabiti 
düşük olduğundan, iyon yapı l ı  bileş ikler bu çözücülerde çözünmezler veya 
az çözünürler. 

Katı  maddelerde çözünürlrk s ıcakl ıkla artar. S ıcaklığı n 10°C 
yükselmesiyle çözünürlük 2 kat artar. Çözünürlü ğü sıcakl ıktan 
etkilenmeyen (NaCl, Na2CrO4), s ı cakl ıkla azalan (Ca(OH)2, CaSO4) yada 
önce art ıp sonra azalan (Na2SO4) maddelerde vard ır. 



Küçük parçalar ı n çözünürlüğ ü büyük parçalar ınkinden fazlad ı r. 
Ancak böyle çözeltiler kararl ı  değ ildirler, bir süre sonra tekrar büyük 
kristaller oluş turarak daha az çözünen hale geçerler. 

Suda iyi çözünen CaSo4 , MgCO3, KC104 gibi maddeler su alkol 
kan şı m ında çok az çözünürler bunun nedeni kar ışı m ı n dielektrik sabitinin 
sudan daha dü şük olması dır. 

Çözünürlüğü az olan maddeler elektrolit ortam ında saf su 
ortam ına göre daha fazla çözünürler. Elektrolitler genellikle tuz 
olduklar ından çözünürlüğe olan etkilerine tuz etkisi veya yabanc ı  iyon 
etkisi denir. 

Ayn ı  molaritede olmak ş art ıyla elektrolit iyonlann ın yüklerinin 
büyümesiyle çözünürlükte büyür. Çünkü iyon ş iddeti büyür. Buna göre 
ayn ı  molaritedeki MgSO4 m çözme özelli ğ i KC1 den fazlad ır. 

Çeşitli maddelerin sudaki çözünürlükleri 

Madde Suda çözünfirliik Aykı rı  durumlar 
Klorürler (co Hg2+, Ag+, Au+, Pb2+  
Bromürler (Br) + HgBr2(az), AgBr 
İyodürler (1) Agl, Sn14, BiI3  
Florürler (F) - Ag+, NH4+  ve alkali metal 

florürleri 
Oksitler (02-  ) - Alkali metal oksitleri, 

toprak alkali metal 
oksitleri (az) 

Sülfiirler (S2) - NH4  ve alkali metal 
sülfürleri 

Nitratlar (NO3) + 
Perkloratlar (C104) + K+  ,NH4+  
Nitritler 	(NO2) 	ve 
asetatlar (CH3C00) 

+ Ag+  

Sülfatlar (SO42" ) + PbSO4, toprak alkali 
sülfatlan, CaSO4, AgSO4 

Karbonatlar (CO 32) 
Fosfatlar (F042-  ) 
Sülfltler (S022) 
Oksalatlar (C204 2-  ) 
Kromatlar (Cr2072-  ) 
Siyanürler (CN) 

_ 

(kromatlar asitli 
ortamda 

çözünürler) 

NH4+  ve alkali metaller 

Tiyosülfatlar(S 203 2-  ) + Pb2+  ,Ag+  
Silikatlar (Si02-  ) - Alkali metal silikatlan 
Hidroksitler (OH) - Toprak alkali hidroksitler 

(az), NH4  ve alkali metal 
hidroksitleri 
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2.ÇÖZELT İ LER İ N HAZIRLANMASI 

Çözeltilerin haz ı rlanmas ı nda önemli olan çözeltilerin belli 
miktarlar ı  içinde, belli miktarda çözen ve çözünen madde olmas ın ı  
sağ lamakt ı r. Bunun içinde bu oranlar ı  (konsantrasyonlar ı) belirten standart 
tan ımlar kabul edilmi ş tir. 

A-Hacim konsaotrasyonlarl: 

Bu çözeltiler, hacim olarak belli miktar çözelti içinde çözünen 
maddenin belli say ı da molekülünün veya iyonunun da ğı lmas ı n ı  sağ lar. 
Çözücü miktar ı  ayrıca ölçülmez çözelti hacimce bellidir (Bir maddenin bir 
mol gram ı  6,023 .102' adet molekül içermektedir). 

1-Molarite: 

Bir litre çözeltideki çözünen maddenin mol gram ı n ı  ifade eder. 
Genellikle çözeltisinde iyonla ş mayan maddeler için kullan ı lır ve M harfi ile 
sembolize edilir. Binde biri milimolar (mM) ve milyonda biri mikromolar 
(1M) dır. 

madde mik. (g) 	1000 
Molarite (M) = 	 X 	  

molekül ağ .(M) 	çözelti hacmi (m1) 

Örnek: 2M sülfiirik asit (H 2SO4) çözeltisi nas ı l hazırlan ı r? 
H2SO4  = 98 gr/mol 
1 It çözelti için: 2 = g / 98 x 1000 1000 

g=2x98 
g = 196 gr 

sülfürik asit saf olarak bulunmad ığı ndan (% 98 ve d = 1.76) 
1 mI sinde 0.98 x 1.76 = 1.73 gr saf sülfürik asit vard ı r. 

1m1 	1.73 gr 
x ml 	196 gr 

x = 113.3 ml sülfürik asit al ınır ve son hacim saf su ile bir 
litreye tamamlan ı r. 

2-Normalite: 
Bir litre çözelti içindeki çözünen maddenin e şdeğer (ekivalan) 

gram ı nı  ifade eder. N harfi ile sembolize edilir. E ş değer ağı rl ık molekül 
ağı rlığı nın etki değ erliğ ine bölünmesiyle bulunur. Etki değ erliğ i asitlerde 

iyon sayı sı , bazlarda OFF iyon sayısı , tuzlarda ise kalyon değ erliğ idir. 



madde mik. (g) 	1000 
Normalite (N) — 	 

cşdeğ er ağ .(gr) 	çözelti hacmi (m1) 

Ornek N, 1 It kalsyurn hidroksit Ca(OH)2 çözeltisi nas ı l 
haz ı rlan ı r? 

Ca(011) 2 -- 74 gr / mol ve etki de ğ erli ğ i — 2 
E şdeğ er ağ . = 74 / 2 37 
1 it çözelti için 1 = g / 37 

g = 37 gr 
37 gr Ca(OH)2 son hacim -I It olmak üzere saf suda çözülür. 

3-Yüzde: 
100 ml çözelti içindeki gr veya ml olarak madde miktar ı n ı  ifade 

eder. Hacim/hacim (v/v) yada hacim/a ğı rl ı k (v/w) ş eklinde 
belirtilmelidir. 

Örnek: °/0 1 lik glikoz çözeltisi nas ı l haz ırlanir? 
1 gr saf glikoz tart ı l ı r ve son hacim 100 mi olacak ş ekilde saf su 

içerisinde eritil ir. 

B-A ğı rl ı k konsantrasyonlar ı : 
Çözücü ve çözeltinin a ğı rl ı kça ölçülmesiye haz ı rlanan 

çözeltilerdir. 	Ağı rl ı k konsantrasyonlar, 	s ı cakl ığ a 	bağ l ı 	hacim 
değ i ş imliklerinden 	kaynaklanan hatay ı  ortadan kald ırd ığı  için 
avantallid ı r. 

1-Molalite: 
1000 gr çözücü içinde çözüneri maddenin mol gram ı n ı  ifade eder. 

nı  harfi ile sembolize edilir. 

madde mik. (g) 	1000 
Molalite (m) =  	X 	 

molekül ağ .(M) 	çözelti a ğ . (gr) 

Ornek: 0.5 molal 500 mi sodyum klorür (NaC1) çözeltisi nas ı l 
haz ı rlarnr? 

Sodyum klorür =58.5 gr/n ıol 
0.5 g / 58.5 x 1000 / 500 
g = 14.63 gr sodyum klorür 500 gr saf su içinde çözülmelidir. 

2-Yüzde çözeltiler: 
100 gr çözücü içinde çözünen gr madde miktann ı  ifade eder. 

ağı rl ık/ağı rl ık anlamı nda (w/w) şeklinde belirtilmelidir. 
Ornek: °/0 2 lik magnezyum klorür (MgC12. 6H20) çözeltisi nas ı l 

haz ı rlan ı r? 
Magnezyum klorür sulu ağ . = 203.3 gr/mol 



	

agnez .y 	ı  kioiliF tiuiuZ 	.41-1 

	

203.3 gr 	 152.5 gr 

x= 2 67 gr magnezyurn klor:1r tart ı l ı r ve saf su ile 07.33 gr saf 
suda çözülür. Son ağı rlik 100 gr d ı r. (Sulu çozeltilerde ı  gr ı  mi cin...) 

3-Milyonda bir k ı s ı m (ppm) 
Çözelti ağı rliğ in ı n rnilyonda birini çözünen madde olu ş turur. Yani 

litrede mg olarak çözünen madde miktar ı n ı  ifade eder. 
Örnek: 250 ml 1.00 ppm lik gibberel.lik asit çözeltisi nas ı l 

haz ı rlan ı r? 
100 ppm çözeltinin 1000 mi sinde 100 mg gibberellik asit vard ı r. 

	

.1000 ml 	 100 mg 
250 ml 

x — 25 mg gibberellik asit tart ı l ı r ve son hacim 250 ml olmak 
üzere saf suda çözülür. 

C-Çözeltilerin seyreltilmesi: 
Hazırlanm ış  olan yüksek konsantrasyonlu bir stok çözeltiden daha 

dü şük konsantrasyonlu bir çözeltiyi haz ı rlamak için yap ı lan i ş lemdir. 
Seyreltme i ş lemlerinde M İ .V ı  = M2.V2 eş itliğ i kullan ı l ır. Sol tarafta stok 
çözeltinin konsantrasyonu (M ı ) ve ondan al ınmas ı  gereken miktar (Vi), 
sağ  tarafta ise istenilen çözeltinin konsantrasyonu (M 2 ) ve son hacmi (V2) 
bulunmaktad ı r. 

Örnek: 1M 'Ilk hidroklorik asit (HC1) çözeltisinden 100 ml 0.2 M 
l ı k HCI çözeltisi nas ı l haz ırlan ı r? 

M ı . V ı  = M2 ,  V2 
I . 	= 0.2 . 100 
Vi 20 ml 
1M l ı k çözeltiden 20 ml al ı n ı r ve saf su ile 100 ınl ye 

tamamlanarak seyreltilir. 



5. AS İ D İ TE ve TAMPON ÇÖZELT İ LER 

Asit, sudaki çözeltisine yap ı s ındaki hidrojen iyonunu veren bir 
madde olarak tan ımlanmakla birlikte, H' bir proton oldu ğundan asitler 
proton veren bile ş ikler olarakta tammlanabilir. 

Inorganik asitler ( HCI, HNO3, 119SO 4  gibi ) ve canl ılarda bulunan 
daha karmaşı k yap ı la ancak daha zay ı f asit karektere sahip organik asitler 
(nikotinik asit, palmitik asit, süksinik asit v.s. ) önemli rollere sahiptirler. 

HCl + H2O -> H30+  + Cl 

Yukar ıdaki tepkimede HCI, proton verdiğ ine göre asit, H2O ise 
proton aldığı na göre bazd ı r. HCI ve H2O aras ındaki tepkime yeni bir asit 
ve baz oluşması nı  sağ lar. Bu yeni olu şan asit ve baza konjuge asit ve 
konjuge baz denir. 

Bazlar, sudaki çözeltilerine hidroksil (OH) iyonu veren maddeler 
olarak tan ımlanmaktad ır. (NaOH, Ca(OH)2, KOH vb.) 

Bir çözeltideki asitin veya baz ın kuvveti iyonizasyon derecesine 
bağ l ı dır. Belirli yoğunluktaki çözeltinin iyonlar ı  oran ının artması  asit 
özelliğ ini, OH' iyonlarmın oranının artmas ı  da bazik özelliğ in artmas ına 
neden olur. 

iyonunun suda serbest halde bulunmas ı  mümkün değ ildir. 
Yaklaşı k dokuz su molekülü ile sar ı lan iyonu bunlardan birisi ile s ıkıca 
bağ lan ır. Dolayı sıyla suda H+  yerine daima H30+  (hidronyum) iyonundan 
sözetmek gerekir. Baz olmas ı  beklenmeyen NH3 çözeltisi a şağı daki 
eş itlikte görüldüğü gibi proton ald ığı  için baz H2O ise proton verdi ğ i için 
asittir. Ayn ı  zamanda NH4 ' , NH3  ün konjüge asidi OH" ise H2O nun 
konjuge baz ı dı r.HC1 ye kar şı  su baz olarak, NH3  e karşı  ise su asit olarak 
davranmaktad ır. Diğer bir deyimle su molekülü kar şı sındaki maddeye 
göre hem asit hemde baz gibi etki göstermektedir. Bu tür maddelere 
amfiprotik maddeler denir. 

NH3  + H2O -* 	+ OH- 

25 

Tuzlar ise bir asidin anyonu ile bir baz ın katyonunun meydana 
getirdikleri bile şikler olarak tan ımlan ı rlar. Asidin 	iyonu ile baz ın OH- 
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iyonlar ı  aras ı ndaki kimyasal birle şmenin sonucunda su ç ı kmas ı  ile 
meydana gelirler. Bu reaksiyona nötralizasyon denir, Bu reaksiyonun 
tersine ise hidroliz denir. 

Örnekler: 

HCl + NaOH 	NaC1 -F. H 20 

H2SO4  + 2KOH 	K2 SO4  + 2H20 

2HCI + Ca(OH)2 	CaC12  + 2H20 

Suyun iyonları  ve pH 

Canlı  sistemlerde, protoplazma ve protoplazman ın içinde 
bulunduğu ortam ın asitlik derecesi biyolojik sistemin devam ında çok 
önemli rol oynaMaktadir. Genç dokulann pH si genellikle asit tarafta iken 
yaş  ilerledikçe bazl ık artar. Asidite'deki bu de ğ iş iklik solmaya baş layan, 
renkleri menek ş e mavisine dönen baz ı  kırmızı  renkli çiçeklerde kolayl ıkla 
görülür. Yüksek bitkilerde pH genellikle 3 - 9 aras ında değ i şmektedir. 
Ş işme derecesi, permeabilite ve pek çok enzimin faaliyetinin denetimi 
sistemdeki ve OH-  iyonlarının miktar ına bağ lı d ır. Bitkinin yeti ş tiğ i 
topraklann asidik (silisli ve batakl ık yerler) veya bazik (kireçli topraklar) 
olmasına göre bu bölgelerde tamamen farkl ı  bitki topluluklar ı  
yetişmektedir. 

Suyun iyonlaşma dengesini aşağı daki şekilde göstermek 
mümkündür. 

H2O + H20 <—> H30' + OH-

[ 11301 [ OH-  ] 

Kderıge 

[ 1120 ] 

Genellikle asit veya baz çözeltilerindeki hidronyum veya hidroksit 
iyonlann ın konsantrasyonlar ı  10-3 , 10-4, 10-7  gibi üstel sayı lar olduğundan 
bunlarla hesap yapmak uygun görülmemektedir. Bunlar yerine yeni bir 
konsantrasyon kavram ı  geliş tirilmiştir. K ı saca p ile gösterilen bu kavram 
konsantrasyonun ( - ) logaritmas ı d ı r. Bu nedenle, 

pH = - log H30-̀  

pOH = -log OH- 

25 °C saf suda pH + pOH = 14 

pH= pOH = 7 dir. 
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pH değ eri 0 - 7 olan çözeltiler as ı dik_ 7 - 14 olan çözeltiler ise baz ı kt ı r_ 

pll ölrüm ü 

pH ölçümü kolorimetrik ve elektrometrik olarak iki ş ekilde 
yap ı labilir. Kolorimetrik yöntemde pH indikatörlerinin çözeltileri veya bu 
çözeltilerin kağı tlara emdirilip kurutulmas ı  ile elde edilen indikatör 
kağı tlar ı n renk değ iş tirmelerinden faydalan ı l ı r. Duyarl ı  ölçümlerde tercih 
edilmemelidir. 

Elektronik ölçüm pH metre denilen cihazlarla yap ı l ır. Bu yöntemin 
esas ı  pH si ölçülecek çözeltiden bir cam elektrodu arac ı lığı  ile ak ı m ş iddeti 
ve voltaj ı  daima sabit olan bir do ğ ru ak ı m geçirilir. Bu i ş  için k ıı llan ı lan ve 
ondan ayr ı  olan bir elektrotta ise doymu ş  potasyum klor& çözeltisi 
bulunur. Bu elektrodun ucu poröz camd ı r, buradan giren hidronyu ın veya 
hidroksil iyonlar ı n ı n miktar ı  doymu ş  KCl çözeltisinin iyonizasyon 
miktar ı n ı  ve dolay ı s ı yla iletkenli ğ ini etkileyerek geçen elektrik ak ı m ı n' 
azalt ır veya ço ğ alt ır. Bu değ iş iklikler bir galvanometre ile aletin 
ekran ından pH değ eri olarak okunur. 

Tampon Çözeltiler 

Baz ı  durumlarda pH de ğ i ş imlerine direnç gösteren çözeltiler 
haz ı rlamak amaçlanabilir. pH de ğ erleri bilinen bu tip çözeltilere tampon 
çözeltiler denir. Tampon çözeltilerin pH si seyreltme veya az miktarda 
kuvvetli asit veya baz eklenmesi ile değ işmez. Bu çözeltilerde etkili olan, 
hidroliz sonucu meydana gelen H 3 0' veya Off iyonland ı r. 

Tampon çözeltileri genellikle iki yolla haz ı rlan ı r. 

1. Zay ı f asit çözeltisi konjuge baz ı n ı n çözeltisi ile kan ş tı r ı l ır. 
Benzer ş ekilde zay ı f baz çözeltisi, konjuge asidinin çözeltisi ile kar ış t ı nl ı r. 

2. Zay ıf asit çözeltisi kuvvetli bir bazla k ı smen nötralle ş tirilir. 
Benzer bir şekilde zay ıf baz çözeltisi kuvvetli bir asitle k ısmen 
nötralle ş tirilir. 

Biyolojik çalış malarda canl ı  dokular ve enzimler pH de ğ iş imlerine 
kar şı  çok duyarl ı  olduklarından, tampon çözeltilerin önemi çok büyüktür. 
Tampon çözeltileri kullan ı l ırken tamponlama kapasitesinide belirlemek ve 
bilmek doğ ru tamponun seçilmesi bak ı m ı ndan önemlidir. 

Bir tampon çözeltinin pH sini 1 art ı rmak veya 1 eksiltmek için 
ilavesi gerekli olan asit veya baz ın mol say ı s ı na tamponluk kapasitesi 
denir. 

Çeş itli amaçlar için geli ş tirilmi ş  çok say ı da tampon çözelti vard ı r. 
Bunlardan baz ı ları n ın haz ı rlan ışı  ve en iyi çal ış t ıklar ı  pH değ erleri 
aş ağı daki tablolarda verilmi ş tir. 



1 - ASETAT TA 1 PONU (0.2 

Stok Çözeltiler: 
A-0.2 M Asetik asit çF>zeltisi ( I It suda 11.55 ml) 

.2 M Sodyum asetat çözeltisi C 2 1-1302 -Na.31120 (1 It suda 27.22 L;:r) 

Stok çözeltileri kanst ı rm ve su ile 100 ml ye tarnamlay ı n. 

pH A (ml) B (m1) 

5.8 0.75 9.25 

5.6 1.20 8.80 

5.4 1.80 8.20 

5.2 2.65 7.35 

5.0 3.70 6.30 

4.8 4.90 5.10 

4.6 5.90 4,10 

4.4 7.00 3.00 

4.2 7.90 2.1.0 

4.0 8.60 1.40 

3.8 9.10 0.90 

3.6 9.40 0.60 

2-FOSFAT TAMPONU (0.1 M) 

Stok Çözeltiler: 
.A-0.2 M Na21-1PO4.71120 çözeltisi (1 It suda 35.61 gr) 
B-0 2 M NaH2PO4 2H20 çözeltisi (1 It suda 31.21 gr) 

Stok çözeltileri kar ış t ır ı n ve su ile 200 ml ye tamatr ı laym. 

pH A (nı  B (m1) 

5.8 08.0 92.0 

6.0 17.3 87.7 

6.2 18.5 81.5 

6.4 26.5 73.5 

6.6 37.5 62.5 

6.8 49.0 51.0 

7.0 61.0 39.0 

7.2 72.0 28.0 

7.4 81.0 19.0 

7.6 87.0 13.0 

7.8 91.5 08 .5  

8.0 94.7 05.3 



3-POTASYUM FOSFAT TAMPONU (0.1 M) 

Stok Çözeltiler: 
A-0.2 M KOH çözeltisi (1 It suda I I .22 gr) 
B-0.2 M KH2PO 4  çözeltisi (1 It suda 27.22 gr) 

Stok çözeltileri kar ı stı rin ve su ile 100 ml ye tamamlay ı n. 

pH A (m1) B (m1) 

5.8 03.5 50 
6.0 05.8 50 
6.2 09.1 50 
6.4 13.0 50 
6.6 18.0 50 
6,8 24.0 50 
7.0 30.0 50 
7.2 35.0 50 
7.4 40.0 50 
7.6 43.0 50 
7.8 45.0 50 
8.0 47.0 50 

4- TRİS ( Hidroksimetil ) AM İNOMETAN - HC1 TAMPONU (0.1 
M) 

Stok Çözeltiler: 
A-0.2 M Tris (Hidroksimetil) aminometan çözeltisi (1 It suda 24.23 gr) 
B-0.2 M HCl çözeltisi 

Stok çözeltileri kar ış tı rın ve su ile 100 ml ye tamamlay ı n. 

pH A (m1) B (m1) 
7.2 50 43.0 
7.4 50 41.0 
7.6 50 39.0 
7.8 50 34.0 
8.0 50 29.0 
8.2 50 24.0 
8.4 50 18.0 
8.6 50 13.0 
8.8 50 09.5 
9.0 50 06.0 
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Potansiyel Asidite 

Potansiyel olarak bulunan H' iyonlar ı n ın konsantrasyonunun ancak 
bir alkali ile titrasyonu arac ı l ığı yla ölçülen asiditeye potansiyel asidite 
denir. 

