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1. GİRİŞ ve AMAÇ   

Biyolojik sistemlerin en temel özelliklerinden biri çeşitliliktir. 
Biyolojik bilimlerin konusu olan canlı türlerinin sayısı üzerindeki 
tahminler 5 ile 50 milyon arasında değişmektedir. Bununla birlikte, 
bugüne kadar ancak 1,7 milyon canlı türü bilimsel olarak tanımlanıp 
isimlendirilebilmiştir. Biyolojik çeşitlilik, bir türü meydana getiren 
bireyler arasındaki kalıtsal farklılıkları içeren genetik çeşitlilik ve 
bunun evrimsel uzantısı olan türler arası farklılıkların meydana 
getirdiği ekolojik çeşitlilik olarak iki ana kategoride ele alınabilir (1).  

Ekolojik çeşitlilik, belirli bir bölgedeki farklı ekosistemler, tür 
toplulukları ve bu toplulukların içindeki tür sayıları olarak 
tanımlanmaktadır. Yeryüzünde bölgeden bölgeye, özellikle enlem 
farklılıklarına bağlı olarak kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe tür 
çeşitliliği belirgin bir şekilde artmaktadır (1). 

Ilıman iklim kuşağında bulunan Türkiye, 9200 civarında eğrelti ve 
tohumlu bitki türü ile dünyanın en zengin floralarından birine 
sahiptir. İklim farklılıkları, topografik çeşitlilikler, jeolojik ve 
jeomorfolojik çeşitlilikler, deniz, göl, akarsu gibi değişik su ortamı 
çeşitlilikleri, 0-5000 metreler arasında değişen yükseklik farklılıkları, 
üç değişik bitki coğrafyası bölgesi olan Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve 
İran-Turan bölgelerinin birleştiği yerde oluşu, Anadolu diyagonalinin 
doğusu ve batısı arasında ekolojik farklılıklar bulunması ve bütün bu 
ekolojik çeşitliliğin floristik çeşitliliğe yansıması Türkiye florasının 
zenginliğinin başlıca nedenleridir. Türkiye florası, sahip olduğu tür 
zenginliğinin yanında çok sayıda endemik türü de içermektedir. 
Endemik tür sayısı 3000 civarındadır ve bu sayı ile endemizm oranı 
yaklaşık %33’tür (1,2,3,4,5).    

Türkiye’nin sahip olduğu bu floristik özellikler, adli bilimlerin ve 
botanik biliminin bir dalı olan adli palinolojinin ülkemizde 
uygulanabilirliğine imkan sağlamaktadır (6).   
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Botanik biliminin bir alt dalı olan palinoloji, mikroskobik olarak 
gözlemlenebilen palinomorfları yani polen tanelerini, bitki sporlarını, 
mikroskobik kömür partiküllerini, fitolitleri, mantar sporlarını ve 
mantar kalıntılarını inceleyen bilim dalıdır (7,8). Adli palinoloji de 
adli olgularda mahkemeye delil sağlamak amacıyla başta polen ve 
sporlar olmak üzere palinomorflarla çalışan, bunların tespitini, 
tiplendirmesini ve karşılaştırmasını yapan bilim dalıdır (9,10,11).   

Adli palinoloji, soruşturmalara birçok noktada ışık tutabilmektedir. 
Bunlardan öncelikli olanlar kişiler ve objelerin, olay yerleri ve diğer 
insanlar arasındaki ilişkisini kanıtlamak, suç işlenen yerin tespiti ve 
suçun işlendiği ya da üzerinden geçen zaman diliminin ortaya 
çıkarılmasıdır (9). 

Polenler ve sporlar toprakta ve havada yaygın halde 
bulunduklarından dolayı kişilerin giyecek ve eşyalarına rahatlıkla 
bulaşabilmektedir. Bu polenler doğru toplanıp, analizleri düzgün 
yapıldığı takdirde olay yerinde bulunan kişiler hakkında önemli 
ipuçları verirler.  

Bu çalışmada; deneysel olarak seçilen olay yerlerinde bulunan 
bireylerin üzerinden toplanan polen örneklerinin deneysel olay 
yerlerinde doğal olarak bulunan polen örnekleri ile karşılaştırılması 
sonucunda elde edilecek verilerin adli palinolojik deliller olarak 
kullanılabilir olduğunu göstermek amaçlanmıştır.  Ülkemizin 
floristik zenginliği nedeniyle adli bilimler alanında geniş kullanım 
olanağına sahip olan palinolojik delillerin, ilave parametreler olarak 
hukuksal değerlendirme süreçlerine katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.  
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2. GENEL BİLGİLER  

2.1. Polenin Oluşumu 

Polen, tohum ile üreyen bitkilerde erkek gametin dişi gamete güvenli 
bir şekilde taşınmasını sağlayarak çoğalmada rol oynayan bir 
mikrospordur (8,12). Çiçeğin öğelerinden olan stamenin (erkek 
organ), anter kısmının lokuslarında meydana gelir (13). 

Stamenin sap kısmı filament, başçık kısmı anter olarak adlandırılır. 
Anter, genç evrede epiderma ile çevrili homojen bir dokudur. 
Çoğunlukla teka adı verilen iki kısımdan meydana gelir. Her bir 
tekada iki mikrosporang (polen kesesi) vardır. 

Anter                           Teka                            Mikrosporang 

    Filament                        Mikrospor 

Şekil 1. Stamen (Erkek organ) 

Mikrosporanglarda, bazı hipodermal hücreler belirgin nukleusları, 
hafif radyal uzamaları ve daha geniş hacimleri yüzünden göze çarpar 
duruma geçerler. Bu hücreler arkesporu oluştururlar. Arkespor 
hücreleri dışa doğru ilk parietal tabakayı, içe doğru sporogen 
tabakayı vermek üzere bölünürler (14).  

Parietal tabakanın hücreleri bir seri periklinal (çepere palalel) ve 
antiklinal (çepere dik) bölünme geçirir. İç içe 3-5 sıra tabaka 
oluştururlar. Bunlar da anter çeperini meydana getirirler (14).  
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Primer sporogen hücreler ya doğrudan doğruya ya da birkaç mitoz 
bölünmeden sonra 2n kromozomlu diploid mikrospor ana hücreleri 
(polen ana hücreleri) olarak görev yaparlar. Her bir mikrospor ana 
hücresi mayoz bölünme geçirerek n kromozomlu haploid dört 
mikrospor hücresini oluşturur. Dörtlü mikrospor grubuna mikrospor 
tetradı denir. Mikrospor hücreleri bir mitoz bölünme geçirerek iki 
çekirdekli hale gelir. Oluşan bu yapılara polen denir (14).  

 

Şekil 2. Polenin oluşumu 
 

2.2. Polen Morfolojisi  

2.2.1. Büyüklük 

Erdtman (15), polenleri büyüklüklerine göre sınıflandırırken uzun 
olan eksenin uzunluğunun esas alınmasını önermiştir. Buna göre; 
büyüklüğü <10µm olanlar çok küçük, 10-25µm olanlar küçük, 25-
50µm olanlar orta, 50-100µm olanlar büyük, 100-200µm olanlar çok 
büyük, >200µm olanlar devasa olarak sınıflandırılmıştır (15,16).  
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Tablo I. Polenlerin büyüklüklerine göre sınıflandırılması 

Adlandırma Büyüklük 

Çok küçük <10µm 
Küçük 10-25µm 
Orta 25-50µm 
Büyük 50-100µm 
Çok büyük 100-200µm 
Devasa >200µm 

  

2.2.2. Polarite 

Polenler iki kutba sahiptir. Mikrospor tetradının merkezine 
yönlenmiş kutup proksimal kutup, mikrospor tetradının dış yüzeyine 
yönlenmiş kutup distal kutup olarak adlandırılır (15,16).  

  

         Şekil 3. Proksimal kutup                      Şekil 4. Distal kutup  

Tetradın merkezinden geçen, proksimal ve distal kutup arasında 
bağlantı sağlayan çizgiye polar eksen denir (15,16).  

 

Şekil 5. Polar eksen 
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Tetradın merkezine bakan yüz proksimal yüz, dış tarafına bakan yüz 
distal yüz olarak adlandırılır (15,16). 

                     

           Şekil 6. Proksimal yüz                                   Şekil 7. Distal yüz 

Polen tanesinin proksimal ve distal yüzü arasındaki alan ekvator 
olarak adlandırılır (15,16). 

 

Şekil 8. Ekvator 

 

2.2.3. Şekil  

Polen tanesinde, polar eksen ve total genişliğin ilişkilendirilmesi ile 
şekil adlandırması yapılır (17).  

Polar eksenin (P) total genişliğe (E) oranlanması ile çıkan P/E oranı 
0,50’den küçük olan polenler peroblat, 0,50-0,75 arasında olan 
polenler oblat, 0,75-1,33 arasında olan polenler subküresel, 1,33-2,00 
arasında olan polenler prolat, 2,00’dan büyük olan polenler perprolat 
olarak adlandırılırlar. Subküresel grup kendi içinde P/E oranı 0,75-
0,88 arasında olanlar suboblat, 0,88-1,00 arasında olanlar oblat 
küresel, 1,00-1,14 arasında olanlar prolat küresel, 1,14-1,33 arasında 
olanlar subprolat olmak üzere gruplanır (15,16,17).   
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  Tablo II. Polenlerin şekillerine göre sınıflandırılması 

Şekil sınıfları P/E oranı 

Peroblat <0,50 
Oblat 0,50-0,75 
Subküresel 0,75-1,33 

     suboblat 0,75-0,88 

     oblat küresel 0,88-1,00 

     prolat küresel 1,00-1,14 

     subprolat 1,14-1,33 

Prolat 1,33-2,00 

Perprolat >2,00 

 

2.3. Mikroskobik Yapı 

Taze bir poleni mikroskop altında inceleyecek olursak başlıca iki 
kısım gözlemlenir; bunlardan biri polenin hayat faaliyetlerini 
düzenleyen protoplazma (sitoplazma ve çekirdek), diğeri bu canlı 
kısmı saran polen duvarıdır. Polen duvarı, sporoderm olarak 
adlandırılır (18). Sporoderm, iki ana tabakadan oluşmuştur. İçte yer 
alan ve sitoplazmayı sınırlandıran tabaka intin, dışta yer alan ve sert 
olan tabaka ekzindir (19). 

Polen duvarının içini oluşturan intinin iç kısmında selüloz, dışında 
ise pektin yer alır. İntinin polisakkarit matriksinde, protein lameller 
gömülüdür. Polen tüpü oluşumuna katılan intinde bu protein 
lameller çimlenme poru etrafında yoğunlaşmalar gösterir. Bu tabaka 
kimyasal uygulamalara dayanıklı değildir (14,19,20). 

Polen duvarının dışını oluşturan ekzin, polen tanelerinin gelişiminin 
başında zar halinde belirip gittikçe kalınlaşır. Çeşitli proteinler, 
selüloz ve lipoidal maddelerden oluşmuştur (14,21). Ekzin tabakası 
sekzin ve nekzin olarak adlandırılan iki ayrı kısımdan meydana 
gelmiştir. Sekzin, dışta ektosekzin içte endosekzin olarak adlandırılan 
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iki tabakadan; nekzin de dışta ektonekzin içte endonekzin olarak 
adlandırılan iki tabakadan oluşmaktadır (15). Sekzin ince bir 
tabakadır. Kırılma indeksi yüksektir ve kolayca görülemez. Nekzin 
oldukça kalın ve kutinleşmenin fazla olduğu bir tabakadır (13).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9. Sporoderm tabakaları 
 

Klasik denilebilecek Fægri (22) terminolojisine göre polen duvarı, 
intin ve ekzin olarak iki ana tabakadan oluşmuştur. Ekzin dış tarafta 
ektekzinden ve iç tarafta endekzinden meydana gelmiş olarak daha 
basit bir şekilde ifade edilmiştir (22).    

E             Ornemantasyon                                                                                                                                                          
k              elemanları                                                                                                         
t 
e 
k              Tektum                                                                                                             Sekzin 
z 
i             Kolumella 
n 

Bazal tabaka                                                                                                     
                                                                                                                                          Nekzin 
 
Endekzin 
 
İntin                                                                                                                                      İntin                                                                                                  

Şekil 10. Polen duvarının yapısı 

S  

SEKZİN 

EKTOSEKZİN 
P E 

O K 
ENDOSEKZİN 

R Z 

O İ 

NEKZİN 

EKTONEKZİN 
D N 

E  
ENDONEKZİN 

R  

M İNTİN 
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Saad (23), ekzin ve intin tabakasından başka medin olarak 
adlandırdığı, ekzin ve intin arasında uzanan üçüncü bir tabakanın 
varlığından söz etmiştir. 

Polen duvarının dış tabakası olan ekzinde, kimyasal bileşimi 
karotinoid ve karotinoid esterlerinin oksidatif polimerlerini içeren, 
sporopollenin olarak adlandırılan özel bir madde bulunur (24). 4:6:1 
oranında karbon-hidrojen-oksijen (C-H-O) içeren çapraz bağlı bir 
moleküldür (25). Sporopollenin güçlü asit ve bazların da içinde 
bulunduğu çeşitli kimyasal maddelere, mekanik etkilere, yüksek 
sıcaklığa, enzimatik tepkimelere ve çürütücü organik maddelere karşı 
dayanıklıdır. Bu madde, doymuş yağ asitlerinden oluşan kutin ve 
suberinden daha durağan olduğundan polen tanelerinin fosillerde 
bozulmadan saklanması sporopollenin varlığına bağlanabilir 
(13,25,26,27,28). 

Ekzin, etüt edildiğinde yapı itibari ile yer yer incelme veya 
kalınlaşmalar meydana getirdiği görülür. Bu nedenle ekzin 
etüdünde;  

1. Apertürler, 

2. Strüktür (yapı),  

3. Skulptur (ornemantasyon) 

ayrı ayrı incelenir (29). 

2.3.1. Apertürler 

Olgunlaşan bir polen tanesinin yüzeyinde, polenlerin teşhisinde 
kullanılan açıklıklar vardır. Bu açıklıklara apertür denir (30).  
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Sekzinden kökenlenerek meydana gelen apertürlere ektoapertür, 
nekzinden kökenlenerek meydana gelen apertürlere endoapertür 
denir (31).  

           

         Şekil 11. Ektoapertür                              Şekil 12. Endoapertür 

Yarık benzeri apertürler kolpus (sillon=yarık), delik benzeri 
apertürler porus (por=delikcik) olarak adlandırılır. Bazı polenlerde 
kolpus ve poruslar bileşik halde yer almaktadır. Bu bileşik apertürler 
de kolporus (kolporat) olarak ifade edilmektedir (16,17,32,33,34).   

 

        Şekil 13. Kolpus             Şekil 14. Porus            Şekil 15. Kolporus       

Polen tanelerinde apertürün bulunup bulunmamasına bağlı olarak iki 
temel gruplandırma yapılır. Apertür varlığında polen aperturat 
polen, apertür yokluğunda ise inaperturat polen olarak adlandırılır 
(35).  

Apertürler sayılarına, polen üzerinde bulundukları pozisyonlara, 
şekillerine, yapılarına ve büyüklüklerine göre çeşitli şekillerde 
sınıflandırılabilirler (15,16).  

Erdtman (15) apertürleri sayıları, bulunuş yerleri ve şekillerine göre 
üç grupta izah etmiştir:  
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i. Polar 

     A. Monopolar: Tek bir kutupta apertür bulunur.  

          1. Proksimalipolar: Proksimal taraftaki apertürlerdir. 

               a. Laesura (tek kolpus) 

                   Monolet: Çizgi şeklinde tek kolpus  

                   Trilet: Üçlü ışınsal tek kolpus 

                   Alet: Apertür yoktur. 

               b. Hilat (tek porus) 

          2. Distalipolar: Distal taraftaki apertürlerdir. 

               a. Sulkus (polar ekseni kateden tek kolpus)  

                   Sulkat: Çizgi şeklinde tek kolpus  

                   Trikotomosulkat: Üçlü ışınsal tek kolpus 

                   Tetrakotomosulkat: Dörtlü ışınsal tek kolpus 

               b. Ulkus (tek porus) 

                   Psilat: Kenarları düzgün olan porustur.  

     B. Bipolar: Her iki kutupta da apertür bulunur. 

ii. Ekvatoral 

          1. Kolpi: Ekvator kısmında polenin uzunluğu istikametinde 
olan çok sayıda kolpus bulunur. 

          2. Pori: Ekvator kısmında çok sayıda porus bulunur.  

iii. Global 

          1. Rugae: Polenin her tarafında çok sayıda kolpus vardır.  

          2. Foramina: Polenin her tarafında çok sayıda porus vardır.  
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                       A                      B                      C                      D 

  dis. 

ekva. 

prok. 

    1     2    3    4    5   6   7  8 
Şekil 11. Apertürlerin bulunuş yerleri ve şekilleri    

A,proksimalipolar; B,distalipolar; C,ekvatoral; D,global. 
1,laesure; 2,hilat; 3,sulkus; 4,ulkus; 5,kolpi; 6,pori; 7,rugae; 
8,foramina. 
dis.,distal kutup; ekva.,ekvator; prok.,proksimal kutup 

2.3.2. Strüktür (Yapı) 

Ekzinin, optik kesitinin görünüşü yani iç yapısıdır (36). Sekzin 
tabakası incelendiğinde infratektal elemanların (kolumellalar, 
granüller, alveoller) ve tektumun varlığı gözlemlenir.  

Sekzindeki küçük halkasal elemanlar granül (37), çubuk benzeri 
elemanlar kolumella (35), düzensiz şekilli ve farklı boyutlardaki 
elemanlar alveol (38) olarak adlandırılır. Bunlar infratektal 
elemanlardır.  

    

                       Granül               Kolumella                    Alveol 

Şekil 12. İnfratektal elemanlar 
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İnfratektal elemanları çatı şeklinde örten sekzin tabakası, tektumdur 
(39). Tektumun tüm polen yüzeyinde kesintisiz devamlılık 
göstermesi durumu eutektum; tektumun devamlılık göstermemesi, 
yer yer boşluklar oluşturarak tabakalanması durumu ise semitektum 
olarak adlandırılır (40). Yapısal değişikliği olmayan ya da çok az 
değişikliği olan ekzine sahip polenlere atektat polen (41), 
ornemantasyon gözlemlenmesine rağmen tektumu olmayan polenler 
intektat polen (35), evrimsel gelişimleri sırasında tektumunu 
kaybetmiş polenler ise etektat polen (42) denir.  