Aktüel asidite 

Belirli ko şullar alt ında var olan H' iyonlann ın düzeyini gösterir. 
Ayn ı  sistemler için sabit olan bu asiditeye aktüel asidite denir. 
elektrometrik yada kolorimetrik olarak ölçülebilir. 



Pb Nessier Ba OH) 2  

6. İ NORGAN İ K MADDELER İ N ANAL İ Z İ  

Canl ı lar ı n yap ı s ı n ı  olu ş turan maddelerin büyük bölümü C, H, ve O 
elementlerinden olu şmaktad ı r. Bunlardan başka N ve S proteinlerin 
yap ı sı nda, P nükleik asitlerin yap ı s ında, Ca hücre çeperinin yap ıs ı nda, Mg 
klorofilin yap ı s ında bulunmaktad ı r. Bu minerallerin yan ı s ı ra Na, K, Mn, 
Cu, Zn, Mo, Co, B gibi elementler va moleküllerin yap ı sma kat ı larak yada 
çözünür formda çe ş itli görevler için bitkilerin yap ı s ında değ iş ik 
miktarlarda bulunurlar. 

!Deney 1. Kuru distilasyonla element analizi 

Prensip: 

Basit bir kuru distilasyon düzene ğ i kullan ı larak bitkilerin yap ı sı nda 
en bol bulunan elementlerden H, O, C, N ve S nitel olarak belirlenebilir. 
Bu yöntemde tek bir bitki materyali kullan ı larak ay ı raçlar yard ı m ı yla 
bahsedilen elementlerin varl ığı  gösterilebilir. 

Materyal: 

-Kuru distilasyon düzene ğ i. 
-Buğ day (Triticum aestivum) ve bezelye (Pisum sativum) 

tohumlar ı . 
-Kobalt klorür (CoC1 2) ve kurşun asetath ((C2H202)2Pb) filtre 

kağı tları  (Bkz. Ek 1). 
-Nessler reaktifı  (K2Hg14.2H20) (Bkz. Ek 1). 
-Baryum hidroksit (Ba(OH) 2 ) çözeltisi. 
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Ş ekil 1. Kuru distilasvon düzene ğ i. 
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Deneyin yap ı li şı : 

Ş ekildeki gibi bir kuru distilasyon düzene ğ i kurulur. Tüpe buğday 
ve bezelye tohumlar ı  konur. Katalizör olarak az miktarda Ca(014) 2 

 eklenir. Distilasyon düzeneğ inin 3 y ıkama ş işesinden birincisine kobalt 
klorürlü ve kur şun asetatl ı  filtre ka ğı tlar ı , ikincisine Nessler belirteci 
(K-Hol4) ve Nüncüstine baryum hidroksit (Ba(OH) 2) cozeltisi konur. 
Deney tüpü alttan ı sı tı ldığı nda... 

1 . ş işe: Kobalt klorür + H2O --> pembe renk --> H ve O varl ığı nı  

Kurş un asetat + S --> PbS (siyah renk) —> S varl ığı n ı  

2. ş i ş e: Nessler belirteci + N --> turuncu renk --> N varl ığı nı  

3. ş işe: Baryum hidroksit + C —> BaCO 3  çok. —> C varl ığı n ı  gösterir. 

Deney 2. Külde katyon ve anyon aranmas ı . 

Prensip: 

Kuru yakma yöntemiyle yak ılarak organik maddeleri 
uzaklaştırı lmış  külde fiziksel ve kimyasal testlerle baz ı  katyon ve 
anyonlann varl ığı  gösterilebilir. Bu deneyde, Ca 2f, Mg2F, Fe3' 
katyonlan ile Cl -, PO43", SO42-  anyonların ı n nitel analizleri yap ı lacaktır. 

Materyal: 

Odunlu bitki dokusu 
% 10 HCI 

Deneyin yapılışı : 

A-Katyon aranmas ı : 

Odunlu bir bitki dokusu kuru yakma yöntemiyle yak ılır. Aşağı daki 
işlemlerle belirtilen maddelerin analizi yap ı l ır. 
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Na+  ti+  M g2+ Ca2+  Fe3+  
Kül Kül Kül Kül Kül 

1. ,!.. ,l,  ,I,  .1..,  
+ % 10 HCl + % 10 FIC1 + % 10 HC1 + % 10 HCI + % 25 HCl 

,l, •1,  -4,  .1, J. 
Sarı  alev kobalt cam ı  süzüntü süzüntü süzüntü 

,l, 
 menekşe alev 

•1.- 
+ turnusol 

+ KOH (% 1 O) 

+ turnusol 
sl, 

 + KOH (% 1 O) 

.i, 
+ KSCN 

,i, 
 Fe(SCN) 3  

•i, 
 + (NH4)2CO3  

,1, 
 + (NH4)2CO3 

,1., 
 kırm ı z ı  

(%10) 
.,1,- 

süzüntü 
J. 

+Na2HPO4  

(%10) 
si, 

 çökelek 
sl, 

 +CH3COOH 
.1. 

Mg(NH4)2PO4 
.1, 

Amon. oksalat 
(NFI4)2C204 

J. 
mor-beyaz 

.1, 
 pembe-beyaz 

B-Anyon aranmas ı : 

Odunlu bir bitki dokusu kuru yakma yöntemiyle yakil ır. Aşağı daki 
iş lemlerle belirtilen maddelerin analizi yap ı l ır. 

O PO43-  SO42-  
kül kül kül 

.1, .1,  .1,  
+ HNO3  + HNO3  + HNO3  

.1, 
 süzüntü 

.1, 
 süzüntü 

J-  
süzüntü 

-.1.,  .1.. ,l, 
+ AgNO3  + (N144)6M07024 4H20 + BaCl2 

,l, . 	,1- ,1,  
AgC1 (N1-14)3P(Mo301o)4 BaSO4  

,i, 
 beyaz 

.1. 
sarı  

.i, 
beyaz 



7. ORGANIK MADDELERIN ANAL İ Z İ : 

Bitki kuru ahrl ııbn ı n %90 ini olu ş turan organik maddeler 
karbonhidratlar, proteinler, yağ lar, nükleik asitler olmak üzere 4 önemli 
grupta toplan ı r. Bu bölümde baz ı  önemli organik maddelerin nitel 
tayinleri gerçekle ştirilecektir. 

[Deney 1 Niş astan ın nitel analizi 

Prensip: 

Yüksek bitkilerdeki en önemli depo polisakkariti bir glikoz 
polimeri olan ni ş astad ır. Amiloz ve amilopektin olarak iki k ı sundan 
olu şur. Amiloz molekülü suda süspanse olarak heliks yap ı  kazan ı r. İç 
k ısm ı nda iyot bağ lad ığı ndan mavi renk verir. Amilopektin ise dallanm ış  
bir polimerdir. iyotla muamelesinde k ırm ız ı  renk verir. Asit ile hidroliz 
edilerek yap ıta şı  olan glikoza parçalanabilir. 

Materyal: 

-Patates (Solanu ın tuberosum) yumrular ı , rizomlar, tohum 
endospermi ve fotoser ıtetik. dokular. 

-%5 lik ni şasta çözeltisi (Bkz. Ek 1). 
-Lügol (IKI) (Bkz. Ek 1) 

Deneyin yap ı l ışı : 

Örnekteki az veya çok ni şasta miktarlar ı  potasyum iyodür (Ki) de 
çözünmü ş  iyot (1) çözeltisi (Lügol) kullan ı larak belirlenebilir. Ni ş asta 
iyot çözeltisi ile mavi-siyah renk verir. Ni şastan ı n enzimlerle hidrolizi 

s ırasında dekstrinler denen k ı sa zincirli moleküller olu şur. Bu moleküller 

iyot çözeltisi ile menek ş e renk verir. 

% 5 lik ni şasta çözeltisi °,/tı  10 ltık HCl ile karış tırdır ve 5 dk 

bekletilir. Bu şekilde hidroliz olan ni şastamn miktar ı  glikoz testleri ile 
belirlenebilir. 

Not: Nişasta çözeltisi ve lügol kar ışı mın ı  ısıt ıp tekrar soğutarak 
gözlemlerinizi not ediniz, 
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Örnekler 
ı  - 
7- 

4- 
5- 

 

Renk Sonuç  

  

     

     

     

     

     

      

!Deney 2. İ nülinin nitel analizi  

Prensip: 

İnülin bitkilerde depo ve besin maddesi olarak bulunan bir fruktoz 
polimeridir. Fruktoz polimerlerinin (3 (2-1) ba ğ ları  ile bağ lanmas ı  ile 
oluşur. Asitlerle h ızl ı  bir şekilde hidrolize olur. 

Materyal: 

- Y ıldız çiçeğ i (Dahlta variabihs) kök yumruları , enginar 
(Cynara) kapitulum eksen tablas ı , yerelması  (Heliatıthus tuberosus) gövde 
yumrular ı , Karahindiba (Taraxacum) kökleri. 

- Alkol (%95) 
- Mikroskop 

Deneyin yap ı lışı : 

Bu depo polisakkarit ni şastaya benzer ancak bir fruktand ır ve lügol 
ile reaksiyon vermez. İnülin bulunduran bitki dokular ı  alkol ile dehidrate 
edildiğ inde yelpaze biçimli kristal silindirleri ile mikroskopta kolayca 
tanı n ı r. 

Ş ekil: Mikroskopta inülin kristallefi 



Deney 3. Selülozun nitel analizi 

Prensip: 

Selüloz, doğadaki en yayg ı n yap ı sal polisakkarittir. Glikoz 
moleküllerinin f3 (1-4) bağ ları  ile polimerleş mesi sonucunda olu şur. Güçlü 
asitlerle tam olarak parçaland ığı nda D-glikoz birimleri verirken k ı smi 
parçalanma ürünleri sellobiyoz dur. 

Materyal: 

- Pamuk lifleri 
- Schweitzer ayrac ı  (Bkz. Ek - 1) 
- Mikroskop 

Deneyin yap ı lış t 

Pamuk lifleri Schweitzer ay ı rac ı  içine at ı l ır ve mikroskopta 
incelenir. Üzeri kütiküla kapl ı  saf selülozdan olu şan pamuk liflerinin 
kütikülası  çatlar. Selüloz bu çatlaklardan ç ıkarak baloncuklar olu ş turur. 

Selüloz lifleri %75 H2SO 4  ile iş lemden sonra lügol uygulamas ı  ile 
mavi renk verir. Anı iloidlerin oluş ması  mavi renk tepkimesinin nedenidir. 

Ş ekil: Mikroskopta selüloz lifleri 

Deney 4. Ligninin nitel analizi 

Prensip: 

Selülozla birlikte odun yap ı sın ı  oluşturur. Odunda lignin oran ı  % 
25 kadard ı r. Kimyasal yap ısı  fenil propan türevidir. 



Örnekler renk sonuç 
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
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Materyal: 

- Otsu ve odunsu bitki dokulan 
- Fluroglisin (Bkz. Ek 1) 

% 25 lik HCl çözeltisi 

Deneyin yap ı l ışı : 

Bitki dokulan küçük parçalar halinde kesilir. Üzerlerine fluroglisin 
ve % 25 lik HCl çözeltisi damlat ı l ır. K ırm ı zı  renk oluş umu dokuda lignin 
varlığı n ı  gösterir. 

Deney 5. İndirgen ş ekerlerin nitel analizi 

Prensip: 

Serbest aldehit ve keton gurubu bulunduran karbonhidratlar alkali 
ortamlarda indirgeyici özellik gösterirler. Fehling ay ıracmdaki mavi renkli 
Cu++  glikoz, fruktoz, rnaltoz gibi şekerler tarafindan indirgenerek Cu . 

 haline dönüştürülür. Bu s ı rada şekerler oksitlenerek şeker asitlerine 
dönüşür ve k ırmızı  renk meydana gelir. 

Ketozlarm (fruktoz gibi) analizi için Selivanof ay ıracı  kullan ı hr. 
Çünkü Selivanof ayı racı  aldehit gruplanyla reaksiyon vermezken 
ketozlarla k ırmızı  renk verir. 

Materyal: 

- Çeşitli meyveler, soğan, yeş il yapralder (klorofilden ar ınd ı rılm ış ) 
- Fehling A ve Fehling B (Bkz. Ek-1) 
- Selivanof ay ı rac ı  (Bkz. Ek-1) 
- %5 glikoz ve %5 fruktoz çözeltisi 

Deneyin yap ı lışı : 

Deney tüplerine %5 glikoz çözeltisi, %5 fruktoz çözeltisi ve 
örneklerden al ınan ekstraktlar konulur. Üzerlerine Fehling A ve Fehling B 
den eş it miktarlarda eklenir, yavaş  yavaş  ı sitı lır. Bir süre sonra kan şı mın 



Örnekler +Feh. Renk +Seli. Renk Sonuç 
1- 

2-  

3- 
4- 
5- 

kiremit rengine dönmesi çözeltide indirgeyici şekerlerin bulunduğ unu 
gösterir. 

indirgeyici şekerlerin diQer bir ay ı rac ı  da Selivanof dur. 
Yukarı daki gibi hazı rlanan deney tüplerine Selivanof ay ı racı  katı l ırsa 
fruktoz ile k ı rm ı zı  renk oluşur. 

Deney 6. İndirgen olmayan şekerlerin nitel analizi 

Prensip: 

İndirgen şekerler aldehit ve keton gruplar ın ı  kullanarak polimerler 
oluşturduklar ı nda indirgeyici özelliklerini kaybederler. Bu polimerler 
asitlerle hidroliz edilirse indirgeyici gruplar aç ığ a ç ıkar ve indirgeyici 
şekerlere uygulanan testlerle belirlenebilirler. 

Materyal: 

- Çeş itli meyveler, soğ an, yeş il yaprakler (klorofilden ar ınd ırılmış ) 
- Fehling A ve Fehling B (Bkz. Ek-1) 
- Selivanof ay ıracı  (Bkz. Ek-1) 
- %5 sakkaroz çözeltisi 

Deneyin yap ılışı : 

%5 sakkaroz bir tüpe konur ve üzerine Fehling ay ırac ı  eklenirse 
tepkime vermez. Buna kar şı n sakkaroz Selivanofla ısıtı lırsa kırmızı  renk 
verir. Bunun nedeni Selivanof ayıracındaki asitin sakkarozu glikoz ve 
fruktoza parçalamas ı  ve Selivanof ayırac ı  ile fruktozun reaksiyon 
vermesidir. 

Örnekler İ  1-Feb. Renk +Seli. Renk Sonuç 
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
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Deney 7. Proteinlerin nitel analizi  

Prensip: 

Proteinler canl ı ları n temel yap ı  elemanlar ı d ır. Amino asitlerin 
peptit bağ ları  ile baülanmas ı yla oluşan makromoleküllerdir. Proteinler 
yapı lannda bulunan amino asitlerin baz ı  özgül reaksiyonlan ile 
belirlenebilirler. Amino gruplar ıyla mor renk reaksiyonu veren ninhidrin, 
aromatik amino asitlerin benzen halkalanyla sar ı  renk veren nitrik asit 
(ksantoprotein reaksiyonu), hidroksibenzen halkalanyla k ırm ızı  renk veren 
Millon ayıracı  bunlardan baz ı ları d ır. 

Materyal: 

- Çeş itli bitki dokulara ve besinler 
- Konsantre nitrik asit (HNO3) 
- Millon ayı racı  (Bkz. Ek 1) 

Deneyin yap ı lışı : 

Çeş itli doku ve besinlerden birer parça al ınır ve üzerine konsantre 
nitrik asit damlat ı lır. Protein varl ığı  sarı  renk olu şumu ile anlaşı lır 
(ksantoprotein reaksiyonu). 

Örnek + ayıraç Renk Sonuç 
1- 
',.. 
3- 
4- 
5- 
6- 

Deney 8. Yağ ların nitel analizi 

Prensip: 

Yağ lar çoğu bitki dokular ında yoğun miktarda bulunur. Yağ  
asitleri ve gliserolden olu şan bileş iklerdir. Eter gibi organik çözücülerle 
dokulardan ekstrakte edilerek a ğı rl ık azalmas ı  ile miktar ı  belirlenebilir. 
Ayrı ca sudan III çözeltisi ile turuncu renk reaksiyonu verirler. 

Materyal: 

- Çeş itli bitki dokulara ve besinler, zeytin (Olea europea), ceviz 
(Juglans regia) 

- Sudan III çözeltisi (Bkz. Ek-1) 



Örnekler Sonuç Renk 
1- 

3- 
4- 
5- 
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Deneyin yap ı l ı s ı : 

Örnekler ezilerek bir tüpe konur, bir miktar su eklenerek 
çalkalan ı r. Suyun bir k ı sm ı  al ı narak üzerine sudan III çözeltisi damlat ı hr. 
Turuncu renk yağ  varl ığı n ı  gösterir. 

Deney 9. C-vita ınininin nitel analizi 

Prensip: 

Bitki dokular ında bol miktarda bulunan C-vitamini (askorbik asit) 
oksidatif zararlara kar şı  koruyucu bir role sahiptir. Bitki dokular ından 
alınan ekstraktlarda C-vitamini varl ığı  indolfenol kullan ı larak gösterilebilir. 

Mate ıyal: 

-%1 lik indolfenol çözeltisi 
-C-vitamini çözeltisi 
-Çeş itli bitkilerden ekstraktlar. 

Deneyin yap ı lış i: 

C-vitamini çözeltisi ve bitki ekstraktlar ından tüplere 5'er ml konur. 
Üzerine 4-8 damla indolfenol çözeltisi eklenir. Renk de ğ iş iklikleri 
kaydedilir. 

Örnek Ayıraç Renk 
1-C-vitam ni çözeltisi % 1 indolfenol çöz. 
-,_ 

3- 
4- 

Deney 10. Baz ı  bitki asitlerinin nitel analizi 

Prensip: 

Bitki dokular ı nda bulunan organik asitlerin varl ığı  basit kimyasal 
testlerle gösterilebilir. 



Materyal: 

Blyophyllun ı  veya &Jun? (damkoruğ u) türleri 

Deneyin yap ı l ışı : 

Birkaç yaprak bir havanda ezilir. Hücre çeper materyalini ve 
kloroplastlar ı  ay ırmak için filtre edilir yada santriffijlenir. Ekstrakt sulu 
NaOH ile dikkatle nötralize edilir ve ikiye bölünür. Tabloda görüldü ğü 

gibi test edilir. 

Asit 1.k ı s ı m 2.k ı s ı m 

1 2 3 4 

Oksalik 
asit 

beyaz 
çökelti 

beyaz 
çökelti 

beyaz 
çökelti 

beyaz 
çökelti 

beyaz 
çökelti 

Malik asit - beyaz 
çökelti 

soğukta 
çözünür 

Sitrik asit - beyaz 
çökelti 

ı sıtmca 
çüzünür 

Tartarik 
asit 

- beyaz 
çökelti 

- beyaz 
çökelti 

hafif 
çözünen 
çökelti 

1- önce %5 CaC12 den birkaç damla ekle 

2- Sonra aynı  miktarda glasiyel asetik asit ekle 

3- Soğ ut ve %95 etanol ekle 

4- Birkaç damla %5 kur şun asetat ekle 

5-Sonra ayn ı  miktarda glasiyel asetik asit ekle ve ı s ı t. 

41 
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8. B İ TK İ  SU İ LİŞ K İ LER İ  

Su, dünya üzerindeki en önemli ve en yayg ı n maddelerden biridir. 
Yaşam ı n varl ığı , yeryüzündeki vejetasyonun dağı l ı m ı , miktarı  ve çeş itleri 
diğ er çevresel faktörlerden önce kullan ı labilir suyun varl ığı na bağ l ı d ı r. 

Suyun bitkilerde çok önemli i ş levleri vard ı r. Su nicel olarak 
önemli olduğu gibi nitel olarakta önemlidir. Otsu bitkilerin taze a ğı rlığı nın 
% 80-90 m ı  odunlu bitkilerin ise %50 den fazlas ın ı  su oluşturmaktad ı r. 
Bazı  bitki ve bitki kı s ı mları  havada kurutmakla dehidrate olabilirken, 
tohum ve spor gibi bazı  kısımlar fir ında kurutma ile bile canl ı lıklarını  
kaybetmeyebilirler. Fakat dokular ın su içeriğ indeki azalma daima 
fizyolojik aktivitede azalmaya neden olur. 

Suyun bitkilerdeki ikinci bir temel i ş levi çözücü olmas ı dır. Gazlar, 
mineraller ve diğer çözünür maddeler su içinde çözünerek hücreden 
hücreye veya organdan organa hareket eder. Hücre çeperinin ço ğu ve 
protoplazmik membranlar suya oldukça geçirgendir. Böylece devaml ı  bir 
sı vı  faz olu şur ve çözünür maddeler bu s ı vı  fazla taşı n ı r. 

Su, fotosentez ve hidrolitik i ş lemleri de kapsayan çok önemli 
olaylarda reaktan veya sübstratt ır. Örneğ in; tohumun çimlenmesinde 
nişastan ın ş ekere amilaz arac ı lığı yla hidrolizinde su gereklidir. Fotosentez 
olayında CO2  'in ve azot metabolizmas ında nitrat ın rolü kadar önemli bir 
role sahiptir. 