2.3.3. Skulptur (Ornemantasyon) 

Ekzinin dış yüzünün görünüşüdür (36). Dış yüzeyde gözlemlenen 
yüzey süsleri çeşitli araştırıcılar tarafından, çeşitli isimlerle 
adlandırılmıştır. Rastgele yerleşmiş, 1µm’den uzun, uçları küt, çubuk 
benzeri ekzin elemanlarının gözlemlendiği yüzey bakulat (36); 
1µm’den uzun, çapları uzunluğundan küçük, tepeden tabana doğru 
boğumlanan sekzin/ektekzin elemanlarının gözlemlendiği yüzey 
klavat (35); 1µm’den uzun, dikensi çıkıntıların gözlemlendiği yüzey 
ekinat (43); düzensiz uzanmış olukların gözlemlendiği yüzey fossulat 
(39); aralarındaki mesafe kendi çaplarından fazla olacak şekilde 
yuvarlak şekilli çöküntü alanlarının gözlemlendiği yüzey foveolat 
(15); 1µm’den uzun, çapı ile uzunluğu hemen hemen aynı olan, 
tabanı büzülmüş sekzin elemanlarının gözlemlendiği yüzey gemmat 
(35); 1µm’den küçük çapı ve uzunluğu olan, yuvarlak 
sekzin/ektekzin elemanlarının gözlemlendiği yüzey granulat (15); 
1µm’den kısa, dikensi çıkıntıların gözlemlendiği yüzey mikroekinat 
(43); 1µm’den küçük luminalardan oluşan retikulat yüzey 
mikroretikulat* (44); çapı 1µm’den küçük, genellikle tektumda 
konumlanmış, yuvarlak ya da uzamış şekilli tektal deliklerin 
oluşturduğu yüzey perforat (35); ağırlıklı olarak düzgün yüzey psilat 
(43); 1µm’den geniş luminaların, luminalardan dar muriler 
tarafından sınırlanması ile oluşan ağ benzeri yüzey retikulat (44); 
farklı büyüklükteki luminalardan oluşan retikulat yüzey retikulat-
heterobrokat (15); aynı büyüklükteki luminalardan oluşan retikulat 
yüzey retikulat-homobrokat (15); girintili çıkıntılı, taç şeklinde 
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murilerin oluşturduğu retikulat yüzey retikulo-kristat (45); 1µm’den 
uzun, düzensiz sıralanmış, retikulat ve striat ara formu şeklinde, 
uzamış şekilli yüzey rugulat (35); oluklarla birbirinden ayrılmış, 
genellikle paralel sıralanmış, uzamış şekilli yüzey striat (35); 
çoğunlukla paralel sıralanmış murilerin oluşturduğu retikulat form 
benzeri yüzey striato-retikulat (15); çapı 1µm’den küçük ve 
yüksekliği genişliğinden fazla olmayan, tabanı büzülmemiş yüzey 
elemanlarının gözlemlendiği yüzey verrukat (35) olarak adlandırılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sırt benzeri çıkıntılar muri, muri ile sınırlanmış alanlar lumina 
olarak adlandırılır.  
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2.4. Polen Terminolojisi 

Polen terminolojisi içerisinde kullanılan resimler PalDat – a 
palynological database: Descriptions, illustrations, identification and 
information retrieval-http://www.paldat.org ‘dan alınmıştır.  

2.4.1. Birleşik Polenler 

Tetrad  

Dörtlü birleşik polen taneleridir (33). 

         
Resim 1.                                                  Resim 2. 
Epilobium parviflorum (Onagraceae)    Typha latifolia (Typhaceae) 

Poliad 

Dörtten fazla sayıda birleşik polen taneleridir (33).  

         
Resim 3.                                                  Resim 4. 
Acacia myrtifolia (Fabaceae)                  Platanthera bifolia (Orchidaceae) 
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2.4.2. Polen Sınıfları  

Slipat 

Ornemantasyonda, oyuklarla birbirinden ayrılmış sirküler ya da 
poligonal ekzin alanları görülür (33). 

         
Resim 5.         Resim 6. 
Ibicella lutea (Martyniaceae)                 Peperomia rubella (Piperaceae) 

Fenestrat  

Ornemantasyonda oyuklarla birbirinden ayrılmış yalancı sirküler ya 
da poligonal ekzin alanları görülür (35).  

         
Resim 7.      Resim 8. 
Opuntia basilaris (Cactaceae)                Cichorium intybus (Asteraceae)           
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Plikat 

Ekzin paralel, enlemesine dizilmiş, dağ sırası gibi katlanmalar 
yapmıştır (46). 

         
Resim 9.     Resim 10. 
Pistia stratiotes (Araceae)                      Steudnera assamica (Araceae) 

Sakkat 

Polen tanesi bir veya daha fazla açılı keseye sahiptir. Keseler ektekzin 
ve kısmen alveolat infratektum ile doldurularak biçimlenmiştir (15). 

         
Resim 11.     Resim 12. 
Pinus nigra (Pinaceae)                           Tsuga canadensis (Pinaceae) 
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Spiraperturat 

Polen tanesi 1 veya daha fazla spiral apertüre sahiptir (15). 

         
Resim 13.      Resim 14. 
Berberis vulgaris (Berberidaceae)         Mimulus guttatus (Veronicaceae) 

2.4.3. Polen Tanesinin Şekli 

Polen tanesinin şeklini, ekvatoral görünümde polar eksenin (P) total 
genişliğe (E) oranlanması ile çıkan sonuç belirler (17). 

Oblat 

Polen tanesinin polar ekseni ekvatoral çapından daha kısadır (P<E). 
Kutuplarda yassılaşmış bir görünüme sahiptir (17). 

         
Resim 15.      Resim 16. 
Hohenbergia proctori (Bromeliceae)      Pinus mugo (Pinaceae) 
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Prolat 

Polen tanesinin polar ekseni ekvatoral çapından daha uzundur (P>E). 
Yayvan bir görünüme sahiptir (17). 

         
Resim 17.  Resim 18. 
Daucus carota (Apiaceae)                      Crossandra flava (Acanthaceae) 

Küresel 

Polen tanesinin polar ekseni ve ekvatoral çapının uzunlukları eşittir 
(P=E). Küre şeklindedir (17). 

         
Resim 19.     Resim 20. 
Daphne alpina (Thymelaeaceae)          Schimatoglottis lancifolia (Araceae)  
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2.4.4. Şekil Özellikleri 

Heteropolar 

Polen tanesinin proksimal ve distal yüzü; şekil, ornemantasyon ve 
apertürel durum bakımından birbirinden farklıdır (15). 

         
Resim 21.     Resim 22. 
Onosma arenaria (Boraginaceae)          Carex alba (Cyperaceae)  

İzopolar 

Polen tanesinin proksimal ve distal yüzü aynıdır (30). 

         
Resim 23.     Resim 24. 
Nepeta cataria (Lamiaceae)                    Knautia drymeia (Dipsacaceae) 
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2.4.5. Ekvatoral Profil  

Dairesel 

Polen tanesinin ekvarotal profili daire şeklindedir (33). 

         
Resim 25.     Resim 26. 
Geranium phaeum (Geraniaceae)          Sesleria sadleriana (Poaceae) 

Eliptik 

Polen tanesinin ekvatoral profili elips şeklindedir (33). 

                 
Resim 27.     Resim 28. 
Cabomba palaeformis (Cabombaceae)   Iris histrioides (Iridaceae)  
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Lobat 

Polen tanesinin ekvatoral profili loblu bir görünüme sahiptir (33).  

         
Resim 29.     Resim 30. 
Artemisia pontica (Asteraceae)             Gunnera chilensis (Gunneraceae) 

Poligonal 

Polen tanesinin ekvatoral profili çokgen şeklindedir (33). 

         
Resim 31.     Resim 32. 
Alnus glutinosa (Betulaceae)                 Viola arvensis (Violaceae) 
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Dört köşeli  

Polen tanesinin ekvarotal profili dört köşelidir (33). 

         
Resim 33.     Resim 34. 
Viola tricolor (Violaceae)                        Fumaria officinalis (Fumariaceae)  

Üç köşeli  

Polen tanesinin ekvarotal profili üç köşelidir (33). 

         
Resim 35.     Resim 36. 
Stachyurus praecox (Stachyuraceae)     Prunus padus (Rosaceae) 
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2.4.6. Apertür Sayısı 

1 

Apertür sayısı 1’dir (33). 

         
Resim 37.      Resim 38. 
Catopsis floribunda (Bromeliaceae)       Sesleria sadleriana (Poaceae)  

2 

 Apertür sayısı 2’dir (33). 

                 
Resim 39.     Resim 40. 
Crinum augustum (Amaryllidaceae)   Justicia xylosteoides (Acanthaceae)  
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3 

Apertür sayısı 3’tür (33). 

         
Resim 41.     Resim 42. 
Betula humilis (Betulaceae)                   Circaea lutetiana (Onagraceae) 

4 

Apertür sayısı 4’tür (33). 

         
Resim 43.     Resim 44. 
Nicotiana tabacum (Solanaceae)            Nonea pulla (Boraginaceae) 
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5 

Apertür sayısı 5’tir (33). 

         
Resim 45.     Resim 46. 
Viola arvensis (Violaceae)                      Poncirus trifoliata (Rutaceae)  

6 

Apertür sayısı 6’dır (33). 

         
Resim 47.     Resim 48. 
Salvia coccinea (Lamiaceae)                   Glechoma hederacea (Lamiaceae) 
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>6 

Apertür sayısı 6’dan fazladır (33). 

         
Resim 49.     Resim 50. 
Agrostemma githago                                Symphytum officinale  
(Caryophyllaceae)                                 (Boraginaceae) 

Apertürsüz 

Polen tanesinin apertürleri yoktur (33). 

         
Resim 51.     Resim 52. 
Dracunculus vulgaris (Araceae)            Populus nigra (Salicaceae) 
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2.4.7. Apertürel Durum 

Kolpat 

Polen tanesinde apertürler uzamıştır, yarık şeklindedir. 
Uzunluk/genişlik > 2 oranındadır. Apertürlerin yerleşimi 
ekvatordadır ya da düzenli dağılım gösterirler (17). 

         
Resim 53.     Resim 54. 
Convolvulus tricolor (Convolvulaceae) Sherardia arvensis (Rubiaceae) 

Kolporat 

Polen tanesinde kolpus ve porus birleşimi ile oluşan apertürler vardır 
(34). 

         
Resim 55.     Resim 56. 
Polygala chamaebuxus (Polygalaceae)   Digitalis lutea (Veronicaceae) 
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Leptoma 

Polen tanesinin distal kutbunda apertür fonksiyonu gördüğü 
varsayılan ince bir alan vardır (47). 

         
Resim 57.     Resim 58. 
Tsuga canadensis (Pinaceae)                  Abies cephalonica (Pinaceae)  

Porat 

Polen tanesinde apertürler yuvarlak ya da oval şekillidir.  
Uzunluk/genişlik < 2 oranındadır. Apertürlerin yerleşimi 
ekvatordadır ya da düzenli dağılım gösterirler (16,32). 

         
Resim 59.     Resim 60. 
Cerastium glutinosum             Aechmea azurea  
(Caryophyllaceae)         (Bromeliaceae)             
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Poroid 

Polen tanesinde yuvarlak ya da oval şekilli apertür alanları vardır. Bu 
alanların sınırları belli belirsizdir (33). 

         
Resim 61.     Resim 62. 
Guzmania glomerata (Bromeliaceae)    Carex distans (Cyperaceae) 

Sulkat 

Polen tanesinin distal kutbunda yerleşmiş; uzamış, yarık şeklinde 
apertür vardır (15). 