Suyun bir başka temel rolü turgor durumunun sürdürülmesidir. 
Suyun bu i ş levi hücre uzama ve geni ş lemesi ile otsu bitkilerin biçimlerini 
koruyabilmeleri için mutlak gereklidir. Turgor stomalann aç ılmastnda, 
yapraklar ın, petallerin ve çe şitli özelleşmiş  bitki yapı larının hareketinde de 
önemlidir. Turgor durumunun korunmas ı  için suyun yetersizliğ i vejetatif 
büyümede önemli bir azalmaya neden olur. 

Deney 1. Elektrolitlerde ş iş me 

Prensip: 

Çözündüklerinde iyonlaşabilen maddelere elektrolitler denir. 
Çözeltideki iyonlann bitki dokulann ı n ş işmesi üzerine etkileri oldukça 
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farkl ı d ı r. Bu farkl ı l ı kta bitki dokulann ın iyonlara karşı  geçirgenliğ i, 
iyonlann elekririksel yükü ve atom a ğı rlı klar ı  önemlidir. 13/onlar ı n 
yüzeylerinde su tutarak hidratasyon örtüsü olu ş turmalar ı  çözeltideki 
serbest su miktar ı n ı  azaltmaktad ı r. Atom çap ı  ve hidratasyon yetene ğ i 
birbiriyle ters orant ı l ı d ı r. Bitki dokular ı n ı n yaln ız suya veya hem suya hem 
iyonlara kar şı  geçirgen olmas ı , elektrolitlerin ş işme üzerinde art ırı cı  yada 
azaltı c ı  etki göstermesine neden olur. Iyonlann ş işmeyi art ırı cı  etkilerine 
primer iyon etkisi, azalt ı c ı  etkilerine ise sekonder iyon etkisi denir. Bu 
deneyde elektrolitlerin ş işme üzerine sekonder iyon etkisi gözlenecektir. 

Materyal: 

Keten (Linum) tohumları  
Elektrolit çözeltiler (LiCI, NaC1, KC1 'ün 2 M l ı k çözeltileri). 

Deneyin Yap ılışı : 

Geniş  ve kısa 4 tüpe 2 'ser gr keten tohumu tart ı l ır. Bir mezür 
yard ımıyla bir tanesinin hacmi ölçülür. Üzerlerine 15 'er ml elektrolit 
çözeltiler ve saf su konur. Arada çalkalamak suretiyle 24 saat beldenin. 
Süre sonunda tohumlar bir süzgeç yard ımıyla al ınır ve filtre kağı dı  ile 
kumların. Hacim ve ağı rlıklan ölçülerek şişme miktarları  belirlenir. 

No Çözelti 1. ağ  (gr) 1.ha (m1) 2.ağı rlık 2.hacim % ş i şme 

1 Su 2 

2 KC1 

3 NaC1 2 

4 LiC1 2 

Deney 2. S ı n ır plazmoliz (limit plazmoliz) ile hücre özsuyu osmotik 
konsantrasyonunun belirlenmesi 

Prensip: 

Bitki hücreleri içinde bulundu ğu çözeltinin konsantrasyonuna göre 
su alma ya da su kaybetme davran ışı  gösterir. Eğer hücre kendi osmotik 
konsantrasyonundan daha yüksek osmotik konsantrasyona sahip bir 
çözelti içine konursa su kaybeder. Bu duruma plazmoliz denir. Tersine 
osmotik konsantrasyonu daha dü şük bir çözelti içine konursa su al ır ve 
ş işer. Bu olay ise deplazmolizdir. Plazmolizin ba ş langıç aşaması  özel 
olarak s ını r plazmoliz terimiyle tarnmlan ır. S ınır plazmolize neden olan 
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çözelti hücre özsuyuyla izotonik olarak kabul edilir. Bu durumdan 
yararlan ı larak hücre özsuyunun osmotik konsantrasvonu belirlenebilir. 

Bu amaçla kullan ı lacak d ış sal (eksternal) çözeltinin iyonize olan 
veya olmayan bir çözelti olmas ı  osmotik bas ı nc ı  etkileyeceğ inden 
önemlidir. Sakkaroz iyonize olmayan bir çözeltidir KNO :4 ise iyonize 
olabilen bir çözeltidir. Sakkaroz kullan ı lması  durumunda hücre 
özsuyunun osmotik potansiyelinin hesaplanmas ında çözeltinin 
iyonizasyonu için düzenlemeye gerek duyulmaz. 1 M l ı k sakkaroz 
çözeltisinin osmotik bas ı nc ı  2269 kPa (2.27 MPa) veya 22.4 atmosferdir 
(Normal s ı cakl ık, bas ınç ve çözeltinin iyonize olmad ığı  koşullarda). 
Aşağı daki tablo 20°C de sakkaroz çözeltisinin farkl ı  molariteleri için 
osmotik bas ı nçlar ı  vermektedir. 

Molar o.p./atm o.p./kPa Molar o.p./atm o.p./kPa 

0.1 2,6 260 0.6 17.8 1800 

0.2 5.3 540 0.7 21.5 2180 

0.3 8.1 820 0.8 25.5 2580 

0.4 11.1 1120 0.9 29.7 3000 

0.5 14.3 1450 1.0 34.6 3500 

Tablo: 20°C de sakkaroz çözeltisinin farkl ı  molaritelerinin osmotik 
bas ınçları . 

Materyal: 

Tradescantia ve Zebrind n ın stamen tüyleri; Rhoeo discolor, 
Tradescantia ve Zebrina yapraklann ın antosiyanin ile renklenmi ş  yaprak 
şeritleri, k ırmızı  soğ an bulblann ın epidermisi, yaln ı z tek hücre tabakas ı  
bulunduran yosun ve Elodea yapraklan. 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0,5, 0.6, M sakkaroz çözeltileri. 

Deneyin Yap ı l ışı : 

Dokulardan al ınan küçük parçalar (kesitler) içinde farkl ı  
molaritelerde sakkaroz çözeltileri bulunduran petri kaplanna konur. 
Petriler kapat ı l ır ve 20 dk. beklendikten sonra doku ç ıkarı l ır, bir lam 
üzerine al ı n ır. Ayn ı  çözeltiden bir damla konur, lamel kapat ı l ı r. 
Hücrelerdeki plazmoliz durumu incelenir. Hücrelerinin yar ı sında 
plazmoliz baş lam ış  olan örnek s ı nır plazmoliz olarak kabul edilir. Bu 
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örnek için içsel (internal) ve d ış sal (eksternal) çozeltilerin izoton ı k 
olduklar ı  dü ş ün.ülür. 

Yukar ı daki atmosfer ve kPa olarak sakkaroz çözeltilerinin 
osmotik ba.s ı nçlar ı m gösteren tablodan :,•'ararlan ı larak, hücrenin osn ı otik 
konsantrasyonu belirlenebilir. 

Ş ekil: Farkl ı  sakkaroz konsantrasyonlar ı nda hücrenin plazmoliz durumu 

Deney 3. $erit metodu ile hücre su potansiyelinin belirle ıı mesi  

Prensip: 

Dokunun su potansiyelini belirlemek hücre özsuyunun molaritesi 
hakk ı nda bilgi verecektir. Deney 2 de verilen tablodan yararlanarak 
dokunun su potansiyeli atmosfer ya da kPa olarak belirlenebi lir. 

Materyal: 
Pancar (Bela vulgaris), Patates (Solaın ım tutierosum) veya nergiz 
(Nargessus) kökleri. 
Deney 2 deki sakkaroz çözeltileri 

Deneyin yap ı lışı : 

Bitki dokular ı ndan tam olarak 30 mm uzunluğunda birbirine e ş it 
şeritler kesilir. Deney 1 deki gibi çözelti serisine yerle ş tirilir. En az bir 
saat beklenir ve duyarl ı  bir biçimde tekrar ölçülür. Ba ş lang ı ç 
uzunluğunun (U1) sonuç uzunlu ğuna (U2) oran ı  (Ul /U2) molariteye 
kar şı  grafi ğ e yerle ş tirilir. 



O 	0,1 	0 2 	03 	0,4 	0 5 	0,6 

ukoz kor,. ■,M) 

Deney 4. A ı d ı k metodu ile hücre su potansivelinin belirlenmesi 

Prensip: 

Deney 3 d.ekinin ayn ı . 

Materyal: 

Deney 3 dekini.n ayn ı . 

Deneyin Yap ı l ışı : 

Bir mantar delece ğ i ile materyalden bir silindir ç ıkar ı l ı r ve herbiri 
2 gr ağı rl ığı nda 6 e ş it parçaya bölünür. Y ı kan ı p filtre kağı d ı  ile kurutulur . 

Herbirinin ağı rl ığı  tam olarak ölçülür. Deney 1 deki çözelti 

serisine ayr ı  ayr ı  yerle ş tirilir. Petrilerin kapaklar ı  kapat ı l ır. 24 saat 
bekletildikten sonra ç ı kar ı l ır derhal lcurulan ı r ve tan ı t ı r. İ lk ve son 
tart ı mlar aras ı ndaki oran (AI/A2 ) hesaplan ı r molariteye kar şı  grafiğ e 
geçirilir. 

0 	01 	0,2 	0 . 3 	04 	05 	06 

Sükroz kons. (M) 

Deney 5. Osmotik bas ı nc ı n ölçülmesi 

Prensip: 

Bir maddenin çözeltisi çözücü madde ile yar ıgeçirgen 
(semipermeabl) bir zar ile ayr ı ld ığı nda çözücü çözeltinin bulundu ğu 
tarafa geçerek onu seyreltir. Bu olay osmoz dur. Osmoz olay ı  bir 
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osmometre hunisinin homsund 	0)7-11.- Sr \ ı  ve..s n ft v ı4 Seamesiyie 
kolayca gözlenebilir. 

Materval: 

-Osmoinctre hunisi 
-Bir parça barsak (yar ı geçirgen zar) 
-1 M bk sakkaroz çozeltisi 

Dene 	si'ap ı l ışı . 

Osmometre hunisine sakkaroz çözeltisi cloldurulur ve so ğ uk suda 
temizlenmi ş  barsak parças ı  huninin ağ z ı na s ı k ı ca bağ lan ı r Huni bir statif 
yard ı m ı yla ba ş a şag ı  gelecek şekilde saf su dolu bir kahin üzerine, suya 
batacak şekilde yerle ş tirilir. 5 er dk. aral ı klarla osmo ınetre hunisinin 
borusundaki su seviyesi i ş aretlenerek ölçülür. Zamana kar şı  grafige 
geçirilir. 

111111111.1••INNI•1111111111• 
111111M111111111MMIIIIIIIM 
1111 ♦1♦11111♦1♦1111111~1111111 
111111~11M11111111111111111111 
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Deney 6. Potometre metodu ile transprasyonun ölçülmesi 

Prensip: 

Bitkilerde su alma ve su kaybetme olaylar ı  nicel olarak birbirine 
bağ l ı d ı r. Bitkinin kökleri arac ı l ığı  ile ald ığı  su miktarı nı  kapal ı  bir 
sistemde ölçmekle bitkilerde transprasyon miktar ı  belirlenebilir. 
Bitkilerde transprasyonun ölçülmesinde potometre denen düzenek 
kullanı labilir. Bu sistemde bitkinin belli bir zaman periyodunda kapal ı  bir 
kaptan çekti ğ i su miktar ı  ölçülerek bitkinin transprasyon h ız ı  belirlenmi ş  
olur. 

Materyal: 

Bir bitki dal ı  veya gövdeden üst k ı sm ı  
Potometre düzene ğ i. 



su mik. su mik. su mik. zaman zaman zaman 

Ş ekil 2. Potometre düzene ğ i 

Deneyin Yap ı l ışı : 

Geni ş  ağı zl ı  bir ş iş e ve buna uygun bir lastik tapa al ı n ı r tapaya iki 
delik aç ı l ı r, deliklerden birine bitki, diğ erine ise bir cam boru tak ı l ı r. 
Delikler hava geçirmeyecek şekilde kapat ı l ı r. Ş işenin iş i ağ z ı na kadar 
çeşme suyu ile doldurulur ve ş işenin ağ z ı  kapat ı l ı r. Cam borunun d ış ta 
kalan ucuna bir kauçuk boru yard ı m ıyla bir büret tak ı l ı r. Büretin içindeki 
suyun seviyesi kaydedilir. Belli zaman aral ıklanyla su seviyesi okunarak 
transprasyonla kaybedilen su miktar ı  bulunur. Sonuçlar a ş ağı daki tabloya 
kaydedilir. 

Deney 7. Oransal su miktar ı n ı n (OSM) belirlenmesi 

Prensip: 

Bitkinin su durumunu gösteren oransal su miktar ı  (OSM) genel 
olarak yaprak dokular ı nda incelenir. Yapraklann su içeri ğ i çevresel 
koşullara yöre çok de ğ işken olduğundan OSM nin belirlenmesi pek çok 
çal ış ma için önemlidir. 

Niateryal. 

Çe ş itli bitki yapraklan 
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Deneyin yap ı l ışı : 

Bitki yaprag ı ndarı  diskler al ı n ı r, Taze a ğı rl ı klan ölçüldükten sonra 
distile suya bat ı r ı larak 1-4 saat bekletilir ve turgorlu a ğı rl ı klar ı  ölçülür. 
Daha sonra 85 'C ye ayarlan ın ış  etüvde sabit a ğı rl ığ a gelinceye dek 
kurutulur ve kuru a ğı rl ı k tesbit edilir. Bu verilerden yararlan ı larak 
oransal doku a ğı rl ığı  (ODA) hesaplan ı r. OSM a ş ağı daki for ınülle 
besaplan ı r. 

s = taze a ğı rl ık (gr) 

t = turgor a ğı rl ığı  (gr) 

d = kum ağı rl ı k (gr) 

OSM-100 (s—d)/ (t—d) 

Örnek Taze ağ . (gr) Turgor ağ .(gr) Kuru ağ . gr) OSM 

2- 
3-  
4- 



9.Ç İ MLENME 

Çimlenme, tohum içindeki embriyonun uygun ko şullar ı  
bulduğunda tohum kabuğundan dış ar ı  ç ıkması d ı r. Baz ı  bitki tohumları  
olgunlaşmasm ı  tamamlad ı ktan hemen sonra çimlenme yetene ğ indedir. 
Baz ı lar ı  ise uygun ko şullar olsa bile çimlenemezler. Bu duruma çimlenme 
durgunluğu veya dormansi denir. Dormansi nedenlerinden baz ı ları  
şunlard ı r: a) Tohum kabuğ unun suyu ve gazlan geçirmemesi, h)Tohum 
kabuğunun çok sert olmas ı , c) Embriyonun tam geli şmemi ş  olması . 

Tohum çimlenmesi çeş itli faktörlerden etkilenir. Bunlar aras ı nda 
su, s ı caklık, oksijen, kimyasal maddeler ve ışı k say ılabilir. 

Deney 1. S ıcaklığı n çimlenme üzerine etkisi 

Prensip: 

Bitki türlerine göre tohumlar ın çimlenme için s ıcakl ık istekleri 
farklıdır. Bitkilerin büyük bir bölümünde optimum çimlenme s ıcaklığı  20-
30 'C civanndad ı r. S ı cakl ığı n çimlenmeye etkisinin dolayl ı  yollardan 
olduğu düşünülmektedir. Bitkilerin optimum çimlenme s ı cakl ı klarının 
tesbiti ekim alanlann ın seçilmesi ve ekim zamanlama& bak ımından 
önemlidir. 

Materyal: 

Marul (Lactuca sativa), susam (Sesamum indicum) ve keten 
(Linum) tohumları 	 Filtre 
kağı dı  yerleştirilmiş  petri kaplar ı  

Deneyın yapı l ışı : 

Dokuz adet filtre ka ğı dı  yerleş tirilmiş  petri kutusu numaralanarak 
hazı rlanı r. Tohumlar bir miktar su ile 30 dk süreyle ıslatı lır. 1, 2, 3 nolu 
kaplara marul, 4, 5, 6 nolu kaplara susam ve 7, 8, 9 nolu kaplara keten 
tohumlanndan 50 şer adet yerle ştirilir. 1, 4, 7 nolu kaplar 6 °C lik 
buzdolab ına; 2, 5, 8 nolu kaplar 20 °C lik inkübatöre; 3, 6, 9 nolu kaplar 
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28 'C lik inkübatöre yerle ş tirilir_ Petri kaplan kurudukça sulan ı r. 24 saat 
aral ı klarla çimlenen tohumlar say ı l ı r ve koleoptil boylar ı  ölçülür. 

s ı cakl ı k 6 'C 20 'C 28 °C 

süre 24 s 48 72 24 48 72 24 48 72 

marul 

susam 

keten 

Deney 2. Çe ş itli maddelerin çimlenme üzerine etkileri 

Prensip: 

Kimyasal maddeler çimlenme üzerinde uyanc ı  ve inhibe edici 
etkiler yapabilir. Kimyasal maddelerin do ğ rudan çimlenme ortam ına 
katı lması  ile bu maddelerin uyanc ı  yada inhibe edici etkileri belirlenebilir. 
Kimyasal maddelerin bu özelliklerinden yararlan ılarak tohumlar ı n 
çimlenme potansiyeli artı nlabilir yada azalt ılabilir. 

Materyal: 

Marul (Lactuca sativa) ve keten (Linum) tohumları  

Filtre kağı tları  yerle ş tirilmi ş  petri kutular ı  

10 ppm kinetin çözeltisi 

1250 ppm üre çözeltisi 

1250 ppm potasyum nitrat çözeltisi 

200 ppm 2, 4 dinitrofenol çözeltisi 

1 mM sodyum klorür çözeltisi 

10 mM kalsyum klorür çözeltisi 

10 mM magnezyum sülfat çözeltisi 

Deneyin yap ı lışı : 

Toplam 16 adet petri kab ı  hazı rlan ır. Tohumlar 1. deneyde olduğ u 
gibi pertilere yerleş tirilir. Her petri kab ına 4 er ml olmak üzere saf su ve 
çözeltilerden eklenir. Petri kutular ı  22 °C lik inkübatöre b ırakı l ır 24, 48 
ve 72 saat sonra çimlenen tohumlar say ı lır. Aş ağı daki tabloya kaydedilir. 
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marul keten 

süre 	saat) 24 s 48 72 24 48 72 

su 

kinet ı n çözeltisi 

üre çözeltisi 

potasyum n trat çözeltisi 

2, 4 dinitrofenol çözeltisi 

sodyum klorür çözeltisi 

kalsyum klorür çözeltisi 

magnezyum sülfat çözeltisi 



10. BITKI GEL İŞİ M İ NE M İ NERAL MADDELERIN ETK İ LER İ   

Mineral maddelerin bitki geli ş imi üzerine etkileri su ve kum 
kültürleri ile incelenmektedir. Minerallerin eksiklik ve fazIal ı klar ı  bitkilerde 
çeş itli geli şme bozukluklar ına neden olmaktad ır. Karekteristik eksiklik ve 
fazlal ık belirtileri su ve kum kültürlerinde kolayca izlenebilir. A ş ağı daki 
tabloda önemli minerallerin eksiklik ve fazlal ı k belirtileri özetlenmi ştir. 

Mineral Etkilenen 
bölge 

Eksiklik belirtileri Fazlal ı k 
belirtileri 

Azot 
(N) 

Öncelikle yaş lı  
yapraklar, tüm 
bitki 

Kloroz (sararma), 
antosiyanin birikimi 
(mor renklenme), 

hızl ı  büyüme, 
dayanıksızlık 

Fosfor 

(P) 

Öncelikle yaş lı  
yapraklar, 
meyve, çiçek, 
tüm bitki 

Erken yaprak dökümü , 
antosiyanin birikimi, yer 
yer kuruma ve ş ekil 
bozukluklar ı , Büyüme 
engellenmesi 

Erken 
olgunlaşma, Fe 
ve Zn eksikliğ i o 

Potasyum 
(K) 

Öncelikle yaş lı  
yapraklar 

sarı  benekler ve lekeler, 
yaprak ucunda kuruma 
ve kı vrı lma 

Kalsyum 
(Ca) 

Büyüme 
bölgeleri, 
Öncelikle genç 
yapraklar 

Büyüme bölgelerinde 
ölüm,yaprak uçlar ında 
k ıvrı lma ve kanca 
olu şumu 

Kükürt 
(S) 

Öncelikle genç 
yapraklar 

Soluk yeş ilden sarıya 
renk değ iş imi, 
Baz ılarında antosiyanin 
birikimi 

Demir 
(Fe) 

Öncelikle genç 
yapraklar 

Damarlar ye ş il, damar 
aralar ı  sar ı  olmak üzere 
tipik bir belirti 
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! Deney I. Mineral maddelerin bitki geli ş imi üzerine etkilerinin su 
!kültürü yöntemi ile incelenmesi. 

Prensip .  

Özel olarak haz ı rlanan ve bitkilerin ihtiyaç duydu ğu besin 
maddelerini içeren çözeltiler kullanarak bitkilerin gereksinim duydu ğ u 
mineral maddeler ve bunlar ı n eksiklik ve fazlal ı k belirtileri su kültürlerinde 
yetiş tirilen bitkilerde kolayca gözlenebilir. 

Materyal: 

- Arpa (Hordeuın ludgare), m ısı r (Zea mavs) fideleri 
- Besin çözeltileri 
- Cam kavanozlar 

Deneyin yap ı l ışı : 

1-Genç fidelerin haz ı rlanmas ı : Kum- perlit kar ışı m ı  içine arpa 
tohumlar ı  ekilir ve uygun bir ortamda çimlendirilir. Çimlenen fideler, 
üzerine 0.5 cm çap ında delikler aç ı lan ambalaj köpüklerine pamukla 
desteklenerek yerle ştirilir ve kültür çözeltisi doldurulmu ş  cam kavanozlara 
al ı n ır. 

kavanozlar ı nın hazırlanmas ı : Geniş  ağı zlı  7 cam 
kavanoz haz ırlanır. Kaynar su ile iyice y ıkan ır ve saf sudan geçirilir. Alg 
geliş imini azaltmak için kavanozlar siyah bir ka ğı t yada alüminyum folyo 
ile kaplan ır. Kültür çözeltileri kavanozlara e ş it miktarlarda konur. Bir hava 
pompası  ile kavanozlann içindeki çözelti havaland ı rı l ır. Bitkilerin geli şme 
süresi boyunca havaland ı rma iş lemine devam edilir. 

3-Kültür çözeltilerinin haz ı rlanmas ı : Kültür çözeltileri 
tablolarda gösterildi ğ i gibi haz ırlan ı r. 

A-Tam Çözelti 

CaSO4 .2H20 0.25 gr/lt 

Ca(H2P0.4)2 .H20 0.25 gr/lt 

MgSO4.7H20 0.25 gr/lt 

NaC1 0.08 gr/lt 

KNO3  0.70 gr/lt 

FeC13.6H20 0.005 gr/lt 



B-Potasyunı  (K) Eksik Çözelti 

CaSO4 .21-1 20 0.25 grilt 

Ca(11 2PO4)2 .11 20 0.25 gr/lt 

MgSO4.7H20 0.25 gr/lt 

NaCI 0.08 gr/It 

NaNO3 0.59 gr/lt 

FeC13 .6H20 0.005 gr/It 

C-Kalsyum (Ca) Eksik Çözelti 

K2S0,4.2H20 0.20 gr/lt 

NallPO4.12H20 0.71 gr/lt 

MgSO4.7H20 0.25 gr/lt 

NaCI 0.08 gr/It 

KNO3 0.70 gr/It 

FeC13 .6H20 0.005 gr/it 

D-Demir (Fe) Eksik Çözelti 

CaSO4 .2H20 0.25 gr/lt 

Ca(H2PO4)2.H20 0.25 gr/lt 

MgSO4.7H20 0.25 gr/lt 

NaCI 0.08 gr/lt 

KNO3  0.70 gr/lt 

--- ----- 
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E-Azot (N) Eksik Cozelti 

CaSO4.21“) 0.25 ur/it 

Ca(H2PO4)2.1-120 0.25 gr/lt 

MeSO4  7F1 20 0.25 ir-/it 

NaCI 0.08 gr/lt 

KCl 0.52 gr ı lt 

FeC13 .6H 20 0.005 gr/lt 

F-Fosfor (P) Eksik Çözelti 

CaSO42H20 0.25 gr/lt 

Ca(NO3)2 0.16 gr/lt 

MgSO4.7H20 0.25 gr/lt 

NaCI 0.08 gr/It 

KNO3  0.70 gr/lt 

FeC13 .6H20 0.005 gr/lt 

G-Kükürt (S) Eksik Çözelti 

CaCl2 0.16 gr/lt 

Ca(H2PO4)2.H20 0.25 gr/lt 

MgC1 2  0.21 gr/lt 

NaCI 0.08 gr/lt 

KNO3  0.70 gr/lt 

FeC13.6H20 0.005 gr11t 
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Çözelti ve bitkiler kavanozlara yer estirildikten sonra havaland ı rma 
sistemi cal ı st ı rd ı r. Pamuklar bir süre sonra ı slanacağı  için mantar bulasma 
riskini azaltmak amac ı yla pamuk, zaman zaman de ğ istirilmelidir. Deney 
süresi uzunsa besin çözeltisi iki haftada bir de ğ i ş tirilir. Terleme ve 
bultarlasma ile kaybedilen k ı s ı m saf su ile tan ı amlanmal ı d ı r. 

Çözelti Bitki boyu Renk Diğ er gözlemler 

Tam 

-N 

-P 

-K 

-Ca 

-S 

-Fe 

Deney 2. Mineral maddelerin bitki geli ş imi üzerine etkilerinin kum 
kültürü yöntemi ile incelenmesi. 

Kum kültüründe uygun bir saks ı  kuvars veya silis kumu ile 
doldurulur (Perlit veya vermikullit gibi besin maddesi içermeyen 
maddelerin kar ı stınlması  ile ortam bitkiler için daha uygun bir hale 
getirilebilir). Su kültürü için haz ırlanan besin çözeltileri ile beslemek 
suretiyle bitkiler büyütülebilir. 

Besin çözeltisinin kum kültürüne verilmesinde farkl ı  yöntemler 
vard ır. En yayg ın kullan ı lan yöntem damla damla ve sürekli olarak çözelti 
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verilmesidir. Ba şka bir yöntemde bas ı nçh hava kullan ı larak altta bulunan 
bir rezervuardan çözelti saksm ı n alt ı ndan verilmektedir. 

Bitkiler kum kültüründe su kültürünclekilere göre do ğal ko şullara 
daha yak ı nd ı r. Bir havaland ı rma sistemine ve bitkilerin desteklenmesine 
gereksinin ı  duyulmaz. Bununla birlikte mikroelementlerle ilgili 
araş t ı rmalarda su kültürleri daha kullan ış l ı d ı r. 



Gaz Kromatografisi 

Gaz-Kat ı  Gaz- SIN ı  

11- KROMATOGRAF İ K TEKNIKLER 

Kimyasal yap ı s ı  birbirine çok benzeyen maddelerin ayr ı lma, 
safla ş t ı rma ve tan ı nmalan için en çok uygulanan yöntemlerden biri 
kromatografidir. Bu maddeler aras ı nda gazlar ve inorganik iyonlar, 
aminoasitler, ş ekerler, lipidler, steroidler, vitaminler, ilaçlar, hormonlar, 
proteinler polisakkaritler, nükleik asitler ve çözünebilen, virüsler, 
rnakromoleküller, subsellular komponentler ve bakteriler gibi baz ı  özel 
maddeler bulunur. Kimyasal ve fiziksel özellikleri birbirine çok yak ı n olan 
çeş itli bile ş iklerin özellikleri ve yap ı lar ı  kromatografik yöntemler ile k ı sa 
bir süre içerisinde ve kolayca tan ı mlanabilir. 

Seçilmi ş  bir sabit ortam ve hareketli (mobil) bir s ı vı  veya gaz faz 
içerisinde çözünmü ş  tek tek maddelerin kütle transfer h ızlann ı n 
farkl ı l ı kları  kromatografinin temel prensibidir. Sabit faza daha fazla 
tutunan madde, hareketli faza daha iyi tutunabilen maddelerden daha 
yava ş  hareket eder. Bir kar ışı mdaki komponentlerin ayr ış ma h ı zları  ş u 
faktörlerin etkisi alt ındad ı r. 

1.Hareketli ve sabit fazlann nitelikleri. 
2.Hareketli fazdaki maddenin nitelikleri. 
3.Poröz ortam ı n nitelikleri. 
4Akı m ı n dinamikleri. 

59 

I KROMATOGRAFI 

Ivon 
değ i ş tirme 

S ıv ı  Kromatografisi 

Jet süz.rne, 
Jet filtrasvon 

Partisyon 

Kağı t krom. 

S ı v ı  - Kat ı  
Adsorbsiyon 

İ nce tabaka k. 

Ş ekil 3. Kromatografinin dallar ı . 
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Bu metodlarda av ı rma mekanizmas ı nda rol oynayan fizikokimyasal 
i ş lemler yüzey adsorbsiyonu, iki faz aras ı nda da ğı lma (partisyon), iyon 
değ iş imi, sterik seçicilik f iel süzme- jel tiltrasvonu) ve ınoleküler atinitedir. 
Çeş itli kromatografı k yöntemler yukar ı daki ş en ı ada özetlenmi ştir. 

1.Yüzey adsorpsiyon kromatografisi: 

S ı vı -kat ı 	kromatografisi 	olarak'ta 	bilinen 	bu 	yöntem 
kromatourafinin en eski şeklidir. Bir molekül ile bir kat ı  destek veya 
adsorban aras ı ndaki elektrostatik, hidrojen ba ğ lay ı cı  ve dispersif 
etkileş imler adsorpsiyon kromatografisinin temelini olu şturur. Sabit faz 
olarak ince kalsyum karbonat, alüminyum oksit, talk, ni şasta, sakkaroz, 
magnezyum oksit, propak polimerleri, hareketli faz olarakta su, alkol, 
aseton, kloroform, nitrobenzen, toluen gibi çözücüler kullan ı lmaktad ı r. 
Kullan ılan adsorbanlar üç tiptir. 

1.Nonpolar adsorbanlar (kömür, polistren-divinil benzen) 
2.Asidik polar adsorbanlar (silika jel) 
3.Bazik polar adsorbanlar (alümina) 

Adsorbanın partikül çap ı  (genellikle 100-150 l ıtm) ve pH`si iyi bir 
ayrım için önemlidir. Ayrıca adsorban ın bazı  ayrımlardan önce ön bir 
iş lem ile aktive edilmesi gerekebilir. Adsorbsiyon kromatografisi ile 
izomerler hidrokarbonlar, rasemler, hormonlar ve antibiyotikler kolayl ıkla 
ayr ı labilir. 

2.Kolon kromatografisi: 

Kolon kromatografisinde etkili olan faktör adsorbsiyondur. 
Metodun en büyük avantaj ı  istenilen miktardaki kar ışı m ı  komponentle ırine 
ayı rabilme olanağı  sağ lamas ı d ır. Kolonlarda adsorban madde olarak en 
çok alumina (Al203), CaCO 3, Ca(OH)2, CaSO 4, Magnezia (MgO) 
sakkaroz, ni şasta, talk kullan ı l ır. 

Kromatografisi yap ı lacak madde miktar ı nın yaklaşı k 25 kat ı  
adsorban bir kolona doldurulur. Adsorban ın dökülmemesi için kolonun en 
altına bir miktar cam pamu ğu konup sı kış tı rı l ır. Üzerine HCI ve suda 
yıkanmış  kum konur. Adsorban ın üzerinede ayn ı  kumdan konur. Bu 
tabakalar 1 cm kadar olmal ıdı r. Böylece kolon haz ırlandı ktan sonra ayrımı  
yapı lacak maddeleri içeren çözelti üstten dökülür. 

• 3. İyon değ iş tirme kromatografisi: 

Bu yöntemle maddenin yap ı sında bulunan iyonlarm temasta 
bulunduğu çözelti içindeki ayn ı  cinsten yüklü başka iyonlar ile bir dengeye 
göre değ i ştirilmesi esas ına dayan ır. Özellikle inorganik iyonlar, amino 
asitler, nükleotidler ve proteinlerin ayr ılmasında kullanış lı  bir yöntemdir. 
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Bu amaçla kullan ı lan kat ı  maddeler, çözelti ortam ı nda çözün ıneyen büyük 
moleküllü do ğ al ve yapay ınaddelerdir. Kil ve zeolit. gibi inorganik olanlar 
çok eski y ı llardan beri kullan ı lmaktad ı r. Günümüzde ise selüloz, dekstran, 
polistren-divinilbenzen gibi polimerik maddelerin yan ı sı ra baz ı  özel 
durumlarda permunt ve hidroksiapatit gibi organik olanlar daha fazla 
kullan ı lmaktad ı r. 

Organik iyon değ iş tiricilere reçineler adi da verilmektedir. Bir 
katyon değ iştirici reçinede kendisi kovalent olarak ba ğ lanmış  pek çok 

negatif yüklü fonksiyonel gruplar ile bunlarla ili şkide olan ve çözücülerin 
katyonlanyla yer değ iştirmesi mümkün olan Na' gibi gevşek olarak 
bağ lanmış  katyonlar bulunur. Katyon de ğ iş tirici reçinedeki fonksiyonel 
gruplar sülfonat iyonlan gibi güçlü asidik; karboksilat iyonlar ı  gibi zay ıf 
asidik veya karboksimetil, fosfat sulfometil, sulfoetil veya sulfopropil 
gruplar ı  olabilir. 

Örnek: 

nR-COOH + K' <--> (RC00),K + nH* 

Anyon değ iş tirici reçineler trimetilaminoetil gruplar ı  gibi kuvvetli 
bazik kuaterner aminler veya aminoetil, dietilaminoetil veya guanidoetil 
gibi zayıf bazik grupların varlığı nda ve bunlar ı n bir (+) yük taşıyabilme 
özellikleri ile karekterize edilirler. 

Örnek: 

nR - (NR 1 )3  OH + A-n 4-> (R - (NR İ )3)„ A + n(OH) -  

İyon değ iştirici reçineler üzerindeki iyon bile şikleri, hareketli faz ın 
pH `s ı  ve iyonik gücü değ iştirilerek uzaklast ırıhr. Baz ı  durumlarda pH ile 
birlikte sıcaklığı n değ iştirilmeside iyi bir ayr ım yapmayı  Sağ lar. 

Tek değerlikli katyonlann bir katyon de ğ iş tirici reçineye 
bağ lanması  şu sırayla olur. 

Li+  < H*  < Na* < NH4* < K < Rb' < Ag' 

Çift değ erli iyonlarda ise 

114g2+  < Z İ12+ < CU2+ < Ca2'  

Kuvvetli anyon değ iş tirici reçinelerde ise anyonlann bağ lanma 
sırası  şöyledir. 

F-  < CH3C00-  < HC00-  < H2PO4 < HCO3 -  < cr < NO3" < HSO4 

< 
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Yukarı da verilen s ı raya göre, H 	kullan ılan bir ayr ı nı da 
rezolüsyonun yetersiz oldu ğ u düşünülüyorsa. Li kullan ı lmas ından fayda 
görülebilir. Çünkü Li - yerini H .  e göre daha isteksiz olarak alacak ve 
maddelerin bağ lanma farkl ı l ı klar ı n ı n daha bariz olarak saptanabilmesine 
olanak sağ layacakt ı r. 

4.Partisyon (da ğı lma) kromatogratisi: 

Biyolojide en çok kullan ı lan başar ı l ı  bir ayr ı m yöntemi de dağı l ım 
temeline dayanan partisyon kromatografisidir. Bu yöntemde suyu şiddetle 
adsorbe eden sabit bir faz (genellikle silikajel) ve bunun üzerinde s ı vı  faz 
olarak çeş itli organik çözücüler kullan ı lı r. Çözünen maddelerin (solüt) bu 
iki faz aras ında ne derecede da ğı ldığı  partisyon katsay ı s ı  ile ifade edilir. 

Sabit fazdaki solüt çözünürlüğ ü 
DK= 

Hareketli fazdaki solüt çözünürlü ğ ü 

Polar maddeler polar çözücülere ve nonpolar maddeler nonpolar 
çözücülere daha iyi nufuz ederler. Da ğı lma kromatografisi ile özellikleri 
birbirine çok yak ın maddeler bile aynlabilir. Örne ğ in aminoasitler, asitler, 
şeker türevleri, alkoller vs. 

5.Kağı t kromatografisi: 

En basit kromatografik tekniklerden biridir. Bu metot da 
adsorbsiyon ve iyon de ğ işimi rol 'bynarsa da esas önemli olan 
partisyondur. Dağı lım, sabit faz olan kağı da hareketli faz olan ve kağı dı n 
üzerinde hareket eden çözücü aras ında olur. 

Deney 1. Filtre kağı d ı  kromatografisi (uzun ş eritlerle) 

Prensip: 
Filtre kağı dı  kromatografisinde sabit faz olarak bir filtre ka ğı dı  

kullan ı lır. Hareketli faz ise de ğ işkendir. Bu yöntemde pek çok organik 
madde birbirinden kolayl ıkla aynlabilir. Kağı t kromatografisinde bitki 
dokular ı ndan ekstrakte edilmi ş  örnekler kullan ı l ır (Tablo 2). 

Mateyal: 
Cam kavanoz ve kapak 
Whatman No.1 filtre ka ğı dı  
Aynm ı  yapılacak madde ve uygun çözücü kan şı mı  (bkz. Tablo 1 

ve 2). 
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Deneyin yap ı l ışı : 

Kromatogram kavanozunun haz ı rlanmas ı : 
Uzun ve dar bir cam kavanoz, a ğ z ına bir kapak (t ı pa) ve ondan 

a şa ğı ya sallanan b ı r çengel cam çubuk (mantar ı n içinden seçmeli ve a ş ağı  
yukarı  hareket ettirilebilmelidir). Kavanozun içine iki cm çözücü konur. 
Whatman no I filtre ka ğı d ı ndan uzun bir şerit kesilir (filtre ka ğı tlar ı nda 
çözücülerin ko ş ma oranlar ı  farkl ı d ı r, kutular ı n ı n üzerinde çözücülerin ak ış  
oranlar ı  gösterilmektedir). Cam çubuk çengel ve ş erit öyle 
düzenlenmelidir ki ş erit çözücüye dokunmaks ı z ın havada serbest hareket 
etmelidir. 

am çubuk 

Çengel 

Çoı ticUnan Üst 
çizgili 

Leke 

Kavanot 

Y ilkleme lekesi 

ÇUtlett 

Kapak 

Tutma çubuğ u 

sabiiıeginc1 iğne 
(,:ozacUnlin (1st 
çiı gisi 

Leke 

Yüklenen leke 

ÇOıfica 

Ş ekil 4. Kromatogram kavanozunun haz ırlanmas ı . 

Kağı d ın yüklenmesi: 
Filtre kağı d ı n ı n taban ından 3 cm kadar yukar ı da bir nokta kalemle 

i şaretlenir. İş aretin üzerine bilinen ve bilinmeyen madde kapiler bir pipet 
yard ım ıyla yüklenir. Yüklemede; materyalin yeterince bol (konsantre) 
olmasına ve yüklenen maddenin olu ş turduğu leke çap ın ın 5 mm'yi 
geçmemesine dikkat edilmelidir. 

Kromatogram ı  koş turana: 
Kağı t kı skac ı  veya bir iğne yard ı m ıyla yüklenmi ş  kağı t çengele 

tutturulur. İ ç atmosfer. daygunla şı ncaya kadar 10 dk kavanozun içinde 
tutulur. Sonra çözücüye 5 mm kadar batacak şekilde kağı t aş ağı ya 
indirilir. Kapak veya t ı pa çözücü buhar ı n ı  kaç ı rmayacak şekilde 
kapat ı lmah gerekirse vazelin sürülmelidir. Çözücü, materyali ta şı yarak 
kağı t üzerinde yava şca yükselecektir. Çözücü ka ğı d ı n tepesine 
yaklaş tığı nda kağı t ç ı karı l ı r ve çözücünün ulaş tığı  yükseklik i şaretlenir. 



(4 

Kromato ğ ram ı n 	linesi: 
Bir kurutma dolab ı nda kag ı t dikkatle kurutulur. Baz ı  çoztı ctı lerin 

yan ı c ı  ve zararl ı  olduğ u unutulmamal ı d ı r. Baz ı  lekeler renkli oldu ğ undan 
kolayca iörülebilir keii renksiz olanlar için geli ş tirme spreylerine 
gereksinim vard ı r. Bunun için bir çeker ocakta kromatogram spreyienir. 

Renkler genellikle çabuk soldugunclan renk olu ş ur olu ş maz yeri i ş aretlenir 

görünümü ve rengi not edilir Hazan kromat - ograma morotes ı  
(ultraviyole) ışı k ile de bak ı labilir (bkz. Tablo 2). 

Un ı nlerin tan ı nmas ı : 
Lekelerin tammlanmas ı , bilinmeyen maddelerle yanyana parelel bir 

kromatogram ko ş turmakla mümkündür. Bu kromatograma bilinmeyen 

madde içinde var oldu ğ u tahmin edilen bilinen bir madde yüklenmi ş tir. 
Kromatogramlann sonuçlar ı  kar şı la ş t ı r ı l ı r ve Rf de ğ erleri hesaplan ı r (bkz. 
Tablo 3). 

Lekenin ald ığı  yol 

Rf — 

Çözücünün ald ığı  yol 

Ayr ı ca Rf değ erleri a ş ağı daki tablodan da bulunabilir. Fakat kesin 
bir tan ı mlama için bilinen bir maddenin kromatogramm ı n yap ı lmas ı  
gerekti ğ i unutulmamal ı d ı r. 

Farkl ı  lekelerin boyutlar ı n ı  ve yoğ unluklar ın ı  kar şı laş t ı rmak 
suretiyle kan şı mdaki maddelerin miktarlar ı = doğ ru bir ş ekilde 
anlaşı lmas ı  da mümkündür. 

Deney 2. Filtre ka ğı d ı  kromatografisi (geni ş  ka ğı tlarla) 

Prensip: 

Geni ş  boyutlu kağı tlar kullan ı larak ayn ı  anda çok say ı da örneğ in 
kromatogram ı  yap ı labilir. Bilinen ve bilinmeyen lekeler ı  karşı laş t ı rmak bu 
yöntemde çok daha kolayd ı r. Eğ er kare bir tank kullan ı l ıyorsa iki yollu 
kromatogramlar yap ı labilir. Bunun için 1. deneydeki gibi ko ş turma yap ı l ı r. 
Kay ı t kurutulur, yan çevrilerek yeni bir solvent ile tekrar ko ş turulur. 

Materyal: 

Cam. kavanoz ve kapak 

Whatman No. 1 filtre ka ğı d ı  
Aynm ı  yap ı lacak madde karışı m ı  ve buna uygun çözücü kar ışı m ı  

(bkz. Tablo 1 ve 2) 

Deney in yap ı l ışı : 

Geniş  bir cam kavanoz ve kapak haz ırlan ır. Kromatogram ı n 
as ı labilmesi için bir kanca ve cam çubuk kapa ğ a tak ı l ı r. Maddeler deney 
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1 'deki gibi yüklenir. Kavanoza iki em kadar çözücü konur ve 
nemlendirilmi ş  filtre kağı d ı  çözeltiye bat ı r ı l ı r. Kavanozu çözücü buhar ı yla 
doyurmak için kavanozun kenarlar ı na çözücü ile nemlendirilmi ş  kaba filtre 
kağı d ı  parçalar ı  konur. Kromotogramlar ı n geli ş tirilmesi ve ürünlerin 
tan ı nmas ı  deney I 'deki gibi yap ı l ı r. 