         
Resim 63.     Resim 64. 
Allium flavum (Alliaceae)                     Catopsis floribunda (Bromeliaceae) 
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Ulserat 

Polen tanesinin distal kutbunda yerleşmiş tek dairesel apertür vardır 
(15). 

         
Resim 65.     Resim 66. 
Cephalanthera longifolia                          Sparganium erectum 
(Orchidaceae)                                         (Sparganiaceae)  

2.4.8. Apertür Özellikleri 

Annulat 

Polen tanesinde poru saran ekzin gerek ornemantasyon gerek kalınlık 
açısından geri kalan yüzeyden keskin farklılık gösterir (32). 

         
Resim 67.     Resim 68. 
Fumaria officinalis (Fumariaceae)         Bromus erectus (Poaceae) 
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Heterokolpat 

Polen tanesinde çok sayıda tek ve birleşik kolpi vardır (35). 

         
Resim 69.     Resim 70. 
Justica furcata (Acanthaceae)                Lythrum salicaria (Lythraceae) 

Operkulat 

Polen tanesinde ektoapertürün bir kısmı ile örtülü, sınırlanmış ekzin 
yapıları vardır (16). 

         
Resim 71.     Resim 72. 
Knautia drymeia (Dipsacaceae)             Potentilla erecta (Rosaceae) 
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Süslü apertür membran 

Sıklıkla globüler, verrukat ve ekinat şeklinde ekzin elemanları 
apertür yüzeyini kaplar (33).  

         
Resim 73.     Resim 74. 
Aesculus hippocastanum                         Convolvulus tricolor  
(Hippocastanaceae)                              (Convolvulaceae) 

Pantoaperturat  

Polen tanesinde 6’dan fazla apertür vardır ve bunlar yüzeye belirli bir 
düzende değil rastgele  yerleşmişlerdir (48). 

         
Resim 75.     Resim 76. 
Hepatica transsylvanica                           Ribes sanguineum     
(Ranunculaceae)                                    (Grossulariaceae) 
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Düzgün apertür membran 

Apertür yüzeyinde ekzin elemanı yoktur (33).  

         
Resim 77.     Resim 78. 
Trifolium montanum (Fabaceae)            Aechmea caesia (Bromeliaceae)  

Stefanoaperturat 

Polen tanesinde ekvatorda yerleşmiş 3’den fazla apertür vardır (39). 

         
Resim 79.     Resim 80. 
Borago officinalis (Boraginaceae)          Sherardia arvensis (Rubiaceae)  
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Sinkolpat 

Polen tanesinde 2 veya daha fazla kolpus kutuplarda ağız oluşturur 
tarzda sonlanırlar (15). 

         
Resim 81.     Resim 82. 
Hydrophyllum canadense                        Primula farinosa  
(Hydrophyllaceae)                                (Primulaceae)  

Sinkolporat 

Polen tanesinde 2 veya daha fazla kolporus kutuplarda ağız 
oluşturur tarzda sonlanırlar (15).  

         
Resim 83.     Resim 84. 
Cassia pulcherrima (Caesalpiniaceae)   Cuphea purpurea (Lythraceae)  
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Zonaperturat 

Polen tanesinde halka benzeri apertürler vardır (47). 

         
Resim 85.     Resim 86. 
Gonatopus angustus (Araceae)              Monstera deliciosa (Araceae)   

2.4.9. Ornemantasyon 

Bakulat 

1µm’den uzun, uçları küt, çubuk benzeri ekzin elemanlarının 
gözlemlendiği ornemantasyondur (36).  

         
Resim 87.     Resim 88. 
Erythrochiton brasiliensis (Rutaceae)    Nymphaea alba (Nymphaeaceae) 
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Klavat  

1µm’den uzun, çapları uzunluğundan küçük, tepeden tabana doğru 
boğumlanan sekzin/ektekzin elemanlarının gözlemlendiği 
ornemantasyondur (35). 

         
Resim 89.     Resim 90.        
Plumbago auriculata(Plumbaginaceae) Ilex aquifolium (Aquifoliaceae)                     

Ekinat 

1µm’den uzun, dikensi çıkıntıların gözlemlendiği ornemantasyondur 
(43). 

         
Resim 91.     Resim 92. 
Anthemis arvensis (Asteraceae)            Hibiscus trionum (Malvaceae) 
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Fossulat 

Düzensiz uzanmış olukların gözlemlendiği ornemantasyondur (39). 

         
Resim 93.     Resim 94. 
Rhododendron hirsutum (Ericaceae)     Orthilia secunda (Pyrolaceae) 

Foveolat 

Aralarındaki mesafe kendi çaplarından fazla olacak şekilde yuvarlak 
şekilli çöküntü alanlarının gözlemlendiği ornemantasyondur (15).  

         
Resim 95.     Resim 96. 
Lavandula angustifolia (Lamiaceae)      Stylochaeton bogneri (Araceae) 
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Gemmat 

1µm’den uzun, çapı ile uzunluğu hemen hemen aynı olan, tabanı 
büzülmüş sekzin elemanlarının gözlemlendiği ornemantasyondur 
(35).  

         
Resim 97.     Resim 98. 
Dionaea muscipula (Droseraceae)         Stenandrium dulce (Acanthaceae) 

Granulat 

1µm’den küçük çapı ve uzunluğu olan, yuvarlak sekzin/ektekzin 
elemanlarının gözlemlendiği ornemasyondur (15).  

         
Resim 99.     Resim 100. 
Symphytum orientale (Boraginaceae)   Ulmus glabra (Ulmaceae) 
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Mikroekinat 

1µm’den kısa, dikensi çıkıntıların gözlemlendiği ornemantasyondur 
(43).  

                 
Resim 101.     Resim 102. 
Campanula patula (Campanulaceae)    Artemisia pontica (Asteraceae)           

Mikroretikulat 

1µm’den küçük luminalardan oluşan retikulat yüzeye mikroretikulat 
ornemantasyon denir (44).  

         
Resim 103.     Resim 104. 
Digitalis purpurea (Veronicaceae)        Stachys sylvatica (Lamiaceae) 
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Perforat 

Çapı 1µm’den küçük, genellikle tektumda konumlanmış, yuvarlak ya 
da uzamış şekilli tektal deliklerin oluşturduğu ornemantasyondur 
(35). 

                 
Resim 105.     Resim 106. 
Pulmonaria officinalis (Boraginaceae)   Gonatopus angustus (Araceae)          

Psilat 

Ağırlıklı olarak düzgün yüzey olarak gözlemlenen 
ornemantasyondur (43).  

         
Resim 107.     Resim 108. 
Vinca minor (Apocynaceae)                  Vicia tenuifolia (Fabaceae) 
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Retikulat 

1µm’den geniş luminaların, luminalardan dar muriler tarafından  
sınırlanması ile oluşan ağ benzeri ornemantasyondur (44).  

         
Resim 109.     Resim 110. 
Gagea graeca (Liliaceae)                         Ruellia graecicans (Acanthaceae) 

Retikulat-Heterobrokat 

Farklı büyüklükteki luminalardan oluşan retikulat yüzeye retikulat-
heterobrokat ornemantasyon denir (15). 

         
Resim 111.     Resim 112. 
Anthericum ramosum (Anthericaceae) Billbergia seidelii (Bromeliaceae)  
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Retikulat-Homobrokat 

Aynı büyüklükteki luminalardan oluşan retikulat yüzeye retikulat-
homobrokat ornemantasyon denir (15).  

         
Resim 113.     Resim 114. 
Acantholimon glumaceum                       Hamamelis vernalis  
(Plumbaginaceae)                                  (Hamamelidaceae) 

Retikulo-kristat 

Girintili çıkıntılı, taç şeklinde murilerin oluşturduğu retikulat yüzeye 
retikulo-kristat ornemantasyon denir (45).  

         
Resim 115.     Resim 116. 
Geranium canariense (Geraniaceae)     Pachysandra terminalis (Buxaceae) 
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Rugulat 

1µm’den uzun, düzensiz sıralanmış, retikulat ve striat ara formu 
şeklinde, uzamış şekilli yüzeye rugulat ornemantasyon denir (35). 

         
Resim 117.     Resim 118. 
Nymphoides peltata (Menyanthaceae)  Nicotiana tabacum (Solanaceae)           

Striat 

Oluklarla birbirinden ayrılmış, genellikle paralel sıralanmış, uzamış 
şekilli yüzeye striat ornemantasyon denir (35).   

         
Resim 119.     Resim 120. 
Potentilla inclinata (Rosaceae)              Saxifraga vandellii (Saxifragaceae) 
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Striato-retikulat 

Çoğunlukla paralel sıralanmış murilerin oluşturduğu retikulat form 
benzeri yüzeye striato-retikulat ornemantasyon denir (15).  

         
Resim 121. Resim 122. 
Erodium cicutarium (Geraniaceae)       Gentiana acaulis (Gentianaceae) 

Verrukat 

Çapı 1µm’den küçük ve yüksekliği genişliğinden fazla olmayan, 
tabanı büzülmemiş yüzey elemanlarının gözlemlendiği 
ornemantasyondur (35).      

         
Resim 123.      Resim 124.                                                   
Teucrium pyrenaicum (Lamiaceae)       Plantago major (Plantaginaceae) 
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2.4.10. Tektum 

Eutektum 

Tektumun tüm polen yüzeyinde kesintisiz devamlılık göstermesi 
durumu eutektum olarak adlandırılır (40).  

         
Resim 125.     Resim 126. 
Actaea spicata (Ranunculaceae)            Papaver rhoeas (Papaveraceae)  

Semitektum 

Tektumun devamlılık göstermemesi, yer yer boşluklar oluşturarak 
tabakalanması durumu semitektum olarak adlandırılır (40).  