Tablo 1. Kromatografı de kullan ı lan baz ı  çüzücüler 

Maddeler Çözücüler 
Klorofil ve 
karotenoid 
pigmentler 

Kağı t yada ince tabakada kullan ı labilir. 100 kısım 
petrol eteri (k.n. 100-120° C) 12 k ısım propanon 
(aseton). (100 k ı sım petrol eteri (k.n. 60-80° C) 20 
k ı sım aseton ince tabakada daha iyi sonuç verir.) 

Bitki asitleri 100 k ı sı m bütil metanoat, 40 k ı sım °/098 metanoik 
asit, 10 kı sım su. 100 ml çözücüye 0.5 gr sodyum 
metanoat ve çözücü soluk portakal rengi ahncaya 
kadar yeterince kat ı  bromofenol blue eklenir. (Bu 
maddeler zararl ı  olduğundan dikkatli çal ışı lmalıd ı r). 

Amino asitler 
şekerler ve 	bitki 
asitleri 

Fenol - su 
28 gr saf kristal fenol al ınır, ay ırma hunisine konur 
ve 12 ml su eklenir. (Gerekirse daha fazla 
hazırlanabilir.) az miktarda NaC1 eklenir ve 
kuvvetle çalkalan ır. Oksidasyonu engellemek için 
huniyi azotla doldurun ve tabakalar ayr ılana kadar 
bekleyin (en az 1 saat al ır) aşağı daki tabaka su ile 
doymuş  fenoldür, üsttekini at ın. 

Amino asitler 
ve şekerler 

120 kısım bütan 1-ol, 30 kısım glasiyel asetik asit ve 
60 kı sım su. 

Amino asitler İki yollu filtre kağı dı  kromatografisinde bu sistem 
etkili bir ayrım sağ lar. Yukar ıdaki solventle 
koşturduktan sonra kurutulan ka ğı t yan yatınl ır ve 
aşağı daki solventle tekrar ko şturulur. 
180 kı sım etanol, 10 k ısım amonyum hidroksit ve 
10 kısı m distile su. 

Antosiyanin 
pigmentler 

40 kısım bütan 1-ol, 10 k ı sım glasiyel asetik asit, 50 
k ı sım su Bir ayı rma hunisinde çözücü haz ırlan ır. Alt 
tabaka kullan ı l ır üst tabaka at ı lı r. 
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Tablo 2. Kromatografi için ekstraksiyon metodlar ı  ve geliş tirme 

Maddeler Ektraksiyon Geliş tirme 
Klorofil ve 
karotenoid 
pigmentler 

Asetonda 
ezilir. 

Geli ş tirme gerektirmez lekelerin 
görünmesi için morötesi ışı k kullan ı l ır. 

Bitki asitleri % 70 lik etil 
alkolde ezilir. 

Kromatogram kurutulur, bir amonyum 
hidroksit ş i şesinin üzerine tutarak 
geliş tirilir. Kromatogram ın çok mavi 
olmasına izin vermeyin. Kromatogram 
birkaç gün bekletilirse lekeler daha 
belirgin olur. 

Amino asitler % 80 etanol 
veya suda 
ezilir. 

Kromatogram kurutulur, bütanol de 
çözünmü ş  %2 ninhidrin ile spreylenir. 
(ninhidrin zararl ı dır) kromatogram 
kuvvette ı s ıtı lır ve lekeler •örülür. 

Ş ekerler %50 etanolde 
ezilir 

Kromatogram dikkatle kurutulur ya 
bütanol de %3 lük paraanisidin + 
birkaç damla HCI ile yada aseton 
içinde %10 luk rezorsinol çözeltisi + 
birkaç damla HCl ile spreylenir. 
Kromatogram kurutulur ve NaOH ile 
pH'si 5.8 e ayarlanm ış  bromotimol 
blue ile spreylenir. 

Bitki asitleri Suda ezilir 

Amino asitler % 80 etanolde 
yada suda 
ezilir. 

Kromatogram kurutulur ve bütanol de 
% 2 lik ninhidrin ile spreylenir ve 
ısıt ı l ı r. 

Ş ekerler Su içinde 0.1 
M sodyum 
etanoat'ta 
ezilir. 

Kromatogram dikkatle kurutulur, 
bütanol de %3 lük paraanisidin + 
birkaç damla HCl ile spreylenir ve 
kurutulur. 

Antosiyanin 
pigmentleri 

% 80 etanolde 
ezilir. 

Geliş tirme gerekmez. Amonyum 
buhar ı  ile mavi lekeler verir. 
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[Tablo 3. Baz ı  maddelerin Rf de ğ erleri ve renkleri 

Maddeler madde Rf renk 
Klorofil 	ve klorofil b 0.45 yeş il 
karotenoid klorofil a 0.65 mavi-ye ş il 
pigmentler Ksantofı l O 71 san-kahve 

Feofitin 0.83 gri 
karoten 0.95 sar ı  

Bitki asitleri tartarik asit 0.20 ınor fonda sar ı  
sitrik asit 0.25 
oksalik asit 0.32 
malik asit 0.37 
sukkinik asit 0.57 

Amino asitler glutamik asit 0.38 portakal-k ı rm ı z ı  
glisin 0.50 kahve-mor 
tirozin 0.66 koyu mor 
arjinin 0.70 k ı rm ız ı-mor 
alanin 0.72 mavi-mor 
lösin 0.91 koyu mor 
prolin 0.95 san 

Ş ekerler glikoz 0.31 rezorsinol ile k ı rm ı z ı  
fnı ktoz 0.46 anisidin ile sar ı -kahve 
sakkaroz 0.35 

Antosiyanin delfinidin 0.59 mavi-mor 
pigmentleri pelargonidin 0.73 parlak k ı rm ı z ı  

peonidin 0.74 kırmız ı-mor 
siyanidin 0.79 leylak-mor 

6. İnce tabaka kromatografisi: 

Uygulamas ı  kağı t kromatografisine çok benzerdir. Ondan fark ı  
kağı t yerine sabit faz olarak ince bir tabaka halinde ve sert düzgün ta şı yı cı  
bir levha üzerine kaplanm ış  olan destek maddesinin kullan ı lmasıdır. Bu 
destek maddeleri genellikle silikajel, talk, alümino, toz selüloz, diatomeli 
topraklar, sefadeks gibi kolloidal maddelerdir. Farkl ı  destek maddeleri ile 
kaplı  plakalar ticari amaçla piyasada sat ı lmaktad ır. Bunlar suyla bulamaç 
haline getirilip özel levhalara ince tabaka halinde yay ı l ıp kurutulurlar. 
Kurutma oda s ı caklığı nda yap ı l ı rsa bir miktar su tabaka üzerinde film gibi 
kal ır. Bu durumda ince tabaka kromatografisi ka ğı t kromatografisine 
benzer. Bu tip kromatografi s ıvı-sı vı  kromatografisi olur. Yüksek 
sı cakl ıkta kurutularak tabakadaki su uzakla ş t ırı l ırsa kat ı -s ıvı  
kromatografisine dönü şür. Aynm ı  yap ı lacak maddeye uygun olan ı  
seçilerek kullan ı lır. 



Analiz edilecek materyal ya küçük bir leke halinde veya preparatif 
amaçl ı  ise çizgi ş eklinde tabakaya yerle ş tirilir. 

Ince tabaka kromatografisi baz ı  yönleriyle daha avantajl ı d ı r. 

1.Bu yöntemle ayr ı m kuvveti ve h ı z ı  ka ğı t kromatografisinden çok 
daha iyidir. Çünkü ayr ı m partisyonun yan ı s ı ra adsorbsiyon, iyon 
değ i ş tirme ve jel filtrasyon gibi olaylar ı n kombine etkisi alt ında yap ı l ı r. 

2.Miktarca daha az maddelerin ayr ı lması  mümkündür. 

3. İnce tabaka kromatografisinde çe ş itli maddeler adsorblay ı c ı  ve 
sabit faz olarak kullan ı labilir. 

7.Gaz kromatografisi: 

Diğ er kromatografi tekniklerinde oldu ğ u gibi gaz kromatografisi 
de bir karışı mda bulunan maddeleri ay ıran bir tekniktir. Gaz 
kromatografisi ile ayr ı m ın esas ı , numunenin iki faz aras ında dağı l ı m ı d ı r. 
Bu fazlardan biri sabit faz ı  diğ eri ise sabit faz üzerinden geçirilen bir 
hareketli faz (gaz faz ı) d ır. 

a) Eger sabit faz bir kat ı  ise, gaz -kat ı  kromatografisi (GKK) 
olarak adland ı rıhr. Adsorbsiyona dayanan bu teknikle maddelerin ayr ı mı  
Gaz-s ıvı  kromatografisi (GSK) tekni ğ inden daha az kullan ı l ır. Bu 
yöntemle kullan ılan katı  maddeler. aktif kömür, alüminyum oksit, silikajel 
gibi maddelerdir. 

b) Eğ er sabit faz bir s ıvı  ise gaz-s ıvı  kromatografisinden (GSK) söz 
edilir. Bu yöntemle s ı vı  olan sabit faz bir destek kat ı sı  üzerine ince bir film 
halinde yay ı lmış tır. Bu kromatografi şeklinde etkin olan olay dağı lmad ır 
(partisyon). 

Bir gaz kromatografisi sistemi şu kı sımlardan olu şur. 

1.Taşı yı cı  gaz tüpleri (H2, N2, He, Ar) 
2.Gaz akışı n ı  kontrol eden bas ınç ayarlay ı c ı lar 
3.Enjeksiyon bölümü 
4.Kolon 
5.1sı  kontrol ünitesi 
6.Dedektör 
7.Kaydedici 

1.Taşı rc ı  gaz: Ta şı yı c ı  gaz kayna ğı  olarak yüksek bas ınçl ı  gaz 
tüpü kullan ı lır. En çok kullan ılan taşı y ı cı  gazlar Azot, helyum ve 
argondur. Ta şı yı c ı  gazlar inert olmal ı  yani çözücü ile etkile ş memelidir. 
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Bundan ba ş ka gaz_ seçiminde d ı fuzyon h ı z ı n ı n küçük olmas ı na, ekonomik 
olmas ına ve kullan ı lan dedektöre uygun olmas ı na dikkat edilmelidir. 

2.Ak ış  kontrol ünitesi: Kolon giri ş indeki gaz ak ış  h ız ı n ı  sabit 
totmak gerekir. Bu da bas ı nç regulatorleri ile sa ğ lan ı r, Belirli bir s ı cakl ı kta 
ve sabit gaz ak ışı  sağ landığı nda bileş ikler kolonu belirli bir zamanda terk 
ederler (al ı konma süresi). Ak ış  h ı zı  sabit olduğuna göre, bile ş ikler belirli 
bir gaz hacmi ile sürüklenirler (al ı konma hacmi). 

3.Enjeksiyon unitesi: Ayr ı lacak bileş ikler k ı lon girişine özel bir 
enjektör yard ım ıyla bir defada ve tam olarak verilmelidir. Enjeksiyon 
s ırasında gaz kaça ğı n ın önlenmesi için kendiliğ inden kapanan bir septum 
kullan ı lır. 

4.Kolon: Kolonlar genellikle spiral biçiminde cam veya paslanmaz 
çelikten üretilir. Kolonlar içinde dolgu maddesi bulundurabilece ğ i gibi 
(dolgulu kolon) bo ş ta olabilir (kapiler kolon). Ay ırma iş lemi kolonda 
gerçekleş ir. Kolonun boyu, çap ı  ve içindeki dolgu maddesi ayr ı m için çok 
önemlidir. 

Dolgulu kolonlar kat ı  destek maddeleri ile s ıkıca doldurulur. Bu 
maddenin görevi s ıvı  faz ın tutunabileceğ i inert bir yüzey alan ı  sağ lamakt ı r. 
Katı  destek maddesinde aranan özellikler şunlardır. a) inert olmali , b) 
basınca dayan ıkl ı  olmal ı , c) geni ş  yüzey alan ı  olmal ı , d) düzgün şekilli ve 
homojen büyüklükte olmal ı , e) mekanik dayan ıklilığı  olmalı, f) kolona 
doldurma s ırasında parçalanmamal ı dır. 

Sabit faz partisyonun gerçekle ş eceğ i sı vı  fazd ır. Ideal bir s ıvı  fazda 
şu özellikler aranır. a) Örnek içindeki bile şikler farklı  dağı lım katsayısı  
göstermeli, b) örnekler s ıvı  fazda belirli bir çözünme göstermeli, c) analiz 
sıcaklığı nda sıvı  fazı n buhar bas ıncı  ihmal edilebilir düzeyde olmal ı  ve sıvı  
faz stabil olmal ı , d)örneklere kar şı  kimyasal olarak kararl ı  olmalıdır. 

Genel olarak nonpolar örneklerin ayr ımı  için nonselektif sabit 
fazlar, izomerler ve farkl ı  polaritedeki bileş ikler içinse selektif fazlar 
kullan ı lmalıdır. Genel olarak selektif fazlar daha az termostabildir. 

5.1sı  kontrol ünitesi: Analiz s ırasında kolon s ıcaklığı  önemlidir. Bu 

nedenle kolonun bulunduğu bölümün s ıcaklığı nı  ayarlayan bir ı sı  kontrol 
ünitesi bulunur. Çal ışma sabit sı caklıkta yap ılabileceğ i gibi ısı  
programlamas ı  ile değ işken sıcakl ı klarda da yap ı labilir. Isı  proğ ramlamas ı  
ile analiz süresi k ısaltılabilmektedir . 

6.Dedektör: Kolonda ayr ı lan bileşiklerin varlığı n ı  ve miktarını  
tesbit eden ünitelerdir. Ayr ı larak dedektöre gelen maddeler burada bir 
elektrik sinyali üretirler. Bir dedektörde şu özellikler aranmal ıdır. a)yüksek 

duyarlı lık, b)düşük seslilik, c)Çok say ı da bileşiğ e duyarl ı lık, d)akış  ve 

sıcaklık değ işimlerine dayan ıklı . 



1.Çözücü haznesi 
2.Pompa (1, 2 yada 3 adet olabilir.) 
3.Enjektör (Örneğ in verildiğ i kı sı m) 
4.Kolon 
5.Dedektör 
6.Kaydedici 

Yay ı n kullan ı lan br-17.1 dedektor tipleri ş unlardir. 

I Is ı  iletkenlik dedektörü (TCD) 
2 Elektron yakalama dedektoru (F.0 D) 
3 Alev iyonizasyon dedektörü (FID) 
4.Alkali alev iyonizasyon dedektörü (AFID) 

7.Kaydedieiler:Dedektörden ç ı kan sinyaller bir kaydedici cihazla 
say ı sal yada grafik olarak kaydedilir. Bu amaç için özel bir veri kontrol 
yaz ı l ı m ı  kullanan bilgisayarlardanda yararlan ı labilir. 

8.‘ iiksek bas ı nel ı  (performansl ı ) s ı v ı  kromatografisi (HPLC): 

S ı vı 	kromatografisi 	ayı rma 	tekniğ inin 	teorisi 	gaz 
kromatografisinde anlat ı ldığı  gibidir. Ancak burada hareketli faz (mobil 
faz) gaz yerine s ıvı d ı r. Genel olarak bir kar ışı mdaki bileş iklerin ı s ıya 
duyarl ı  veya büyük moleküllü olmas ı , karışı mdaki maddelerin s ı vı  
kromatografisi ile daha iyi ayr ı lması n ı  sağ lamaktad ı r. 

Bir Yüksek performansl ı  s ı vı  kromatografisi (HPLC) sisteminde 
altı  temel bölüm vard ı r. 

Ş ekil 5. HPLC ünitelerinin ş emas ı  



71 

.Solvent haznesi: içine hareketli faz ı n konulduğu çam ş iş elerdir. 
S ı v ı  kromatogratisinde kullan ı lan hareketli faz şu özelliklere sahip 
olmal ı d ı r. a)Durucu faz ı n özelliklerini değ i ş t ı rme ıneli, b >ayr ı lacak 
karşı mdaki bileşenlerin hepsini çözmek, c)dü şük viskozitede olmal ı , 
d)gerekti ğ inde çal ışı lan bileş iklerden kolayca ayr ı labilmeli, e)kullan ı lan 
dedektöre uymal ı , f)yüksek safi ı kta ve ekonomik olmal ı . 

?.Pompa: Hareketli faz ı n istenilen bas ı nçta kolondan ak ışı n ı  saMar. 
Pompa. .arac ı l ı ■211yla, hareketli faz sabit ak ış  h ı zında ve sabit bas ınçta olmak 
üzere kolondan geçirilir. Kromato2rafi i ş lemi sı ras ı nda pompa mobil faz 
kompozisyonu değ i ş tirilmeden kullan ı l ıyorsa izokritik mod, i ş lem 
süresince mobil faz kompozisyonu de ğ iştiriliyorsa gradient mod olarak 
adland ı nl ı r. 

3.Enjektör: Örneklerin kromatografi sistemine verildi ğ i kısı mdı r. 
Örnekler ya ak ış  durdurulmadan bir septum yard ımıyla yada bir yana 
yardı m ıyla akış  durdurularak sisteme enjekte edilir. 

4.Kolon: Ayrı mın başarı sı  doğ ru kolonun kullanılmasına bağ lıdır. 
Kolonlar dolgu maddesi içeren paslanmaz çelikten bir tüp ve ba ğ lantı  
parçalar ından oluşur. Kolon dolgu maddeleri olarak silika, alümina, 
kömür ve organik polimerler kullan ı l ır. 

5.Dedektör: Kolondan ç ıkan sıvının bileş imini algılayan ve 
meydana gelen değ işiklikleri sinyaller halinde kaydediciye gönderen 

HPLC sistemlerinde morötesi ve görünür ışı k dedektörleri 
kullanılmaktadır. Amaca göre fluorometre ve elektrokimyasal 
dedektörlerde kullan ı lmaktad ı r. 

6.Kaydedici: Dedektörden gelen sinyaller bir kaydedici taraf ından 
alınarak kaydedilir ve değerlendirilir. Bir maddenin kolondan geçmesi 
için gereken zamana al ıkonma zaman ı  denir. Her maddenin al ıkonma 
zaman ı  farklı  olduğundan maddeler birbirinden farkl ı  zamanlarda 
dedektöre ula şı rlar ve birbirini izleyen pikler halinde yaz ı cıdan yada 
bilgisayar ekran ından al ın ırlar. 



12. RENK MADDELER İ N İ N (P İ GMENT) EKSTRAKS İ YONU VE 
BEL İ RLENMES İ  

Bitkilerde fotosentez gibi ışı k ile ilgili olaylar ı  gerçekle ş tiren çe ş itli 
renk maddeleri (pigmentler ) bulunur. Pigmentlerin bir bölümü plastidler 
içerisindeki zar sistemlerine (tilakoid membranlara) yerle şmi ş  olarak 
bulunurken bir k ı sm ı  vakuolde çözünmü ş  durumdad ı r. Pigmentler ışı k 
enerjisinin bitkiler tarafindan kullan ı labilmesini sağ ladığı  gibi, bitkilerin 
ş iddetli ışı ktan zarar görmesini de önlemektedirler. Fotosentetik 
organizmalardaki pigmentler a şağı daki tabloda özetlenmi ş tir. 

Organizma Primer 
pigment 

Aksesuar 
pigmentler 

Absorbe ettiğ i 
dalgaboyu (nm) 

Mor bakteriler b.klo.a * b klo.a 
b klo.b 

mavi,mor-k ırm ızı  
470-750 
mavi,mor-k ı rm ız ı  
400-1020 

Yeşil kükürt 
bakterileri 

b.klo a b klo.c 
Clorobium klo. 

mavi-kırmızı  
470-750 

Mavi-yeş il alg klo.a** fikosiyanin 
fikoeritrin 
allofikosiyanin 

turuncu 630 
yeş il 570 
k ı rm ı zı  650 

Kırmızı  alg klo.a fikosiyanin 
fikoeritrin 
allofikosiyanin 

turuncu 630 
yeş il 570 
kırm ız ı  650 

Kahverengi 
alg 

klo.a klo.c mor, mavi-kırm ızı  

Yüksek 
bitkiler 

klo.a klo.b mavi,mor-
turuncu,k ırmı zı  
454-670 

Çoğu yüksek 
bit. alg ve bak. 

a ve 13 
karotenoidler 
ksantofiller 

mavi - yeşil 450 

* Bakteriyoklorofı l-a 	** Klorofil-a 



[Deney „ Klorofil ekstraksiyonu 	belirlenmesi 

Prensip: 

Bitki clokularinin ye ş il renk maddesi klorotil, aseton, inetanol, 
etanol gibi çozuciderle dokulardan ekstrakte edilebilir. Bu ekstraktlardaki 
klorofil-a ve klorofil-b nin miktarlar ı  maksimum absorbsiyon 
gösterdikleri dalga boyunda spektrofotometre ile absorbanslar ı  oçülerek 
belirienebilir. I şı k absorbsiyonu ile klorofil miktarlannin belirlenebilmesi 
için önceden standartlar kullan ı larak hesaplanm ış  olan katsay ı lar 
kullanı lmaktad ı r. 

Mate ıyal: 

- Çe ş itli bitkilerin yapraklar ı  
- 

 
% 80 lik aseton (pH=7.8) (Bkz. Ek 1) 

- Havan 

Deneyin yap ı l ışı : 

Yapraklardan 1 cm çap ı nda dairesel diskler al ı n ı r. Bir havanda 2 
ml tamponlanm ış  (pH = 8) %80 lik aseton ile havanda ezilir. Havan ve 
havan eli 2 ml aseton ile üç kere y ı kan ı r. Karışı m 2500 devir / dk'da 10 
dk santrifüjlenir. Süpernatan al ınarak 750 nm'de s ı fı rlanm ış  
spektrofotometrede 664 ve 647 nm'de absorbanslan okunur. Klorofil-a, 
klorofil-b ve toplam klorofil a şağı daki e ş itliklerden hesaplamr. 

Klorofil konsantrasyonu ı.tgr ml 

Klorofil-a = 12,25. A664  - 2,55..A 47 

 Klorofil-b = 20,3 L A647  - 4,91. A664  

Klo. a+b = 17,76. A647  + 7,34. A664  

lagr ml olarak bulunan klorofil değ erleri toplam 8 ml çözücü 
kullan ı ld ığı ndan 8 ile çarp ı l ır ve kullan ı lan yaprak diskinin m 2  olarak 
yüzey alan ı na bölünürse klorofil miktan ıagr / m2  olarak bulunabilir. 
Kullan ı lan yaprak materyalinin a ğı rl ığı n ı n önceden belirlenmesi ile p.gr / 
gr olarak klorofil miktann ı  hesaplamakta mümkündür. 

Örnekler 

2  

ı 	 
K orofil-a Klorofil-b Klorofil a+b 
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I Deney 2, Antosiyanin  ve flavonoid pigmentlerin kimyasal ayr ı m ı  

Prensip: 

Antosiyanin ve flavonoid pig ınentler vakuolde bulunan ve 
koruyucu fonksiyonlar ı  olan renk maddeleridir. Bu pigmentler uygun 
çözücülerle kademe kademe ayr ı labilir. Ortam ın asiditesine göre farkl ı  
renklerde kendilerini gösterdiklerinden bu yolla belirlenebilirler. 

Materyal: 

- Renkli çiçekler ve sonbahar yapraklar ı . 
- Etil alkol 
- Petrol eteri 

Deneyin yap ı l ışı : 

Birkaç yaprak veya petal %80 etil alkolde ezilerek genel bir 
ekstrakt elde edilir. Santrifiijlenerek veya filtre edilerek e ş it hacimde petrol 
eteri ile bir ay ırma hunisine konur, kar ış tmlır ve iki faz birbirinden ayr ı lır. 
Tabakalar aşağı daki gibi test edilir. 

a)tist tabaka (Petrol eteri): Üst tabakanın rengi sar ı  ise 
karotenoidler vard ır. E ş it hacimde %95 etanol ekleyerek kan ş tırılır ve 
renklerin da ğı l ı m ı  gözlenir. Ksantofiller etanolde çok çözünür. Karotenler 
petrol eteri tabakas ında kal ır 

b)Alt tabaka (Etanot): Alt tabaka renklenmi ş  ise Antosiyanin ve 
Flavonoidleri içeriyor demektir. Renksiz ise antosiyaninler yoktur fakat 
Flavonoidler bulunabilir. Bu çözeltiden 5 ayr ı  test tüpüne 2 şer ml ekstrakt 
konur ve aşağı daki uygulamalar yap ı lır. 

1.tüp, 4 damla %1 HCl eklenir. (Çözeltiyi asit yapmak için) 

2.tüp, Kontrol olarak b ırak ı l ı r. 

3.tüp, 4 damla %1 Na 2CO3  eklenir. (Çözeltiyi alkali yapmak için) 

4.tüp, 4 damla %1 NaOH eklenir. (Çözeltiyi alkali yapmak için) 

5.tüp, Birkaç damla %t Na.2CO 3  eklenir. Bu alkali çözeltiye 4 damla 
sulu FeC13  eklenir. 



Aşağı daki tabloda saf antosiyaninler (A), Flavonoidler (F) ve her 
ikisinin (A+F) kar ışı m ı nda gözlenecek renkler özetlenmi ş tir. 

Renk 
mad. 

1.tüp 
(asit) 

?.tüp 
(nötral) 

3.ttip 
(Na2CO3 ) 

4.tiip 
(NaOH) 

5.tüp 
(FeC1 3 ) 

A k ı rm ı zı , 
leylak 

mavi, 
leylak, 
pembe 

mavi mavi koyu mavi, 
mavi, mor 

F san, 
renksiz 

sarı , 
renksiz 

sarı  sar ı  yeş il zeytin 
rengi, sar ı  

A+F k ı rm ızı  pembe yeş il zeytin, 
kahve, sar ı  

zeytin, 
kahve 

Antosiyaninlerin tipini ay ırt etmek zordur. Ancak nötral çözeltinin 
rengine bak ı larak aş ağı daki ayr ımlar yap ı labilir. 

Antosiyanin Renk 

Pelargonidin kırmı zı  

Peonidin koyu kırm ı zı  

Malvidin leylak 

Petunidin mor 

Siyanidin mor 

Hirsutudin mavi 

Delfinidin mavi 



13. FOTOSENTEZ 

Fotosentez i ş lemi canl ı  organizmalar taraf ı ndan ışı k enernsmin 
organik moleküllerin yap ı s ı ndaki kimyasal enerjiye dönü ş türülmesidir. Bu 
olay canl ı lar ı n karma şı k fiziko-kimyasal reaksiyonlar ında güne ş  
enerjisinin kullan ı lmas ı n ı  sağ lar. Fotosentez canl ı lar dünyas ı n ı n tümü için 
enerji üretir. Fotosentez özet olarak ş öyle yaz ı labilir. 

foiosenteiik org. 
Dü şük en. organik bile ş ikler I şı k en.  	-> Yüksek en. organik bile ş ikter 

Fotosentez olay ı  daha ayr ı nt ı l ı  bir biçimde şöyle yaz ı labilir. 

klorofil içeren bitki 

CO2+ H2O + Işı k en. 	 (CH20) + 02 ± Kimyasal en. 

Fotosentetik organizmalar ı n ana gruplar ı n ı n yap ı  ve fotosentetik 
karekterleri a ş ağı daki tabloda ozetlentni ş tir. 

Fotosentetik 
karekter 

Prokaryot Ökaryot 

Organizma 
yap ı s ı  

Basit yap ı l ı  tek hücre, 
membrans ız nükleus, ayn ı  
kompartmanda vesiküler 
membranlarda fotosentez. 

Çok hücreli yap ı , karma şı k 
hücreleraras ı  etkile ş im, 
membrar ı l ı  nükleus, 'ayr ı lm ış  
kompartmanlarda vesiküler 
membranlarda fotosentez. 

Oksijenik 
olmayan 
formlar 

Fotosentetik bakteriler 
(mor ve yeş il kükürt 
bakterileri), Oksijen 
olu ş maz, zorunlu 
anaeroblar, İ ndirgeyici 
kaynağı  hidrojen sülfit, 
sülfür, tiosülfit, hidrojen, 
organik bileş ikler, gaz 
azotu indirgerler. 

Yok 

Oksijenik 
formlar 

Mavi yeş il algler, Oksijen 
olu ş tururlar, indirgeyici 
kaynak sudur, gaz azotu 
indirgerler. 

Algler, yüksek bitkiler, 
oksijen olu ş tururlar, 
indirgeyici kaynak sudur, 
gaz azotu indirgeyemezler. 
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Deney 1. I şı k ş iddetinin fotosenteze etkisi 

Prensip: 

Bitkiler güne ş li bir gündeki güne ş  ışığı n ı n 1/10 unda maksimum 
fotosentez yapabilirler. Bu de ğ erin alt ı nda fotosentez h ı zı  ışı kla s ı n ı rlan ı r. 
Bitkiler yapay ışı kta da fotosentez yapabilirler. Tungsten veya floresan 
lambadan ç ıkan ışı nlar fotosentez için yeterlidir. Ancak yapay ışı kla 
maksimum fotosentezi sağ lamak için güçlü bir ışı k kaynağı na gereksinim 
vard ı r. 

Materyal: 
- Elodea bitkisi 
- Cam tüp 
- 100 W l ık ampul 

Deneyin yap ı lışı : 

Elodea bitkisinin gövdesi eğ ik olarak kesilir. Oksijenin kolay 
çıkması  için boyuna yar ıklar aç ı l ı r. Ucu yukarı  gelecek şekilde bir tüpe 
konur ve tüp su ile doldurulur. Elodea içeren tüp bir statifle tutturulur. 
Elodeanın tam kar şı sına 100 W l ık bir ampul as ı lı r ve Elodea dan ç ıkan 
oksijen kabarc ıklan sayı lır. 

Bitki ışı k kaynağı ndan 25, 50, ve 100 cm uzakl ıklara konularak 
deney tekrarlan ır ve ışı k ş iddetinin etkisi gözlenir. 15 dk boyunca her 
dakikada ç ıkan kabarc ık sayısı  belirlenir ve tabloya yaz ı lır 

Sonuçlar değ erlendirildiğ inde fotosentez ş iddetinin ışı k kaynağı na 
uzaklığı n karesi ile ters orant ı l ı  olduğu anlaşı lır. I şı k kaynağı na 25 cm 
uzakta oksijen verimi dolay ı sıyla fotosentez h ızın ın en fazla, 100 eni 
uzakl ıkta ise oksijen verimi ve fotosentez h ızının en az olduğu görülür. 

zaman Kabarc ık sayı s ı  
(dk) 25 cm 50 cm 100 cm Az CO, Çok CO2  

i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
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Deney 2. Fotosentezde karbondioksit (CO,) miktar ı n ı n rolü. 

Prensip: 

Normalde atmosferdeki CO, konsantrasyonu t% 0.03 tür. Bu 
konsantrasyon % 0.06 oluncaya de ğ in fotoseinez h ı zı  artar. Bu değ erden 
sonra ise fotosentez h ı z ı  artan CO, miktarindan etkilenmez. Ortamdaki 
CO-, konsantrasyonu °,4,5 e yükselirse - bitkiler zehirlenir. 
konsantrasyonunun art ışı  C3 tipi bitkiler için daha önemlidir. C4 tipi 
bitkilerde bir CO, konsantre etme mekanizmas ı  iş  gorduğünden artan CO, 

 konsantrasyonuna duyarlı lı klar ı  azd ı r. 

Materyal: 

- Deney l'deki düzenek 

Deneyin yap ı l ışı : 

Deney 1 'deki düzenek haz ırlanır. I şı k kaynağı  25 cm uzaklığ a 
yerleş tirilir. Elodea bitkisi önce kaynam ış  su (CO2  miktar ı  düşük veya 
yok) içine konur. 15 dk boyunca ç ı kan kabarc ıklar say ı l ır ve tabloya 
yaz ı l ır. Aynı  deney 1:1 oran ında suland ı r ı lmış  gazoz (CO2  miktar ı  
fazlad ır.) ile yap ı l ır. Ç ıkan oksijen kabarc ıkları  sayılar ve tabloya yaz ık. 

Deney 3. Fotosentez h ız ın ı n belirlenmesi. 

Prensip: 

Fotosentez yapm ış  ve yapmam ış  yaprakların kuru ağı rlık fark ı n ın 
belirlenmesiyle fotosentez ürünlerinin miktar ı  bulunabilir. Bu miktar 
zamana bölündüğünde ise fotosentez h ızı  belirlenebilir, 

Fotosentez h ı z ı  = g2 - g i  / t 

Materyal: 

- Saksı sı  ile birlikte sardunya (Pelargonium zonale) 
- Mantar deleceğ i 

Deneyin yap ı lışı : 

Fotosentezden kaynaklanan kuru a ğı rl ık artışı nın ölçülmesi ile 
fotosentez h ızı  belirlenebilir. Saks ıdaki sardunya bitkisi bir süre karanl ıkta 
b ırakılır. Bu bitkinin yapraklar ı ndan diskler al ınır ve 105°C de etüvde 
kurutulur. Ayn ı  bitki birkaç gün ışı kta b ı rakı lır ve yine yaprak diskleri 
alın ı r. Ayni çap ve say ı daki yaprak diskleri kurutulur ve kuru -ağı rlıkları  
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tesbit edilir. İ ki grup disk aras ı ndaki kuru ağı rl ı k fark ı n ın bitkinin ışı kta 
kald ığı  zamana bölümü fotosentez ürünlerinin sentez h ı zı n ı  verir. 

Deney 4. Ektrakte edilmi ş  kloroplastlar ı n katalitik özelliklerinin 
belirlenmesi. 

Prensip: 

izole kloroplast süspansiyonlan, ayd ınlatı ldığı nda demir (Fe'') 
iyonlar ını  indirgemekte ve ayn ı  zamanda 02 üretilmektedir. Bu kloroplast 
ekstraktlan CO, kullanamaz ancak suyu parçalayarak oksijen ve hidrojene 
ayırabilir. Bu iş lem Hill reaksiyonu olarak adland ınl ır. Hidrojen bir 
oksitleyici ajan tarafindan yakalanabilir. Örne ğ in ıspanak kloroplast 
ekstraktlan aşağı daki reaksiyonu gösterebilir. 

Iş* 

4Fe3+  + 2H20 	 > 4Fe2" + 4[Hj + 02 
kloroplast 

Bu reaksiyonu gösterebilmek için 2, 6 diklorfenolindolfenol (2,6 
DFİF) kullan ı labilir. Bu boya aydınlanmış  kloroplast süspan-siyonlar ında 
birkaç dakikada beyazlamaktad ır (indirgenmektedir). Bu durum, 
kloroplastlardaki indirgeyici gücü gözlememize olanak sağ lar. 

Materyal: 

- Taze ıspanak (Spinaca oleracea) yapraklan 
- Sakkaroz tamponu (Bkz. Ek 1) 
- 2, 6 diklorfenolindolfenol (2,6 DF İF) (Çok seyreltik) 
- 0,5 M KCl 

Deneyin yap ı lışı : 

Bir ş işe içindeki tampon buzlu suya dald ırılarak soğutulur. Havan 
ve havaneli de ayn ı  biçimde soğutulmal ıd ır. Bir miktar taze ıspanak 
yaprağı  havanda 10 ml kadar so ğuk tamponla ezilerek kloroplastlan 
ekstrakte edilir. 3 dk orta h ızda santrifiljlenerek ni şasta taneleri ve hücre 
çeperi çöktürülür (Santrifilj için soğutulmuş  tüpler kullanılmalıdır). Üst 
çözelti temiz tüpe bo şaltı larak yüksek h ızda 10 dk tekrar santrifiljlenir. Üst 
çözelti atı lır ve kloroplastlar 4 ml buzda so ğutulmuş  tamponda süspanse 
edilir. 6 adet tüp al ınarak aşağı daki tabloda gösterilen uygulamalar yap ı l ı r. 
1, 3 ve 5 numaral ı  tüpler parlak ışı kla ayd ınlatı l ır ve boya beyazlay ıncaya 
kadar beklenir. 

Aydı nlanmış  kloroplastlann indirgen özellikleri hakk ındaki 
düşüncelerinizi not ediniz. 
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Tüp no 2,6 f)Fil .  O, 5 'N1 Kel Ek trakt 	, I şı k Sonuç 

i mi U. 	mi 0,5 mi -± 

2 1 mi 0,5 mi 0,5 mi - 

3 1 mi 0,5 mi 0,5rı l1 
(Kaynaulm ış ) 

4 1 mi 0,5 mi 0,5m1 
(Kaynanirrn ş ) 

- 

5 
(1 mi saf su) 

0,5 mi 0,5 mi 

6 
(1m1 saf su)  

0,5 ml 0,5 mi - 

Deney 5. Karanl ıkta glikozdan ni ş asta sentezinin incelenmesi. 

Prensip: 

Fotosentezin karanl ı k evresinde esasen iki dönü şüm seti vard ı r. 
Bunlardan birincisi glikoz, sakkaroz ve ni şasta gibi yüksek karbonhidrat 
ürünlerinin olu şumu ile ilgili iken ikincisi bir seri reaksiyonla fotosentezin 
devaml ı lığı nda gerekli olan CO 2  akseptörü (tutucusu) ribuloz 1,5 
bisfosfat ı n yeniden sentezidir. 

Ribuloz 1,5 bisfosfat üretimi d ışı nda kalan asimile karbon; ni ş asta, 
lipidler ve proteinlerin sentezi için kloroplastlarda kullan ı lmaktadı r. 
Ayd ınlanma s ırasında çoğu bitkilerin kloroplast stromas ında büyük 
granüller halinde nişasta birikir. Karanl ıkta ya çözünerek solunumda 
kullan ı lır ya da depo organlara ta şı n ı r. 

Nişasta polimerlerinin olu şumu için nükleotid şekerlere gereksinim 
vard ı r. 

ATP + Giukoz-l-fosfat —* ADP-Glukoz PP, 

ADP-Glukoz ± (Glukoz)„ —> (Glukoz)„ 1  + ADP 

Glukoz-l-fosfaftan ni şasta sentezi ni şasta sintaz enzimi tarafindan 
gerçekle ş tirilir. Üretilen (a 1-4 ) bağ l ı  amiloz molekülleri bir dal enzimi 
ile amilopektine dönü ş türülür. 
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Materyal: 

- Genç sardunya (Pelargonium zonale) yapraklar ı  
- Derin payreks petri kab ı  (2 adet) 
- % 5 lik steril glikoz çözeltisi 
- Mantar deleceğ i 
- % 1 lik sodyum hipoklorit çözeltisi 
- Lügol çözeltisi 

Deneyin yap ı lışı : 

Steril 20 mi % 5 lik glikoz çözeltisi bir petriye dökülür. Di ğ er 
petriye ise kontrol olarak steril saf su konur. Bir mantar delece ğ i ile en az 
24 saat karanl ıkta b ırakılmış  sardunya yaprağı ndan bir cm çap ında birkaç 
disk ç ıkanhr. % 1 lik sodyum hipoklorit çözeltisinde 3 dk çalkalanarak 
sterlize edilir, steril distile suda y ıkanır ve her kaba bir adet b ırakılır. 
Petriler etiketlenir ve 3 gün karanl ıkta bekletilir. Yaprak diskleri ç ıkarı lır 
ve glikoz çözeltisindeki küçük bir çentik kesilerik i ş aretlenir. Klorofili 
ortadan kald ırmak için kaynayan suyun içine bat ırı l ır ve % 90 l ık etil 
alkolün içine b ırakı l ır. Niş asta olu şumu lügol ile test edilir. 



14. SOLUNUM 

Organik bile ş iklerin biyolojik oksidasyonuna solunum denir. 
Solunum reaksiyonlar ı  s ı rası nda organik maddelerin yap ı s ı ndaki enerji 
ATP moleküllerine aktar ı larak canl ı lar tarafindan kullan ı labilecek enerji 
formuna dönü ş türülür. Solunum reaksiyonlar ı  oksijenli ve oksijensiz 
olarak iki tipte gerçekle ş ir. Oksijenli (aerobik) solunum basitçe şöyle 
gösterilebilir. 

C6H1206 + 602  —* 6CO2  61120 + 686 K cal 

Oksijensiz (anaenobik) solunum veya alkol fermentasyonu ise 
basitce ş öyle özetlenebilir. 

C61-1 1206  -* 2C2FIŞ OH + 2CO2  + 49.7 K cal 

Deney 1. Oksijenli solunumun nicel olarak gösterilmesi 

Prensip: 

Oksijenli solunum s ı ras ı nda CO, 	veriminin ölçülmesi ı çin 
Pettenkofer ayg ıtı  denen düzenek kullan ı lır. Dış arıdan gelen havan ın 
karbondioksiti, yıkama ş i şesindeki °1/410 luk KOH tarafindan tutulur. 
Karbondioksitten ar ınd ınlmış  havan ı n oksijeni solunum yapacak bitki 
tarafı ndan kullan ı l ır ve solunum sonucu d ış arıya CO, verilir. Solunum 
sonucu ç ıkan CO2, Pettenkofer tüpündeki Ba(OH), taraf ı ndan tutulur. 
Sistemdeki hava bir su trompu ile sürekli olarak çekilir ve CO 2  den dolayı  
Ba(OH)2  bulanmaya ba ş lar. 

Ba(OH)2  + CO2  --> BaCO3  + H2O 

Oluşen BaCO 3  ortemdaki alkalinin kuvvetini azalt ır. Titrasyonla 
harcanan asit miktar ı  belirlenir. Böylece bitkinin belirli bir sürede ne kadar 
CO2  verdiğ i hesaplanabilir. 



Materval: 

Pettenkofer düzene ğ i 
- Çimlenmekte olen tohum veya yeni kopar ı lm ış  çiçekler 

Titrasyon düzene ğ i 

Deneyin yap ı l ışı : 

A 
	 e 

Ş ekil 6. Pettenkofer düzene ğ i 

Pettenkofer düzeneğ i kurulur. Y ıkama ş i şelerinden birine %10 luk KOH 
çözeltisi, diğerin çimlenmekte olan tohum veya yeni kopar ı lmış  çiçekler 
konur. Pettenkofer tüpünün içine ise Ba(OH) ,  konur. Tüpe konan 
Ba(OH), kuvvetli bir asit olan oksalik asit ile titre edilerek asiditesi 
belirlenir. Titrasyon için küçük bir erlen al ın ı r ve içine 5m1 Ba(OH) , 

 konur. üzerine birkaç damla fenolfitalein ilave edilir ve eruuyani renk 
oluşuncaya kadar büretten oksalik asit damlat ı l ı r. Harcanan oksalik asit 
miktar ı  tayin edilir. Deney ba ş lad ı ktan 15 dk sonra pettenkofer tüpünden 
5m1 Ba(OH) ,, al ı narak tekrar oksalik asitle titre edilir. 15 dk ara ile i ş lem 
tekrarlan ı r. Her ölçüm sonucu için a ş ağı daki i ş lemler yap ı l ı r. 



- 
	 asyo n 

CO nı . 

 

Tüp teki Ba(011).miktar ı  

 

al ı nan Ba(OH) :1  miktar ı  

Deney sonucunda elde edilen de ğ erler yerine konularak 
deney süresi sonunda 1 gr materyalin verdi ğ i CO, lı esaplan ı r.  