                 
Resim 127.     Resim 128. 
Ornithogalum kochii (Hyacinthaceae) Muscari azureum (Hyacinthaceae)        
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2.5. Sporlar  

Sporlar, sporlu bitkilerden olan karayosunu, eğrelti, liken ve 
mantarlarda eşeyli ve eşeysiz üremeden sorumlu birimlerdir (32). 
Sporlarda da polenlerin sahip olduğu koruyucu tabakalar 
gözlemlenir, ancak isimlendirilmelerinde farklılıklar vardır (18). 
Dağılım mekanizmaları suya veya rüzgara bağlı olarak gerçekleşir. 
Küçük boyutları nedeniyle olay yerlerinde rastlanma olasılıkları 
yüksektir. Çiçekli bitkilerin bulunmadığı bölgelerde, karanlık 
ortamlarda, mağaralarda polenlerden çok sporlara rastlanabileceği 
için adli amaçlı kullanımları söz konusu olur.    

2.6. Polenlerin Dağılım Mekanizmaları ve Dağılım Miktarları 

Polenlerin, ana bitkiden etrafa dağılımları rüzgar, su ve bazı 
hayvanlarla sağlanmaktadır.  

Anemofilinin görüldüğü yani rüzgar ile tozlaşma yapan bitkilerin 
anterlerinden, tozlaşma olasılığını güçlendirmek üzere çok sayıda 
polen tanesi verilir (14,28,49). Örneğin; bir erkek çam kozalağı 100.000 
ile 1.5 milyon arasında polen tanesi, bir Cannabis (Kenevir) çiçeği 
60.000 ile 80.000 arasında polen tanesi, bir Alnus (Kızılağaç) püskülü 4 
ile 6 milyon arasında polen tanesi, bir Juglans regia (Adi Ceviz) 1.0 
milyon üzerinde polen tanesi, Quercus rotundifolia 500.000 polen 
tanesi üretir (28,50,51). Rüzgarla dağılan polen taneleri genellikle 
aerodinamik olmaları, ince duvarlarının basit morfolojik yapıda 
olması, kolaylıkla korunabilmeleri ve çiçeklenme döneminin 
bitiminden sonra çoğunlukla yüzeyde bulunmaları nedeniyle adli 
amaçlı olarak sıklıkla kullanılırlar. Anemogam bitkiler tarafından 
üretilen polen tanelerinin %95’i ana bitkiden 2km uzağa 
taşınabildikleri gibi birçok örnekte 100m uzaklığa düştükleri tespit 
edilmiştir (52,53). Polen tanelerinin serbest bırakıldıkları yükseklik, 
serbest bırakılma mekanizmaları, rüzgara ve havanın aşağı-yukarı 
yükselişlerine dayanıklılık, kendi ağırlıkları, şekilleri, 
aerodinamikleri, atmosferik durumlar ve ana bitki ile çevresi 
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arasında taşınmaya engel yapıların olup olmaması rüzgarla dağılan 
bitkilerde dağılımı etkileyen faktörlerdir (50).  

Hidrofilinin görüldüğü yani su ile tozlaşma yapan bitkilerin de polen 
üretim miktarı fazladır. Polen taneleri oldukça küçüktür ve 
ornemantasyonsuzdur. Ekzinleri son derece indirgenmiştir; selüloz 
yapıdadır ve dayanıklı sporopollenin varlığından yoksundur. Bu 
nedenle zorlukla korunabilirler. Aynı durum bir kara bitkisi olan 
Juncus’ta da görülür. Bu tarz polenler adli uygulamalar açısından 
kullanışlı değildir fakat bulundukları ve tespit edildikleri zaman 
suçun işlendiği alanın sulak bir alan olup olmadığını kararlaştırmada 
önemli rol oynarlar (14,50).  

Zoofilinin görüldüğü yani hayvanlar ile tozlaşma yapan bitkilerde 
polen üretim miktarı azdır. Polen taneleri büyüktür ve yüksek 
ornemantasyona sahiptir. Kalın duvarlı olduklarından rahatlıkla 
korunabilirler. Arılar, yabanarıları, yarasalar, kuşlar, kelebekler, 
sinekler, sivrisinekler, kemirgenler, karıncalar, küçük keseliler, 
maymunlar zoogam bitkilerin dağılmasında rol oynayan hayvanlara 
örnek verilebilir. Ana bitkiden kısıtlı bir alana yayılabildikleri ve bu 
nedenle genellikle bulundukları yere yakın nesnelere bulaştıkları için 
adli amaçlı kullanımlarda önemli rol oynarlar (28,50).   

Otogam bitkilerde kendine tozlaşma, anter ve stigma (dişi organın 
baş kısmı) arasında eşzamanlı olarak gerçekleşir. Polen taneleri 
anterden çıktıktan sonra doğrudan doğruya stigma yüzeyine gelir 
veya rüzgar ya da hayvan gibi herhangi bir dış etken yardımı ile 
stigmaya ulaştırılır. Bu bitkiler az sayıda polen üretirler. Bu nedenle 
adli örneklerde rastlanma olasılıkları düşüktür (49,50).  

Kleistogam bitkilerde çiçekler, açılmaksızın kapalı durumda kendine 
tozlaşma yaparlar. Bu bitkilerde polen üretimi çok kısıtlıdır ve  
ornemantasyonlarında herhangi bir evrimsel değişiklik olmamıştır. 
Bu dağılım mekanizması birçok tahıl türünde görülmektedir. 
Kleistogam bitkilerin polenleri, genellikle bitkilere temas edilmesi 
durumunda kişiye ya da nesneye bulaşacağı için adli amaçlı 
kullanımları düşük ama önemlidir (49,50).  
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2.7. Palinomorfların Kaynaklarından Transferleri 

Polinomorflar ana bitkiden direkt ya da başka objelerin yardımı ile 
ortama transfer olabilirler. Bulundukları yere tutunarak kalmaları ya 
da ikincil olarak bu yüzeyden diğer materyallere taşınabilmeleri 
yüzeyin yapısına ve ortam koşullarına bağlıdır. Örneğin, polenler 
bitki lifleri, toprak ve yiyeceklere kolaylıkla transfer olmalarına 
karşın tekstil ürünlerinden, saç ve yün gibi yapılardan ikincil olarak 
transferleri zordur (8).  

Palinomorfların sıklıkla bulunduğu yerler arasında; bitkiler, 
yosunlar, bitki yığınları, bitki örtüsü, çürümüş bitki materyalleri, 
toprak ve sediment, ip ve hasırlar, duvarlar, çatılar, çitler, 
uyuşturucular, bal ve diğer yiyecekler, yemler, halılar ve kilimler, 
mobilyalar ve sindirim sistemi içeriği sayılabilir (8).  

2.8. Polenlerin Bulunduğu Yerler   

Polenler, küçük boyutları ve çevreye dağılım sayılarının fazla olması 
nedeni ile her yerde rastlanabilen biyolojik materyallerdir (8).  

2.8.1. Giysiler ve Ayakkabılar 

Giysiler ve giysi kategorisinde değerlendirilebilecek tüm materyaller, 
yataklar, perdeler, sargılar, çuvallar, çantalar ve hasırlar, hayvan 
postundan yapılmış deriler, süetler, kürkler; deri, sentetik deri, bez ve 
lastik ayakkabılar, spor ayakkabılar toprak ile karışık ya da doğrudan 
polen örneği barındırabilir.   

2.8.2. Taşıt Araçları 

Taşıt içinde ayak basılan yerler, pedallar, paspaslar, paspasların alt 
zemini, bagaj paspasları, yedek lastikler, emniyet kemerleri, koltuklar 
ve taşıtın içene ve dışına bulaşmış toprak sürüntüleri polen 
örneklerini barındırabilirler.  
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2.8.3. Ateşli Silahlar ve Aletler 

Ateşli silahlar ve tırmık, maşa, çapa, kürek, tamir amaçlı kullanılan el 
aletleri toprak ile karışık ya da doğrudan polen örneği 
barındırabilirler. 

2.8.4. Cesetler 

Cesetlerin derileri, burun delikleri, parmak araları, tırnak altları, 
saçları, akciğerleri, sindirim sistemi içerikleri polen örneklerinin 
bulunabileceği yerlerdir.  

2.9. Örneklerin Toplanması 

Örnek toplama işlemi öncelikli olarak adli palinologlar tarafından, 
adli palinologların olmadığı durumlarda ise bu konuda eğitim almış 
uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Toplanan örneklerin çevre 
vejetasyon ile ilişkilendirilmesi, kontrol örneklerinin doğru yerlerden 
ve olay yerinin bütününü yansıtacak şekilde toplanması için bir adli 
palinoloğun keşif ekibinde bulunması önemlidir. Delil niteliğindeki 
örneklerle beraber kontrol örneğinin de alınması gereklidir. Örnekler 
birbirleri ile kontaminasyonu önleyecek şekilde toplanmalı, iyi 
işaretlenmeli, sıkı kapanan ya da vida kapaklı kaplara konulmalıdır. 
Bitki örnekleri mikrobiyal bozunmayı önlemek adına plastik torbalar 
ile gönderilmemeli, herbaryum materyali hazırlar tarzda kağıt arası 
yapılarak gönderilmelidir. Bitkilerin ve bitki örtüsünün tespiti 
amacıyla olay yerinin 360° panoramik görüntüsü alınmalıdır (8,50). 

2.10. Örneklerin Görüntülenmesi 

Polenlerin bulundukları yüzeyden veya karışık halde bulundukları 
toprak, lif gibi materyalden izole edilmeleri için ardı ardına çeşitli 
kimyasal madde uygulamaları yapılır. Polenlerin karışık olarak 
bulundukları diğer materyallerden eldesinden sonra varlıklarının 
tespit edilebilmesi, ayırımlarının yapılabilmesi ve tür düzeyinde 
teşhislerinin gerçekleştirilebilmesi için mikroskobik incelemeye 
gereksinim vardır.  
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Polenlerin morfolojik etütleri için Erdtman’ın asetoliz metodu ve 
Wodehouse metodu olarak geçen iki ayrı klasik metot uygulanabilir. 
Bu iki metot polen örneklerini preparasyonlar içerisinde sabitlemeye 
dayalıdır (29). Prepatlar içerisindeki materyal, ışık mikroskobu 
kullanılarak görüntülenir. Prerapasyon tekniği ile hazırlanan 
örneklerle çalışıldığında, polen tanelerinin preparat içinde yayılımı 
nedeni ile inceleme esnasında teşhis açısından yeterli bir veri 
sağlanamayabilir. Bu nedenle polenin hem polar hem ekvatoral 
görünümlerinin alınabileceği, ornemantasyon hakkında detaylı bilgi 
verebilecek modern yöntemlerin kullanılması yararlıdır. Modern 
yöntem olarak kabul edilen taramalı elektron mikroskobu (SEM – 
Scanning Electron Microscope) kullanımı delillerden alınan 
sonuçların güvenilirliğini arttırmaktadır (50).  

2.10.1. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) 

Taramalı elektron mikroskobunda (SEM) görüntü, yüksek voltaj ile 
hızlandırılmış elektronların numune üzerine odaklanması, bu 
elektron demetinin numune yüzeyinde taratılması sırasında elektron 
ve numune atomları arasında oluşan çeşitli girişimler sonucunda 
meydana gelen etkilerin uygun algılayıcılarda toplanması ve sinyal 
güçlendiricilerden geçirildikten sonra bir katot ışınları tüpünün 
ekranına aktarılması ile elde edilir. Bu algılayıcılardan gelen sinyaller 
dijital sinyallere çevrilip bilgisayar ekranına verilmektedir (54,55,56). 

2.10.1.1. Elektron Demeti-Numune Etkileşimi ve SEI 

Yüksek voltaj altında ivmelendirilen elektron demeti ve numune 
atomlarının yörünge elektronları ile olan girişimler sonucunda, 
yörüngelerinden atılan veya enerjisi azalan demet elektronları 
numune yüzeyine doğru hareket ederek yüzeyde toplanırlar. Bu 
elektronlar ikincil elektron (seconder electrons) olarak tanımlanır. 
İkincil elektronlar numune hücresinde bulunan sintilatörde 
toplanarak ikincil elektron görüntüsü (SEI) sinyaline çevrilir (56).  
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İkincil elektronlar numune yüzeyinin 10nm veya daha düşük 
derinlikten geldiği için numunenin yüksek çözünürlüğe sahip 
topoğrafik görüntüsünün elde edilmesinde kullanılır (56).  

2.10.1.2. Numunelerin Hazırlanması 

Taramalı elektron mikroskobunda yapılacak incelemelerde 
numuneler genellikle inorganik ve organik olarak iki grupta 
toplanabilir. Ayrıca inorganik numuneler de metal ve metal olmayan 
şeklinde iki gruba ayrılabilir. Metal numuneler iletken oldukları için 
yüzeyleri kaplama yapılmadan incelenebilir. Ancak metal olmayan 
yalıtkan numunelerin yüzeyleri en fazla 20nm düzeyinde, iletkenliği 
sağlayan altın veya karbon ile kaplanması gerekmektedir (56).  

Organik numunelerin incelenebilmesi için bu numunelerin yüksek 
vakuma dayanıklı olması gerekir (54,56). Polenler, duvar yapısındaki 
sporopollenin varlığından dolayı taramalı elektron mikroskobunda 
hasar görmeden kolaylıkla incelenebilirler. Aynı zamanda taramalı 
elektron mikroskobunda incelenecek materyalin kuru olması 
gerekmektedir. Örnekler çalışılmadan önce altın kaplandığı için, 
kaplama işleminden ve görüntülemeden yüksek verim elde etmek 
amacıyla örnekler iyice kurutulmalıdır (56).  

2.11. Örneklerin Değerlendirilmesi ve Yorumu 

Adli amaçlı yapılan polen incelemelerinde deliller iki aşamada 
değerlendirilir. Öncelikle örneklerin eşleşip eşleşmediğinin tespiti 
yapılır. Sonrasında bu delillerin anlamlılığına bakılır. Dar alanda 
yayılım gösteren polenlerin tespit edilmesi, delilin anlamlılık 
kazanmasına etki eder (57). Örneklerde eşleşen ve anlamlı olan polen 
örnekleri belirli bir % verilerek değerlendirilir.  

Polen delillerinin sunulmasında iki önemli düşünce vardır. Birincisi; 
tüm bilgilerin sade ve fazla bilimsel olmayan bir dille verilmesidir. 
Adli bilimcinin bulduğu tüm delilleri ve bu deliller üzerinde yaptığı 
çalışmaların sonuçlarını mahkemeye sunarken herkes tarafından 
anlaşılır, sade ve fazla bilimsel terimler içermeyen bir dil kullanması 
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gereklidir. İkincisi; delillerin değerinin değerlendirilmesi konusunda 
mahkemeye yardımcı olmaktır. Palinologlar birbiri ile eşleşen polen 
örnekleri bulduğunda bunların palinolojik benzerliklerini, palinolojik 
kimliklendirmelerini ve aynı çevreden gelip gelmediklerini 
değerlendirerek bir sonuç elde etmelidir (57).  

2.12. Adli Palinolojinin Uygulama Alanları   

Palinoloji, adli araç olarak hukuk uygulamalarında 1950’lerden 
itibaren kısıtlı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle son 
yıllarda başta Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere ve Amerika Birleşik 
Devletleri olmak üzere birçok ülkede kriminal olayların 
çözümlenmesinde düzenli bir delil olarak kullanılmaktadır 
(6,50,58,59,60). Palinolojik deliller kullanılarak çözülmüş birçok olay 
yayımlanmıştır (61-67).  

Adli palinoloji; ırza geçme, adam öldürme, soykırım, terörizm, 
uyuşturucu madde pazarlama, saldırı ve hırsızlık, kundakçılık, 
kalpazanlık, illegal ithalat ile ilgili mahkemeye yansımış vakalarda ve 
bu olaylara ek olarak yeryüzünü koruma, çevre kirliliği ve illegal 
balıkçılık gibi sivil hayatı ilgilendiren konularda kullanılmıştır (50).  

Genel olarak adli palinoloji;  

suç veya olay mahallinin şüpheli ile ilişkisinin gösterilmesinde,  

suç veya olay mahallindeki bir nesnenin şüpheli ile 
ilişkilendirilmesinde,  

bir nesnenin suç veya olay mahalli ile ilişkilendirilmesinde,  

suç işlendiği sırada sanığın başka yerde olup olmadığının ispat 
edilmesinde,  

şüpheli listesinin daraltılmasında,  

uyuşturucu madde içeren nesnelerin seyahat hikayelerinin 
kararlaştırılmasında,  
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nesnelerin hangi çevreden geldiklerine dair bilgi sağlanmasında,  

nesnelerin coğrafik kaynaklarına dair bilgi sağlanmasında, 

soruşturma hattında polise yardım amacıyla,  

gizli mezar ve insan kalıntılarının yerini belirlemede,  

kurbanın perimortem sürecine dair bilgi edinmede,  

insan kalıntılarının bozunma periyodunun kararlaştırılmasında 
kullanılır (50,58,68,69).        
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada, 5 örnekleme alanından giysi ve ayakkabılar 
kullanılarak örnekler alınmış, bunlar üzerine bulaşan topraklardan ve 
kontrol örneklerinden polen elde edilmesi amacıyla kimyasal madde 
uygulamaları yapılmış, elde edilen polenlerin taramalı elektron 
mikroskobu ile görüntüleri alınmıştır.  

3.1. Örnekleme Alanı 

Giysi örneğinin toplanması için örnekleme alanı olarak yaklaşık 2x2m 
boyutlarında, ayakkabı örneklerinin toplanması için örnekleme alanı 
olarak yaklaşık 10x4m boyutlarında, çevresindeki alandan kısmen 
daha aşağı düzeyde çukurluk oluşturacak biçimde konumlanmış açık 
araziler seçildi. Bu alanların etrafındaki bitki örtüsünün çim, çalı, 
çiçekli bitkiler ve ağaçlardan oluşması tercih edildi.  

3.2. Örneklerin Toplanması 

Giysi örneklemesi için temiz bluz ve pantolon giyilerek, bu giysilerin 
dirsek ve diz kısımları ile toprağa temas edildi. Topraktaki temas 
bölgelerinden 2 örnek alındı. Giysilerin dirsek ve diz kısmına bulaşan 
toprak, skapel ile giysi yüzeyinden alındı. Kontrol grubu olarak da 
topraktaki temas bölgelerinin yakınından 2 örnek alındı.    

Ayakkabı örneklemesi için bir çift temiz ayakkabı ile seçilen 
örnekleme alanı içerisinde bir hat oluşturacak şekilde yaklaşık olarak 
3-3,5m ileri geri yüründü. Yürüme ile 5 çift ayak izi oluştu. Her bir 
çift ayak izi, diğerinin karşılığı olarak oluşturuldu. Toprakta 
oluşturulan her bir ayak izinden skapel ile toprak örneği alındı. 
Böylece topraktaki ayak izlerinden alınan örnek sayısı 10 adet oldu. 
İzlerin oluşturulduğu ayakkabıların topuk kısmı, orta kısmı ve 
ayakkabı ucundan olmak üzere toplam 3 örnek alındı. Kontrol grubu 
olarak da ayak izi çiftlerinin orta hattı boyunca, basılmamış yüzeyden 
toplam 5 örnek alındı. Ayakkabı örneklemesinin yapıldığı bir alan 
içerisinde, farklı yüzeylerin toprak tutuşu farklı olacağı için dişli 
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yüzeye sahip sentetik kauçuk tabanlı ve düz tabanlı iki farklı 
ayakkabı kullanılarak çalışıldı.  

Tablo III. Örneklerin toplandığı lokalizasyonlar, toplanış tarihleri ve 
toplandığı yüzeyler 

Lokalizasyon Tarih Yüzey 

Belgrad Ormanı Mayıs 2006 
dişli yüzeyli 

ayakkabı 

Belgrad Ormanı Mayıs 2006 
düz tabanlı 
ayakkabı 

Yıldız Parkı Eylül 2006 
dişli yüzeyli 

ayakkabı 

İ.Ü.Botanik Bahçesi Mart 2007 
dişli yüzeyli 

ayakkabı 

Beşiktaş açık arazi Haziran 2007 giysi 

 

Giysilerden, ayakkabılardan ve topraktan alınacak toprak örnekleri 2-
4cc’yi geçmeyecek şekilde toplandı. Örnekler, kapaklı plastik tüpler 
içerisine alındı ve çalışılıncaya kadar derin dondurucuda bekletildi. 
Çalışmanın güvenilirliği açısından toplam 5 alan örnekleme alanı 
olarak seçildi ve mevsimsel olarak farklı dönemlerde örnek toplama 
işlemi gerçekleştirildi.  