NOT: Oksalik asitin konsantrasyonu, titrasyonda kullan ı lan 1 ml 
oksalik asit 1 mg karbondioksit'e e ş değ er olacak ş ekilde hesaplan ı r. 

süre (dk) titrasyonda kullan ı lan oksalik 
asit (m1) 

Bağ lanan CO, miktar ı  (mg) 

0 

15 

30 

45 

60 

Deney 2. Solunum katsay ı s ı  ile solunum sübstrat ın ı n belirlenmesi 

Prensip: 

Solunum sırasında belirli bir sürede d ış arı  verilen karbondioksitin 
al ınan oksijene oran ına solunum katsay ı s ı  (SK) denir. SK = 1 ise verilen 
CO, al ınan 09 ye eş ittir. Bu durum, solunum sübstrat ı n ın karbonhidrat 
olduğunu gösterir. SK > 1 ise verilen CO 2  miktar ı  al ınan 02 den fazlad ır 
bu durum solunumda O2 ce zengin organik asitlerin kullan ı ldığı nı  gösterir. 
SK < 1 ise verilen CO 2  alınan 02 den azd ı r. Bu durumda solunumda 
oksijen miktar ı  az olan yağ ların kullan ı ldığı nı  gösterir. 

1- Solunum sübstrat ı  karbonhidrat ise: 

CO2 	6 
C6111206  + 602 —+ 6CO2  + 6H20 

	— = 

02 	6 
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2- Solunum sübstran organik asitler ise: 

CO, 2 
C 2H204 1/202 2C 02 + H20 

	
=—> 1 

02 	0,5 

3- Solunum sübstrat ı  yağ  asitleri ise: 

CO2 	6 
2C51119806  + 14502  --> 102CO2  + 98H20 	= — < 1 

02 	6 

Materval: 

- Keten (Linum) tohumları , bezelye (Pisum sativum) tohumları, 
yonca (Medicago sativa) yapraklan ve damkoru ğu (Sedum) bitkisi. 

- manometre 

Deneyin yap ı lışı : 

Farklı  materyaller 3 ayr ı  tüpe konur ve her biri bir manometreye 
bağ lanır. Solunumun gerçekle şmesi için uygun bir ortama konur ve bir 
süre beklenir. Manometre kollanndaki de ğ işmeler solunum katsay ısmın 
değ iş imini gösterir. 

'Deney 3. Fermentasyon olay ın ı n incelenmesi 

Prensip: 

Bazı  organizmalar solunum s ırasında oksijen kullanmazlar. Bu 
durumda solunum ürünü olarak CO2 den başka etil alkol ve laktik asit gibi 
organik bileş ikler meydana gelir. Bu olaya oksijensiz solunum veya 
fermentasyon denir. Olu şan ürünlerin analizi ile bu olay ın varlığı  
anlaşı labilir. Bu deney fermentasyon ürünlerinden CO 2  in analizine 
dayanmaktad ı r. CO2 in varl ığı  Ba(OH)2 ile beyaz renkli BaCO3 çökele ğ i 
oluşturmasından anlaşı labilir (bkz. Deney 1). 

Materyal: 

- Bira mayas ı  (Sacharomyces cerevisae) 
- %1 lik glikoz çözeltisi 
- %10 luk Ba(OH)2 çözeltisi 

Deneyin yap ı lışı : 

Bir erlene 200 ml, %1 lik glikoz çözeltisi koyulur ve içerisine bir 
miktar bira mayas ı  kanştınhr. Erlenin ağzına U biçiminde bir cam boru 
takı lır. Cam borunun diğ er ucu %10 luk Ba(OH)2 bulunan tüpe tak ı lı r 
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(bon ı nun ucu çözeltinin içinde olmal ı d ı r). Hazırlanan düzenek 30°C de 
uzunca bir süre bekletilirse tüpün dibinde beyaz renkli BaCQ ı  çökeleginin 
biriktigi görülür. Fermentasyonda etil alkol olu şumu ise erlenin t ı pası  
açı ld ığı nda ka ı -ekteristik kokusundan anla şı labilir. Oluşan BaC 03 
çökeleginin tan ı tmas ı  ile fermentasyon h ı z ı  ve fermentasyonun CO 2  verimi 
belirlenebilir. 



15. HORMONLAR 

Bitkiler için hormon terimi doğal olarak bitki tarafindan 
oluş turulan büyüme düzenleyici maddeler için kullan ı lmaktad ı r. Bitkilerin 
çoğunda büyüme 5 ana hormon sistemi tarafindan koordine edilir. Bu 
hormon sistemleri ve baz ı  özellikleri a ş ağı daki tabloda özetlenmi ştir. 

Hormon veya 
büyüme 

düzenleyici 

Formülü Harmon 
üretimini 
etkileyen 
faktörler 

Etkilediğ i baz ı  
iş lemler 

oksinler İ ndolasetik asit 
tIAA) 

ni------T-CH2 COOH 

H 

Işı k, yerçekimi Fototropizma, 
Geotropizma 

Gibberellinler 

HO 

H  

Giberellik asit (GAA) Düşük 	sıcakl ı k, 
ışı k 
(fitokromlar ı n 
yard ı mıyla) 

Çimlenme, 
uzama, 
çiçeklenme OH 

CH, 
H COOH

'--CH2 

Absisinler Absisik asit (ABA) 

CH, 	CH, 	H 	H 
H ....... 	..._ 	.....r , —C' . -.): 

I 	I 
0.-.",">, , H 	CH, 

ı  "' 

1 

-COOH • 

Dormansinin 
uyarılması , 
Diğ er büyüme 
hor. etkisinin 
azahilmas ı  

Sitokininler Adenin ttirevleri 

NH, 

1 İ N \ 
II 

Protein 
sentezinin 
te şviki  

Edlen H 	H .. 	„, 
=C: 

-. 

ii 	H 

I şı k 	(Öksin 	ve 
fı tokromlar ı n 
yard ı m ıyla 

Uzaman ı n 
inhibisyonu, 
olgunla ş ma 

S7 
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Deney 1. Kök ve gövde büyümesi üzerine oksinlerin etkilerinin 
incelenmesi. 

Prensip: 

Bitkilerin büyümesi meristem hücrelerindeki vakuolle şme nedeni 
ile hücre çeperinde geri dönü şken olmayan plastik uzama meydana 
gelmesi ile ilgilidir. Bunun için hücre çeperinin yumu şamas ı  ve içeriye su 
girmesi gerekir. Oksinlerin farkl ı  konsantrasyonlar ın ın etkisinde 
uzunluğuna büyüme ve hücre çeper plastisitesi aras ında doğ ru orant ı  
vardır. Ayrıca oksinler yeni hücre çeper materyalinin üretilmesi ve çepere 
katılmasın ı da teşvik ederek büyümeye neden olmaktad ı r. 

Oksinlerin etki mekanizmas ı 	asit - büyüme teorisine göre 
aç ıklanabilir. Buna göre, zarda bulunan proton pompas ı  H iyonlarını  
stoplazmadan çepere geçirerek çeperin gev şemesine neden olur. Oksinler 
bu proton pompasının çalış masını  sağ lamaktad ır. 

Materyal: 

- Tere (Lepidium sativum) tohumlar ı  
- 12 steril petri kab ı  
- Filtre kağı dı  
- IAA (İndol asetik asit) ve IBA ( İndol bütirik asit) çözeltileri. 
(0.01, 0.1, 1.0, 10 ve 100 ppm) 

Deneyin yapı l ışı : 

%1 lik sodyum hipoklorit çözeltisinde sterilize edilmi ş  120 tohum 
ve 12 adet steril petri kab ı  distile sudan geçirilerek y ı kan ır. Her petri 
kab ına birer filtre kağı dı  yerleştirilir ve 5'er ml distile su ile nemlendirilir. 
Her petri kab ına 10 adet tohum konur. Petri kaplan karanl ıkta 30°C de 
48 saat inkübe edilir. 

İnkübatörden ç ıkarı lan petrilerden benzer ölçülerdeki sa ğ l ı klı  
fideler seçilir, sağ lıksızlar at ı lır. Fideler seçilirken dikkatli davran ı lmal ıdır. 
Her fidenin kök uzunluklar ı  10 mm kadar olmal ı dır. 

Her petriye farkl ı  konsantrasyonlarda haz ı rlanmış  oksin 
çözeltilerinden 7' şer ml eklenir. 48 saat inkübatörde bekletilir ve tekrar 
kök gövde ölçümleri yap ı l ır. Her oksin konsantrasyonu için boydaki 
ortalama art ış lar hesaplan ı r ve grafige yerle ş tirilir. İki oksinin uyarıcı  ve 
inhibe edici etkileri kar şı laş tınlı r. 



IAA ve IBA n ı n büyümeye etkisi 
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Deney 2. Gövde uzamas ı  üzerine gibberellinlerin etkilerinin 
incelenmesi 

Prensip: 

Gibberellinlerin uzamay ı  artırı cı  etkisi çeper plastisitesi ve hücre 
özsuyunun ozmotik potansiyelinin azalt ı lmas ı  ile ilgilidir. Gibberellinlerin 
büyüme üzerindeki etkisi öksinlerinkinden farkl ı d ı r. Çepere 1-1 +  sal ın ım ı  ile 
ilgili olmadığı  düşünülmektedir. D ış tan uygulanan yüksek gibberillin 
miktarlar ı  öksinlerden farkl ı  olarak maksimum büyümeye neden 
olmaktad ır. Ayrıca gibberellinlerin gövde büyümesi üzerine etkisi öksinler 
tarafindan desteklenmektedir. 

Materyal: 

- Bryophyllum, Lahana (Brassica oleracea), Bezelye (Pisum 
sativum) (Cüce varyeteler) bitkilerine ait fideler. 

- Giberellik asit (GA) çözeltisi (1/20000) (Bkz. Ek-1) 

Deneyin yap ı lışı : 

Sulu GA çözeltisinden bitkinin apeksine bir damla damlat ı hr. 
Uygulama 4-5 günde bir olmak üzere 3 hafta kadar devam ettirilir. Bir 
kontrol bitkisine ayn ı  şekilde distile su uygulan ı r. Uygulanm ış  ve 
uygulanmamış  bitkilerdeki büyüme kaydedilir. Her bitki üzerindeki 
yapraklar say ılı r. 
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Bitki büyümesi 
	

Yaprak say ı sı  

Kontrol 

Giberellik asit 

Deney 3. Amilaz aktivitesi üzerine gibberellin etkisinin incelenmesi. 

Prensip: 

Gibberellinlerin en önemli etkilerinden biri tohum çimlenmesini 
teşvik etmektir. Tohum içindeki embriyodan sal ınan gibberellinler alevron 
tabakas ın ı  etkileyerek hidrolitik enzimlerin ( a-amilaz gibi) sal ınmasına 
neden olur. Bu enzimler de endospermdeki depo besinlerin parçalanmas ını  
ve kullan ı lması n ı  Sağ lar. 

Materyal: 

- Arpa tohumlar ı  
- Niş asta agar (Bkz. Ek-1) 
- GA çözeltisi (Bkz. Ek-I) 

Deneyin yap ı lışı : 

İki steril petri kab ı na 3 mm kal ınlığı nda ni ş asta agar dökülür. Ayn ı  
ortamdan iki petri kab ı  daha haz ırlan ır ve l ml GA stok çözeltisi eklenir 
(Son konsantrasyon milyonda 10 k ı sı m olmal ıdır). GA agar s ıvı  iken 
karış tırı lmalı d ı  r. 

20 arpa tohumunun kabuklar ı  soyulur. Bir saat kadar ıslatılır ve bir 
yarı sı  embriyoyu içermek üzere ortas ından ikiye kesilir. Parçalar %1 lik 
sodyum hipoklorit e dald ırılarak 1 dk steril edilir ve steril su ile y ıkan ır. 
Embriyo içeren 5 parça GA içeren bir pleyte yerle ş tirilir Embriyo 
içermeyen 5 parça GA içeren di ğer pleyte yerle ştirilir. Ayn ı  iş lem GA 
bulundurmayan kontrol pleytlerine yap ı l ır. 25°C de 48 saat inkübe edilir. 
ve  saf iyot çözeltisi ile boyan ır. Renksiz alanlar amilaz aktivitesi 
içermektedir. Bu durum ni şasta hidrolizinden anla şı l ı r. 

GA ve embriyonun amilaz enziminin aktivitesi üzerine etkilerini 
tartışı nız. 



16. B İ TK İ LERDE HAREKET 

Bitkiler toprağa bağ lı  olarak ya ş adı ldarından yer değ iştirme 
hareketi göstermezler. Bununla birlikte bitkilerde hücre ve organ 
düzeyinde çe şitli hareketler görülmektedir. Bitkilerde hareketin baz ı  
özellikleri aşağı daki tabloda özetlenmi ştir. 

Bitkilerde gözlenen hareket çe şitleri aşağı daki tabloda 
özetlenmi ş tir. 

Hareket biçimi Hareket tipi Doku Uyaran 
Ölü doku 
hareketleri 

ş i şme 

kohezyon 

legümen meyveler 

eğ relti sporangiunıu 

su 

su 
Durum 
değ iştirme 
hareketleri 

nutasyon 

varyasyon 

genç organlar, petioller 

Echalhan mevvelari 

asimetrik büyüme 

turgor asimetrisi 

Etkenin 
yönüne bağ lı  
durum 
değ iştirme 
hareketleri 
(Tropizma 
hareketleri) 

fototropizma 

geotropizma 

kemotropiznıa 

hidrotropizma 

travmatropizma 

haptotropizma 

yaprak, çiçek 

kök (-), gövde (±) 

polen tüpü 

kökler 

kökler 

sarı l ıcı  bitki sülükleri 

ışı k 

yerçekimi 

kimyasal maddeler 

su 

yaralanma 

dokunma 

Etkenin 
yönüne bağ lı  
olmayan 
durum 
değ iş tirme 
hareketleri 
(Nasti 
hareketleri) 

termonasti 

niktinasti 

sismonasti 

çiçek sepal ve petalleri 

Fabaceae yapraklar ı  

Alimosa pudica 
yaprakları  

ısı  

ışı k 

dokunma 

Yer değ iştirme 
hareketleri 
(Taksi 
hareketleri) 

fototaksi 

kemotakSi 

öglena 

Eğ relti (Isoetes) 
spermatozoidleri 

ışı k 

kimyasal maddeler 

Hücre 
hareketleri 

Amöboid har. 

Plazma har. 

Nukleus har. 

krornatofor har. 

Myitomycetes 

Elodea, 
Vallisneria,Chara 

Hymenomycetes 

yapraklar 

ışı k, su,kimyasal 
mad. 

ışı k ve kimyasal mad. 

hücre bölünmesi 

ışı k 
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Deney I. Bitkilerde jeotropizma hareketi 

Prensip: 

Jeotropizma bitkilerin yerçekimine tepkisidir. Bitkilerin kökleri 
yerçekimi do ğ rultusuna gövdesi ise ters do ğ rultuya yönelir. Bu olay canl ı  
bir bitki ile gösterilebilir. Jeotropizman ın nedeni, oksin dağı l ı m ı n ı n 
yeryüzü elektiriksel yükünden kaynaklanan asimetrisidir. 

(a) 
	

(b) 
	

(c) 

Ş ekil 7. Pozitif ve negatif jeotropizma. a)Bitki normal büyüme 
pozisyonunda, b) ayn ı  bitki 90° yan yat ı nlm ış , c) yerçekimi etkisine kök 
ve sürgün tepkisi. 

Materyal: 

Saksı s ı  ile birlikte bir kolyoz (Coleus) bitkisi. 

Deneyin yap ı l ışı : 

Kolyoz bitkisi yat ı k olarak bir masaya yerle ş tirilir. Bitkinin büyüme 
değ i ş iklikleri zaman zaman not edilir. 
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Deney 2. Bitkilerde fototropizma hareketi 

Prensip: 

Fototropizma bitkilerin ışığ a yönelme tepkisidir. Bitki organlar ı  ya 
ışı k yönüne yada aksi yöne yönelirler. Fototropizmaya bitkilerde bulunan 
pigmentler neden olur. 

Materyal: 

Karanl ıkta çimlendirilmi ş  arpa tohumları  
Kı rm ızı  ve mavi ışı k kaynaklar ı  

Deneyin Yap ı lışı : 

Topraktan yeni ç ıkmış  arpa koleoptilleri karton kutulara konarak 
tek yönlü olmak üzere k ırm ızı  ve mavi ışı kla ışı kland ınlırlar. Bir süre sonra 
koleoptillerin yönelme davran ış ları  gözlenerek not edilir. 



17. B İ TK İ  DOKU KÜLTÜRÜ 

Bitki doku kültürleri temelde bir üretim yöntemidir. Bitkinin çe ş itli 
k ı s ı mlar ı ndan al ı nan küçük bir parçan ın (explant) sterilize edildikten sonra 
çeş itli maddeleri içeren steril g ı da ortam ı nda (in vitro) ve uygun çevre 
ko ş ullar ı nda kültüre al ı nmas ı  i ş lemidir. Mikro üretim veya aseptik kültür 
ad ı da verilir. Embrivo, meristem, kallus, protoplast kültürleri gibi çe ş itli 
tipleri vard ı r. 

Bu teknikle fizyoloji, biyokimya, sitoloji ve genetik ile ilgili 
konularda problemin çözülmesi için yeni olanaklar sa ğ lanm ış tı r. Bu temel 
konuları n yan ı s ı ra bitki ıslahı , üretimi, çe ş itli bitkisel metabolitlerin elde 
edilmesi bitki materyalinin uzun süre korunmas ı  gibi uygulama alanlar ına 
sahiptir. 

Bitki doku kültür tekni ğ inin üç temel esas ı  vard ı r. 

1- Kültürün gelişmesi için gerekli organik ve inorganik maddeleri içeren 
steril bir besin ortam ı n ı n haz ı rlanmas ı . 

2- Bakteri, mantar veya her ikisini ta şı yan ve kültüre al ı nacak bitki 
parças ı n ı n orijinini olu ş turan ana materyalin dezenfekte edilmesi. 

3- Orijin bitkiden istenen eksplant ı n (meristem, anter, embriyo, yaprak ucu 
vb.) al ı narak steril g ıda ortam ı na, steril ko ş ullarda konulmas ı  ve geli şmesi 
için uygun çevre ş artlar ı na yerle ş tirilmesi. 

LABORATUAR ORGAN İZASYONU 

1-Ön Haz ı rl ık Odas ı  : Gıda ortam ın ın haz ırlandığı , bitkinin 
temizlenip sterilize duruma getirildi ğ i kullan ı lan kap ve malzemenin 
olduğu oda. Hassas terazi, pH metre, otoklav, etüv, buzdolab ı , malzeme 
dolab ı , banko, lavobo, gaz ocağı , vb. 

2-Kültür Haz ı rlama Odas ı : Bu kı s ı m temiz ve hava ak ı m ı n ı n 
olmad ığı  bir oda olmal ı . Steril oda veya steril kabin, steril odalar 
penceresiz, y ı kanabilir özellikte, s ı cakl ı k ayarl ı , personel de buraya steril 
giysi ve ayakkab ı  ile girmeli ağı z maskesi kullan ı lmak 
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3- İ nkübasyon odas ı : Sabit ışı k ve s ı cakl ık ayarı  olan odalard ı r. 
I şı k istemeyen kültürler için karanl ı k oda k ısm ı , ayarl ı  floresan lamba, 
kültürlerin konaca ğı  raflar, amaca göre ışığı  azaltan veya art ı ran bir 
düzenek bulunmal ı d ı r. 

BESIN ORTAMI 

Bir doku için en uygun g ıda ortam ı  denemeler ile saptanabilir. 
Bütün gı da ortamlar ının temeli gerekli makro ve mikro elementlerin, 
mineral tuzlann, karbon kayna ğı  olarak şekerlerin belirli miktarda 
kanştınlması d ır. 

Bir besin ortam ında bulunan maddeler dört grupta toplan ır. 

1-Su (saf su kullan ı lmal ı ) 

2-İnorganik bileş ikler: Karbon, oksijen, Hidrojen en fazla istenen 
elementlerdir. Azot genellikle NO3-  veya NH4 ' şeklinde, fosfor HPO4-  
şeklinde, kükürt SO42-  şeklinde bulunmal ı dır. Potasyum, kalsiyum, 
magnezyum, sodyum ve klor iyonlan yeterli miktarda kat ılmalıdır. Ayrıca 
mikroelementler az miktarda eklenmelidir. Demir çe ş itli şekillerde g ıda 
ortamma katılabilir; demir tartarat, demir EDTA, demir klorür, demir 
sülfat gibi. 

3-Organik bileş ikler: 

a)Karbonhidratlar: Genel olarak % 2-3 şeker eklenen g ı da 
ortamlarında sakkaroz en fazla kullanı landır. Bazı  durumlarda fruktoz ve 
glikoz kullanı lır. Laktoz, maltoz, galaktoz ve ni şasta genel olarak olumlu 
sonuçlar vermemi ş tir. 

b)Vitaminler: Bitkiler vitaminleri kendileri sentezleye-bilirlersede 
kültür ko şullarında bazı  vitaminler yetersiz kalmaktad ır. Tiamin (B i ) 0,1-1 
mg/l, nikotinik asit 0,5 mg/I, piridoksin 0,5 mg/l, inositol 100 mg/l 
katı lmal ı d ır. Biotin, folik asit, ribofilavin, askorbik asit gibi vitaminlerde 
tedbir olarak kat ı labilir. 

e)llormonlar: En kritik ve özel önemi olan hormonlar öksinler ve 
sitokininlerdir. Kök/sürgün oran ı  öksin/ sitokinin oran ına bağ lı dır. 
Sitokinin fazla ise sürgün, öksin fazla ise kök geli şimi fazlad ı r. İndol asetik 
asit (IAA), İndol bütirik asit (IBA), naftalen asetik asit (NAA), zeatin, 2,4 
di klorofenoksi asetik asit, Benzilaminopürin (BAP), kinetin (6 furfll 
amino pürin), İzopentil adenozin (IPA), 2 izopentil adenin (2IPA), baz ı  
durumlarda gibberellinler (sürgün yerine kallus olu ş mas ı  isteniyorsa ) 
kullan ılı r. 

d)Amino asit ve diğer azotlu bileş ikler: Amino asitler ve 
amidleri baz ı  kültürler için yararl ıd ır. 
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4- Doğal bileş ikler: Hindistan cevizi, m ısınn endospermi, muz, portakal, 
domates, meyve pulp ve sular ı, kazein, laktalbumin gibi hidrolize 
proteinler, malt, bira mayas ı , bal ık yağı  gibi ürünler. 