3.3. Yöntemler 

3.3.1. Kimyasal Uygulamalar 

Giysilerden ve ayakkabılardan toplanmış toprak örneklerinden polen 
tanelerinin eldesi için aşağıdaki basamaklar sırası ile uygulandı. 

1. Basamak: Potasyum Hidroksit (KOH) Uygulaması  

Test tüpü içerisinde bulunan toprak üzerine toprak cinsine göre 
belirli derişimde potasyum hidroksit (KOH) çözeltisi eklendi. Su 
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banyosunda ara sıra karıştırılarak ısıtıldı. Karışım, büyük 
partiküllerden arındırılmak amacı ile elek kullanılarak cam beher 
içerisine süzüldü. Süzülen karışım tüp içerisine alınarak 3000 rpm’de 
3 dakika santrifüjlendi ve sıvı üst faz uzaklaştırıldı. Distile su 
eklenerek tekrar santrifüjleme yapıldı ve sıvı üst faz uzaklaştırıldı 
(70,71,72). 

2. Basamak: Sodyum Pirofosfat (Na4P2O7) Uygulaması 

Test tüpü içerisinde bulunan toprak üzerine toprak cinsine göre 
belirli derişimde sodyum pirofosfat (Na4P2O7) çözeltisi eklendi ve 
karıştırıldı. Su banyosunda ısıtıldı. Karışım 3000 rpm’de 3 dakika 
santrifüjlendi ve sıvı üst faz uzaklaştırıldı. Distile su eklenerek tekrar 
santrifüjleme yapıldı ve sıvı üst faz uzaklaştırıldı (70,71,72). 

3. Basamak: Hidroklorik Asit (HCl) Uygulaması 

Test tüpü içerisinde bulunan toprak üzerine toprak cinsine göre 
belirli derişimde hidroklorik asit (HCl) çözeltisi eklendi ve köpüklü 
reaksiyon sona erinceye kadar beklendi. Karışım 3000 rpm’de 3 
dakika santrifüjlendi ve sıvı üst faz uzaklaştırıldı. Distile su eklenerek 
tekrar santrifüjleme yapıldı ve sıvı üst faz uzaklaştırıldı (70,71,72). 

4. Basamak: Hidroflorik Asit (HF) Uygulaması 

Test tüpü içerisinde bulunan toprak üzerine hidroflorik asit (HF) 
eklendi ve karıştırıldı. Su banyosunda ısıtıldı. Karışım 3000 rpm’de 3 
dakika santrifüjlendi ve sıvı üst faz uzaklaştırıldı. Distile su eklenerek 
tekrar santrifüjleme yapıldı ve sıvı üst faz uzaklaştırıldı (70,71,72).  

5. Basamak: Oksidasyon Uygulaması 

Test tüpü içerisinde bulunan toprak üzerine oksidasyon solüsyonu 
eklendi ve karıştırıldı. Ara sıra karıştırılarak 1,5-2 saat beklemeye 
bırakıldı. Oksidasyon solüsyonu hazırlamak için 157ml distile suya 
280ml asetik asit eklendi. Bu karışım üzerine 75,5g sodyum klorat 
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eklendi. Bu karışımın da üzerine 35ml sülfirik asit eklendi. Sodyum 
klorat çözününceye kadar karıştırıldı (72).  

3.3.2. Flotasyon (Yüzdürme)  

Kimyasal uygulamalar sonucunda toprak materyali büyük oranda 
uzaklaştırıldı. Kalan toprak materyali içerisinden polen tanelerinin 
alınabilmesi için yüzdürme metodu uygulandı. Yüzdürme 
metodunda kimyasal olarak çinko klorür (ZnCl2) çözeltisi kullanıldı. 
Tüp içerisinde kalan toprak üzerine çinko klorür çözeltisi eklendi. 
Kalan toprak miktarına göre 1500-2000rpm’de 10 dakika 
santrifüjleme yapıldı (71,72). Santrifüjleme işlemi sonrasında polen 
tanelerini içeren ve çok az miktarda toprak partikülü ile karışık üst 
faz 1000µl’lik tüpe alındı. Tüp hacmini geçmeyecek şekilde distile su 
eklenerek 4500rpm’de 5 dakika santrifüjleme yapıldı ve sıvı üst faz 
uzaklaştırıldı. Çinko klorür çözeltisinin uzaklaştırılması için yapılan 
bu yıkama işlemi 5 kez tekrarlandı. Uzaklaştırılmak için alınan sıvı 
üst faz kontrol amaçlı olarak polen içerip içermediğinin tespiti için 
ışık mikroskobu altında etüt edildi.  

3.4. Görüntüleme 

Tüp dibinde kalan ve çok az miktarda toprak partikülü ile karışık 
olan polen taneleri etüd edilmek üzere taramalı elektron mikroskobu 
(SEM – Scanning Electron Microscope) uygulaması için hazırlandı.  

Polen içeren karışım üzerine 5-10µl, %95’lik alkol eklendi (73). 
Mikropipet ile alınan bu karışım, stub üzerinde bulunan çift taraflı 
karbon yapışkan üzerine konuldu, kurumaya bırakıldı.  

İncelenecek örnek Polaron SC7620 SPUTTER COATER vakumlu 
kaplama cihazında, 150s süre ile altın-palladyum tozu ile kaplandı. 
JEOL JSM-5600 taramalı elektron mikroskobunda (SEM - Scanning 
Electron Microscope), 15-20kV voltaj altında örneklerin ikincil 
elektron görüntüleri (SEI) alındı. Görüntüleme büyüklüğü olarak 
polen tanelerinin karakterini yansıtacak uygun büyütmeler olan 
x1000 – x5000 aralığı kullanıldı.  
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4. BULGULAR 

4.1. Giysi Örneklemesine Ait Bulgular 

 

Resim 129: 1.tür  

Şekli: Oblat 

Ekvatoral profil: Eliptik 

Apertür sayısı: -  

Apertürel durum: Leptoma 

Ornemantasyon: - 
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Resim 130: 2.tür  

Şekli: Prolat 

Ekvatoral profili: Eliptik 

Apertür sayısı: 3 

Apertürel durum: Kolpat 

Ornemantasyon: Striato-retikulat 
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Resim 131: 3.tür  

Şekli: Küresel 

Ekvatoral profili: Dairesel 

Apertür sayısı: 3 

Apertürel durum: Kolpat 

Ornemantasyon: Retikulat 
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Resim 132: 4.tür 

Şekli: Küresel 

Ekvatoral profili: Dairesel 

Apertür sayısı: Apertürsüz 

Apertürel durum: - 

Ornemantasyon: Ekinat 
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Resim 133. 5.tür  

Şekli: Küresel 

Ekvatoral profili: Dairesel 

Apertür sayısı: Apertürsüz 

Apertürel durum: - 

Ornemantasyon: Ekinat 
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Resim 134: 6.tür  

Şekli: Küresel 

Ekvatoral profili: Dairesel 

Apertür sayısı: Apertürsüz 

Apertürel durum: - 

Ornemantasyon: Ekinat 



 65

 

Resim 135: 7.tür  

Şekli: Küresel 

Ekvatoral profili: Dairesel 

Apertür sayısı: Apertürsüz 

Apertürel durum: - 

Ornemantasyon: Ekinat 
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Resim 136: 8.tür  

Şekli: Küresel 

Ekvatoral profili: Dairesel 

Apertür sayısı: Apertürsüz 

Apertürel durum: - 

Ornemantasyon: Psilat 
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Tablo IV. Giysi örneklemesinde tespit edilen polen türlerinin giysi, 
toprak ve kontrol örneğinde eşleşme durumları 

 

 Giysi Toprak Kontrol 

1. tür + + + 

2. tür + + + 

3. tür + + + 

4. tür + + + 

5. tür +   

6. tür +   

7. tür +  + 

8. tür + + + 
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4.2. Belgrad Ormanı, Ayakkabı Örneklemelerine Ait Bulgular 

 

Resim 137: 1.tür  

Şekli: Oblat 

Ekvatoral profil: Eliptik 

Apertür sayısı: - 

Apertürel durum: Leptoma 

Ornemantasyon: -  
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Resim 138: 2.tür  

Şekli: Küresel 

Ekvatoral profili: Dairesel 

Apertür sayısı: Apertürsüz 

Apertürel durum: - 

Ornemantasyon: Ekinat 
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Resim 139: 3.tür  

Şekli: Prolat 

Ekvatoral profili: Eliptik 

Apertür sayısı: 3 

Apertürel durum: Kolpat 

Ornemantasyon: Retikulat 
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Resim 140: 4.tür  

Şekli: Düzensiz 

Ekvatoral profili: Dört köşeli 

Apertür sayısı: 4 

Apertürel durum: Porat 

Ornemantasyon: - 
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Resim 141: 5.tür  

Şekli: Düzensiz 

Ekvatoral profili: Poligonal 

Apertür sayısı: 5 

Apertürel durum: Porat 

Ornemantasyon: - 
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Resim 142: 6.tür 

Şekli: Küresel 

Ekvatoral profili: Dairesel 

Apertür sayısı: >6 

Apertürel durum: Porat 

Ornemantasyon: Granulat 
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Resim 143: 7.tür  

Şekli: Oblat 

Ekvatoral profili: Eliptik 

Apertür sayısı: Apertürsüz 

Apertürel durum: - 

Ornemantasyon: Klavat 
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Resim 144: 8.tür  

Şekli: Küresel 

Ekvatoral profili: Dairesel 

Apertür sayısı: 3 

Apertürel durum: Kolpat 

Ornemantasyon: Granulat – Fossulat 
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Resim 145: 9.tür  

Şekli: Oblat 

Ekvatoral profili: Eliptik 

Apertür sayısı: - 

Apertürel durum: Kolpat 

Ornemantasyon: Mikroekinat 
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Resim 146: 10.tür  