DOKU KÜLTÜRLER İ N İ N UYGULAMA ALANLAR İ  

Bitki hücre ve doku kültürleri alan ında son gelişmeler; hücre 
bölünmesi, hücre beslenmesi, totipotensi durumu, radyobiyoloji, hücre 
muhafazas ı  genetik ve fizyoloji gibi çeş itli temel konulardaki problemlerin 
çözümünde yard ı mc ı  olmuştur. Bitki doku kültürlerinden yararlanma 
alanları n ı  şöyle sıralayabiliriz. 

1-Hızl ı  üretim 
2-Islah 
3-Virüssüz bitki elde etmek 
4-Uzun süreli muhafaza 
5-Sekonder metabolit üretimi 

1-111z11 üretim: Bugün geli ştirilmiş  olan in vitro ve mikro üretim 
yoluyla bitkinin kısa bir sürede fazla say ıda çoğ altılabilmesi mümkündür. 
Bu yolla yeni ıslah edilmiş  hibrit bitkiler diğer klasik yöntemlere göre çok 
kısa zamanda ticari amaçlara uygun miktarlarda ço ğ altılması  
baş anlabilmektedir. 

- Hastal ıklardan ar ındırı lmış  stoklardan üretim yapmak. 

- Y ıl boyu üretim yapmak. 

- Kültür aş amas ında olan bitkiler kolayl ıkla ülkeler aras ında 
transfer edilebilir. 

a)Eksplantlardan adventif sürgünlerin direkt olarak olu şması . 
Yaprak, kök, gövde yüksek totipotente sahip ya kallus ya adventif sürgün 
oluşur. Oksin sitokinin oran ı  kallus oluşumunda etkilidir. Sürgün geli ş imi 
sitokinin art ınlarak sağ lanır. 

Sürgünler ikinci eksplant olarak kullan ı labilir. Gelişen sürgünler 
birkaç mm kalacak şekilde k ısaltı l ır ve anaç dokudan daha fazla sürgün 
ç ıkmas ı  te şvik edilir. Süsen (Iris) y ı lda 5 yavru yumru meydana getirir. 
Ancak çiçek sap ından alınacak 1mm kahnl ıktaki bir parça NAA ortam ında 
çok miktarda sürgün olu şturur ve bir soğ an sap ından 100 yeni bitki 
meydana gelir. 

b)Kallus veya hücre süspansiyonlar ı nı n adventif sürgünlerin 
oluşması  : Kallus geliş tiğ i ortamdan daha zay ıf gı da ortamına al ınırsa 
sürgün (totipotent hücreleri) meydana getirir. Daha zengin besiyeri 
ortam ı na al ı nırsa kallus olu şur. S ıvı  ortama al ınırsa gevşek yap ı tı  olurlar ve 
küçük hücre gruplar ı  ve tek hücrelere ayr ı l ırlar. Bu hücre süspansiyonlan 
katı  ortama al ınd ıklannda direkt olarak adventif embriyolar olu ş turabilir 
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veya rejeneratif kallus meydana getirebilir. Üretim için kallus ve hücre 
süspansiyonu en çok dü ş ünülen bir yoldur. Sürgünler köklenmeyi te şvik 
edici ortamlarda k öklendirilir. Transfer için optimum devre köklerin 
geli şmeye ba ş lad ığı  yapraklar ı n kendilerinin fotosentez yapabildi ğ i 
d evredir. 

2-Islah : Melezleme ile i şe baş lanir. Melezler kendilendikten sonra 
karekterlerin kombinasyon durumlar ı  gözlenir. 

a)Üretim:Bitki ıslahç ı lar ı  selekte ettikleri tek bitkileri k ı sa bir 
sürede üretebilme ş ans ına sahip olabilmektedir. 

b)Varyasyon:Islahtan amaç istenilen özelliklere sahip yeknesak 
bitkiler elde etmektir. Buda varyasyon yaratma ve istenilen karektere sahip 
bitkilerin seçimi ile olur. Varyasyon yaratma 1- embriyo kültürü, 2- 
mutasyon, 3- haploid bitki elde etme 4- Protoplast kültürü ve 5- somatik 
hibridizasyon ile olur. 

c)Transformasyon:Genetik mühendisleri tarafindan bücrelerde 
yap ı lan modifikasyonlar daha önceleri mümkün olmayan şekilde genler ile 
uğ raşı m yolların ı  açmış tır. Bu sayede istenilen özellikler bitkilere 
aktanlabilmektedir. 

3-Virüssüz bitki elde etmek: 

a)Bitkide mevcut virüslerin tan ımlanmas ı . 

b)Virüsü elemine etmek için gerekli tedavi edici i şlemlerin 
yap ı lmas ı . (termoterapi - meristem kültürü). 

c)Bu iş lemler sonucu elde edilen bitkilerin testten geçirilmesi 

d)Tekrar enfeksiyon olmayacak bir ortamda muhafaza edilen 
sağ l ı kl ı  bitkilerin üretimi. 

Doku kültürünün kullan ı lması  halinde tek bir sağ l ı klı  bitki elde 
edilmesi üretimde ba ş langı ç için yeterlidir. Bu bitki sonradan ya geleneksel 
üretim yöntemleri yada h ı zl ı  doku kültürü yöntemleri ile 
çoğ altılabilmektedir. . 

4-Uzun süreli muhafaza: Genetik kaynak olarak korunmas ı  
sözkonusu olan bitkiler, ister ticari amaçla kullan ı lan varyeteler olsun, ister 
pirimitif varyeteler veya yabani türler olsun ba ş lı ca 3 ana guruba 
ayrılabilirler. 

a)Tohumlan -20 ve daha dü şük s ı caklı kta % 5-7 nem içeren 
ortamlarda uzun süre saklanan tohumlar. 

b)Nem miktar ı  düşünce canl ı lığı  azalan depolanamayan k ı sa 
ömürlü bitkiler. 
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4 
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c)Heterozigot olan, tohumla üretilmeleri istenmeyen veya mümkün 
olmayan ve dolay ı s ıyla vejetatif üretilen bitkiler in muhafazas ı  I-arazide, 
2-çelik, a şı  kalemi, 3-seralarda, 4-polen muhafazas ı , 5-doğ ada muhafaza, 
6- in vitro ko şullarda yap ı labilmektedir. 

5-Sekonder nı etabolit üretimi: 

Bitkiler, oldukça değ iş ik maddeleri sentez edebilecek yap ıya 
sahiptirler. Bu maddeler çok eski y ı llardan beri g ıda, tat, aroma, tibbi 
madde ve enerji kaynağı  olarak değerlendirilmektedir. Bitkilerde bulunan 
ana maddelerin yan ı sıra, ekonomik yönden önemli oldu ğu kadar fizyolojik 
ve ekolojik önemleri olan sekonder metabolitlerin üretilmesinde doku 
kültüründen yararlan ı lmaktad ır. Bitki hücrelerinin mikroorganizmalar gibi 
sı vı  bir besin ortam ında süspansiyon şeklinde gelişebilme yeteneğ i bu 
tekniğ in birçok sanayi dal ı nda kullan ı lması n ı  gündeme getirmi ştir. 

Doku kültürü ile üretilen sekonder metabolitler aras ında 
fitosteroller, filavonoidler, tanenler, antrakinonlar, ya ğ lar, reçine ve 
kauçuk sütü gibi maddeler bulunmaktad ı r. 

M İ KRO ÜRETIM DEVRELER İ  

Aşağı daki şemada doku kültürü üretim aşamaları  özetlenmi ş tir. 

--jı■ 
meristem 
kültürü 

organ 
kültürü 

meristem 
sürgün ucu 
kök sürgünü 

yaprak, kök, 
gövde vs. 

Ş ekil 8. Doku kültüründe üretim a şamalarını n şeması  
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EK-1 OZELT İ LER İ N HAZIRLANMASI 

Baryum hidroksit çözeltisi: 50 gr Ba(OH)ı  ve 15 gr BaC12  500 
ml kaynamakta olan suda çözülür. Edenin a ğ zı  mantar kapak 
veya parafilm ile iyice kapat ı l ır ve soğ umaya b ırakı l ır. Fazla 
Ba(01-1), kristallenir. Berrakla şan sıvı  havayla temas ettirilmeden 
bir boru yard ım ı yla başka bir kaba aktanl ı r. Taze kaynat ı lm ış  
distile su ile 1 It ye tamamlan ır ve soğutulur. 

Fehling ayirael: 

A çözeltisi: 35 gr bakır sülfat (CuSO4.5H20) bir miktar saf su ile 
çözülür ve 500 ml ye tamamlamr. 

B çözeltisi: 120 gr KOH ve 173 gr Na-K tartarat bir miktar suda 
çözülür ve 500 ml ye tamamlan ı r. 

Fenol Fitalein Çözeltisi: 1 gr fenol fltalein 100 ml alkolde çözülür. 

Floroglisin: lgr fluroglisin 100 ml %95 lik alkolde eritilerek haz ırlan ı r 
(Uzun süre heklerse bozulur). 

Gibberellin (GA): 0.1 gr gibberellik asit 2 ml etanolde çözülerek bir stok 
çözelti yap ı lır. Bu hacim 100 ml ye tamamland ığı  zaman 1/1000 lik 
bir çözelti olur. Buzdolab ında koyu renkli ş işede birkaç hafta 
saklanabilir. 

İndolasetik asit (IAA): 2m1 etanolde 0.1 gr IAA çözülerek bir stok 
çözelti haz ırlan ır. 80 °C ye ı sıtı lmış  900 ml suya karış tırı lır ve 
hacim 1 It yapı lır. Bu stok çözelti 1/10000 dir. Buzdolab ında 
birkaç hafta saklanabilir ve gerekti ğ inde seyreltilebilir. 

İ ndolbütirik asit (IBA): IAA gibi hazırlan ı r. 

Lügol (IKI): 5 gr iyot kristali ve 25 gr potasyum iyodür (KI) bir havanda 
ezilerek birbirine iyice kan ş tınlır ve saf suda çözülerek 1 It ye 
tamamlan ı r. 

Metil Oranj Çözeltisi: 100 mg metil oranj 100 ml suda çözülür, 
gerekirse süzülür. 



'ol 

Millon ay ı rac ı : 

A çtizeliisi: 100 ml % 98 lik H2SO4 ve 800 ml saf su kar ış t ı r ı l ı r 
ve dikkatlice 100 gr civa II sülfat (HgSO4) eklenerek filtre edilir. 
Hacmi 1 It'ye tamamlamr (Bu çazeltinin haz ırlan-masında ve 
taşı nmas ında dikkat edilmelidir). 

B çözeltisi: 10 gr saf sodyum nitrit (NaNO2) 1 It saf suda çözülür. 

Nessler Reaktifı : 10 gr KI 10 ml suda çözülür. Bu çözeltiye hafif k ırm ı z ı  
bir çökelek kal ı ncaya kadar kar ış t ırarak doymu ş  civa II klorür 
(HgC12) çözeltisi yava şca ilave edilir. Bu kar ışı ma 60 ml suda 
çözünmü ş  30 gr KOH in buzda soğutulmuş  çözeltisi eklenir. 
Sonra 1 ml daha doymu ş  civa II klorür çözeltisi eklenir. Su ile 
200 ml ye seyreltilir. Çökmesi beklenir ve berrak k ı s ı m süzülerek 
al ı n ı r. 

Nişasta Çözeltisi: 0.5 gr ni şasta veya çözünebilir ni ş asta 5 ml su ile 
ezilir. devaml ı  çalkalayarak 100 rr ı l su eklenir. Birkaç dakika 
kaynat ı l ı r, soğutulur ve süzülür. 

Ni ş asta Agar Ortam ı : %1 agar içinde %0.5 ni ş asta eklenir. 

Schweitzer ay ı rac ı : 10 gr CuSO4  100 ml suda eritilir. yava ş  yava ş  100 
ml % 10 luk KOH eklenir. Olu şan Cu(OH)2 çökele ğ i süzülerek 
suyla y ıkand ıktan sonra 20 ml amonyak içinde eritilir (Taze 
kullan ılmalıdır). 

Seliwanof ay ı rac ı : 1.7 gr rezorsin 100 ml deri ş ik HCI içinde çözülür. 

Sudan III çözeltisi: 0.1 gr sudan 111 10 ml % 95 alkolde eritilerek 10 rr ı l 
gliserin ile kar ış t ır ı l ı r. 

Sakkaroz tamponu (Kloroplast ekstraksiyonu için): Aş ağı daki 
maddeler verilen oanlarda kar ış t ı r ı l ı r. 
Susuz disodyum hidrojen fosfat (Na2HPO4) 	2.8 gr 
Potasyum dihidrojen fosfat (KH2PO4) 	6.4 gr 
Sakkaroz 	 102.8 gr 
Potasyum klorür 	 37.0 gr 
Saf su 	 1 it ye tamamlayacak kadar 

Tamponlanm ış  % 80 lik aseton: %80 lik aseton sodyum fosfat 
tan ıponu ile pH=7.8 olacak ş ekilde düzenlenir 
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EK-2 ÖLÇÜ BIRIMLERI 

UZUNLUK BIRIMLERI 
1 metre m 1000 mm 
1 milimetre mm 1000 üm 
1 mikrometre gm 1000 mü. 
1 milimikron mi„t 10 A 
1 angstrom A lo- w m 

AĞ IRLIK B İRİMLERİ  
1 kilogram kg 1000 gr 
1 gram gr 1000 mg 
1 miligram mg 1000 ügr 
1 mikrogram ugr 10-9  kg 

HACIM B İRİMLERİ  
1 metreküp m3  1000 dm3  (It) 
1 litre It 1000 m ı  (cm) 
1 mililitre ml 1000 !tl 
1 mikrolitre III 10-6 	it 

YÜZEY (ALANI B İRİMLERİ  
1 metrekare m2  100 dm2  
1 desimetrekare dm2  100 cm2  
1 santimetrekare cm2 , 

100 MM- 
1 milimetrekare mm2 10-6  m2  

BASINC B İRİMLERİ  
1 atmosfer atm 1.01325 bar 
1 bar bar 105 Pa (N/m2) 
1 Pascal Pa 19.87 x 10-6  atm 
1 mm / Hg torr 133.3 Pa 

KONSANTRASYON B İRİMLERİ  
1 molar M 1000 mM 
1 milimolar mM 1000 ItM 
1 mikromolar 11M 10 -6  M 
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alanin, 64 
aldehit, 35; 36 
alkol, 7; 19; 33; 57; 63; 70; 77; 78; 81 
allofikosiyanin, 69 
amilopektin, 32 
amiloz, 77 
amino asit, 36; 58 
anisidin, 64 
Antosiyanin, 2; 42; 50; 51; 62; 63; 64; 70; 

71; 72 
antrakinonlar, 91 
anyon, 1; 30; 59 
arjinin, 64 
aseptik kültür, 88 
asetatlar, 20 
asimetrik büyüme, 86 
askorbik asit, 37; 89 
ayırma hunisi, 62; 70 
azot, 40 

Beta vulgaris, 43 
Brassica oleracea, 84 
Buhner hunisi, 14 
Bunzen ocaktan, 17 
büret, 45 

C 

cam çubuk, 60; 61 
Chara, 86 

Ç 

çözeltiler, 19; 20; 22; 25; 40; 41; 51 

D 

Dahlia variabilis, 33 
delfınidin, 64 
demir, 75; 89 
dielektrik sabiti, 19 
doku kültürü, 91  

Ecbalium, 86 
eksplant, 90 
elektrolit, 19; 41 
Elodea, 42; 73; 74; 86 
erten, 79 
etil alkol, 7; 19; 63; 70; 77; 81 
ettIvler;  17 

fehling ay ıra.m, 35; 36; 94 
fenil propan, 34 
fenolfitalein, 79 
fennentasyon, 81 
fırınlar, 6 
fikoeritrin, 69 
fikosiyanin, 69 
fitosteroller, 91 
fluroglisin, 34; 94 
folik asit, 89 
fosfor, 7; 89 
fotosentez, 40; 68; 73; 74; 75; 90 
fototaksi, 86 
fototropizma, 2; 86; 87 
finktoz, 33; 35; 64; 89 

G 

geotropizma, 86 
gibberellik asit, 22; 94 
gibberellinler, 85; 89 
glikoz, 21; 32; 34; 35; 36; 64; 76; 77; 81; 

89 
glisin, 64 
glutamik asit, 64 

haptotropizı  la, 86 
havan, 69 
Helianthus tuberosus, 33 
heterojen kan şı mlar, 19 
hidroksitler, 20 
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hidrotmpizma, 86 
Ilticre çeperi, 29; 76; 83 

lsoetes. 86 
33 

iyot, 5; 32; 85; 94 
iyot çözeltisi, 5; 32; 85 
izotonik çözelti, 41. 42 

Juglans, 37 
Juglans regia, 37 

K 	1 
kalsyum, 21; 49: 57 
karbonhidrat, 76; 80 
karoten, 64 
karotenoidler, 69; 71 
katyon. 1; 21; 30; 58 
kauçuk sütü, 91 
kemotaksi. 86 
kemotropizma, 86 
keton, 35; 36 
klorofil, 29: 64; 69; 70; 72 
kohezyon, 86 
kolloitler, 19 
kPa, 41; 42; 43 
kromatlar. 20 
kromatografik yöntem, 56; 57 
ksantofiller, 69 
ksantoprotein reaksiyonu, 36; 37 
kükürt, 69; 73; 89 
kum kültürü, 2; 55 
kuru distilasyon, 29; 30 
kuru yakma, 17; 30; 31 
kurutma dolaplan, 6 

	1 
Lactuca sativa, 48 
Lepidium sativum, 83 
lignin, 34 
Linum, 40; 48; 81 
lösin, 64 
lügol, 32; 33; 34; 77 

M 
	

1  
maltoz, 35; 89 
manometre, 81 
Medicago sativa, 81 
mikro üretim, 89 
millon aytraci, 36; 94 
Mitnosa pudica, 86 
Mpromycetes, 86  

N 

naftalen asetik asit. 89 
Nargessus, 43 
nicel analiz, 5 
nikotinik asit, 23; 89 
niktinasti. 86 
ninhidrin 36: 64 
nişasta, 2; 5; 32; 57; 76; 77; 85; 89; 94 
nişasta agar, 85 
nişasta sintaz, 77 
nitel analiz, 1; 5; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 

37; 38 
nitrik asit, 16; 36; 37 
nükleik asit, 29; 32; 56 
niikleotid şekerler, 77 
nutasyon, 86 

Q 
 

odun, 34 
oksalik asit, 64; 79; 80 
oksijensiz solunum, 81 
oksinler, 83 
Olea europea, 37 
ortalama hata, 8 
ortalama sapma, 8 
osmometre, 44 
osmotik bas ınç, 41; 42 
osmotik konsantrasyon, 2; 41; 42 
osmoz, 44 

P 

pelargonidin, 64 
Pelargonium zonale, 75; 77 
peonidin, 64 
petri kabı , 49; 77; 83; 85 
petrol eteri, 62; 70; 71 
Pettenkofer ditzenegi, 79 
pigment, 68; 69 
pipet, 15; 60 
plazmoliz, 2; 41; 42 
polisakkarit, 33 
potasyum, 16; 25; 32; 49; 94 
potometre, 45 
ppm, 22; 48; 49; 83 
primer iyon etkisi, 40 
prolin, 64 

reçine, 91 
rezorsin, 95 

S 

Sacharomyces cerevisae, 81 
sakkaroz, 36; 41; 42; 43; 44; 57; 64; 76; 89 
Schweitzer ayrau, 34 

L 



sekonder ivo ıı  etkisi. 40 
Sel ı vanof avıracı   3i .  16 
sellohiyoz. 34 
selüloz. 34; 58; 64 
Sesamum indicum, 48 
seyreltme. 25 
sı n ır plazmoliz, 41; 42 

ş  
ş i ş me, 2; 40; 41; 86 

S 

sisinonasti, 86 
siyanidin, 64 
Solanum tuberosum, 32; 43 
solunum, 2; 78; 80; 81 
solunum katsayısı , 80; 81 
Spinaca oleracea, 75 
standart sapma, 8 
su kültürü, 2; 51; 55 
su potansiyeli, 2; 42; 43 
su trompu, 78 
Sudan III, 37; 95 

T 

tanenler, 91  
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tad ı n ı , 17 
teraziler, 17 
termonasti, 86 
tiroz ı n, 64 
titrasyon, 5; 13: 80 
transpra:syon, 45 
trav ınatropizma, 86 
Triticton aestivum, 29 
turgor, 40; 46; 86 
turgor asi ınetrisi, 86 
turgor durumu, 40 

Vallisneria, 86 
varyasyon, 86; 90 

Y 

yag, 17; 37; 81 
yeş il kükürt bakterileri, 73 
yıkama, 6; 9; 16; 30; 78 
yıkama ş işesi, 30; 78 

Z 

zeatin, 89 
Zebrina, 42 

lı  
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