Şekli: Düzensiz 

Ekvatoral profili: Poligonal 

Apertür sayısı: 6 

Apertürel durum: Porat 

Ornemantasyon: - 
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Resim 147: 11.tür  

Şekli: Küresel 

Ekvatoral profili: Dairesel 

Apertür sayısı: Apertürsüz 

Apertürel durum: - 

Ornemantasyon: Ekinat 
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Resim 148: 12.tür  

Şekli: Oblat 

Ekvatoral profili: Lobat 

Apertür sayısı: 3 

Apertürel durum: Kolpat 

Ornemantasyon: Mikroretikulat 
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Resim 149: 13.tür 

Şekli: Küresel 

Ekvatoral profili: Dairesel 

Apertür sayısı: 3 

Apertürel durum: Porat 

Ornemantasyon: Granulat 
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Resim 150: 14.tür  

Şekli: Oblat 

Ekvatoral profili: Eliptik 

Apertür sayısı: 1 ya da daha fazla 

Apertürel durum: Kolpat 

Ornemantasyon: Mikroekinat 
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Tablo V. Belgrad Ormanı lokalizasyonundan, tabanı dişli yüzeye 
sahip ayakkabı ile alınan örneklerde tespit edilen polen türlerinin 
ayakkabı, ayak izi ve kontrol örneğinde eşleşme durumları  

 

 Ayakkabı Ayak izi Kontrol 

1. tür + + + 

2. tür + + + 

3. tür + + + 

4. tür + + + 

5. tür + + + 

6. tür +  + 

7. tür   + 

8. tür  + + 

9. tür +   

10. tür +  + 

11. tür   + 

12. tür +  + 

13. tür   + 

14. tür  +  
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Tablo VI. Belgrad Ormanı lokalizasyonundan, tabanı düz yüzeye 
sahip ayakkabı ile alınan örneklerde tespit edilen polen türlerinin 
ayakkabı, ayak izi ve kontrol örneğinde eşleşme durumları  

 

 Ayakkabı Ayak izi Kontrol 

1. tür + + + 

2. tür +  + 

3. tür + + + 

4. tür + + + 

5. tür + + + 

6. tür + + + 

7. tür +  + 

8. tür + + + 

9. tür    

10. tür    

11. tür    

12. tür    

13. tür    

14. tür    
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4.3. Yıldız Parkı, Ayakkabı Örneklemesine Ait Bulgular  

 

Resim 151: 1.tür  

Şekli: Oblat 

Ekvatoral profili: Eliptik 

Apertür sayısı: - 

Apertürel durum: Leptoma 

Ornemantasyon: - 
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Resim 152: 2.tür  

Şekli: Oblat 

Ekvatoral profili: Eliptik 

Apertür sayısı: -  

Apertürel durum: Kolpat 

Ornemantasyon: - 
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Resim 153: 3.tür  

Şekli: Oblat 

Ekvatoral profili: Eliptik 

Apertür sayısı: - 

Apertürel durum: Kolpat 

Ornemantasyon: Retikulat 
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Resim 154: 4.tür  

Şekli: Küresel 

Ekvatoral profili: Dairesel 

Apertür sayısı: Apertürsüz 

Apertürel durum: - 

Ornemantasyon: Psilat 
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Resim 155: 5.tür  

Şekli: Düzensiz 

Ekvatoral profili: Poligonal 

Apertür sayısı: 5 

Apertürel durum: Porat 

Ornemantasyon: - 
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Tablo VII. Yıldız Parkı lokalizasyonundan, tabanı dişli yüzeye sahip 
ayakkabı ile alınan örneklerde tespit edilen polen türlerinin ayakkabı, 
ayak izi ve kontrol örneğinde eşleşme durumları 

 

 Ayakkabı Ayak izi Kontrol 

1. tür + + + 

2. tür + + + 

3. tür + + + 

4. tür + + + 

5. tür + + + 
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4.4. İ.Ü. Botanik Bahçesi, Ayakkabı Örneklemesine Ait    
Bulgular  

 

Resim 156: 1.tür  

Şekli: - 

Ekvatoral profili: - 

Apertür sayısı: - 

Apertürel durum: Leptoma 

Ornemantasyon: - 
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Resim 157: 2.tür  

Şekli: Oblat 

Ekvatoral profili: Eliptik 

Apertür sayısı: - 

Apertürel durum: Leptoma 

Ornemantasyon: - 
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Resim 158: 3.tür  

Şekli: Küresel 

Ekvatoral profili: Dairesel 

Apertür sayısı: Apertürsüz 

Apertürel durum: - 

Ornemantasyon: Ekinat 
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Resim 159: 4.tür  

Şekli: Oblat 

Ekvatoral profili: Eliptik 

Apertür sayısı: 3 

Apertürel durum: Kolpat 

Ornemantasyon: Retikulat 
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Resim 160: 5.tür  

Şekli: Küresel 

Ekvatoral profili: Dairesel 

Apertür sayısı: >6 

Apertürel durum: Porat 

Ornemantasyon: Granulat 
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Resim 161: 6.tür  

Şekli: Küresel 

Ekvatoral profili: Dairesel 

Apertür sayısı: Apertürsüz 

Apertürel durum: - 

Ornemantasyon: Granulat 
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Resim 162: 7.tür  

Şekli: Küresel 

Ekvatoral profili: Dairesel 

Apertür sayısı: Apertürsüz 

Apertürel durum: - 

Ornemantasyon: Foveolat 
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Resim 163: 8.tür 

Şekli: Küresel 

Ekvatoral profili: Dairesel  

Apertür sayısı: Apertürsüz 

Apertürel durum: - 

Ornemantasyon: Psilat 
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Tablo VIII. İ.Ü. Botanik Bahçesi lokalizasyonundan, tabanı dişli 
yüzeye sahip ayakkabı ile alınan örneklerde tespit edilen polen 
türlerinin ayakkabı, ayak izi ve kontrol örneğinde eşleşme durumları 

 

 Ayakkabı Ayak izi Kontrol 

1. tür + + + 

2. tür + + + 

3. tür + + + 

4. tür +  + 

5. tür +   

6. tür +  + 

7. tür +  + 

8. tür + + + 
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5. TARTIŞMA  

Temel işlevi erkek gameti dişi gamete güvenli bir şekilde taşıyarak 
çiçekli bitki türlerinin devamlılığını sağlamak olan polenler ile 
çiçeksiz bitkiler, karayosunu, eğrelti ve mantarlarda eşeyli ve eşeysiz 
üremeden sorumlu birimler olan sporlar küçük boyutları, mekanik, 
biyolojik ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı yapıları, çevreye 
dağılım bollukları, her bitki taksonuna özgü karakter taşımaları 
nedeni ile adli uygulamalarda kullanılabilir bir parametre haline 
gelmişlerdir (8,12,50). Polen tanelerinin, giysi ve ayakkabılara bulaşan 
toprak örneklerinden izolasyonu ve modern görüntüleme yöntemi 
(SEM) ile analizine yönelik olarak gerçekleştirilen bu çalışmada 
alınan sonuçlar, palinolojinin adli bilimlere uygulanabilirliğini ortaya 
koymuştur. 

Giysi örneklemesinde, çalışılan toprakta toplam 8 farklı bitki türüne 
ait polene rastlanmıştır. Giysi üzerinde 8 türün tamamı, toprağa 
temas edilen bölgeden alınan örnekte 8 türden 5’i, kontrol örneğinde 
8 türden 6’sı tespit edilmiştir (Tablo IV). 

Ayakkabı örneklemesi için Belgrad Ormanı’ndan, dişli yüzeye sahip 
sentetik kauçuk tabanlı ayakkabı ile örnek alınmıştır. Çalışılan 
toprakta toplam 14 farklı bitki türüne ait polene rastlanmıştır. 
Ayakkabıdan alınan toprak örneğinde 14 türden 9’u, ayak izinden 
alınan toprak örneğinde 14 türden 8’si, kontrol örneğinde ise 14 
türden 12’si tespit edilmiştir (Tablo V). Aynı örnekleme alanı 
içerisinde ayrıca düz tabanlı ayakkabı kullanılarak da örnekler 
alınmıştır. Çalışılan toprakta toplam 8 farklı bitki türüne ait polene 
rastlanmıştır. Ayakkabıdan alınan toprak örneğinde 8 türün tamamı, 
ayak izinden alınan toprak örneğinde 8 türden 6’sı, kontrol örneğinde 
8 türün tamamı tespit edilmiştir (Tablo VI).   

Yıldız Parkı’ndan, dişli yüzeye sahip sentetik kauçuk tabanlı 
ayakkabı ile örnek alınmıştır. Çalışılan toprakta toplam 5 farklı bitki 
türüne ait polene rastlanmıştır. Ayakkabıdan alınan toprak 
örneğinde, ayak izinden alınan toprak örneğinde ve kontrol 
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örneğinde 5 farklı türe ait polenlerin tamamı tespit edilmiştir (Tablo 
VII).  

İ.Ü.Botanik Bahçesi’nden, dişli yüzeye sahip kauçuk tabanlı ayakkabı 
ile alınan toprak örneklerinde toplam 8 farklı bitki türüne ait polene 
rastlanmıştır. Ayakkabıdan alınan toprak örneğinde 8 türün tamamı, 
ayak izinden alınan toprak örneğinde 8 türden 4’ü, kontrol örneğinde 
8 türden 7’si tespit edilmiştir (Tablo VIII).  

Yukarıdaki sonuçlar doğrultusunda giysi ve ayakkabıları giyen 
kişilerin bulundukları yer ile uyumlu polen örnekleri taşıdıkları 
gözlemlenmiştir. Bu bulgu polenler kullanılarak, sanık ile olay yeri 
arasında ilişki kurulabileceği anlamına gelmektedir.  

Çalışmada elde edilen polenlerden bazılarının familya düzeyinde 
adlandırması yapılmış ancak tamamının tür düzeyinde teşhisi 
yapılamamıştır. Bu nedenle ilgili türlerin polenlerinin, dağılım 
mekanizmaları ve dağılım alanlarının genişliğine ilişkin veriler 
mevcut değildir.  

Polenlerin, geniş ya da dar alanda dağılım gösteren polenler olup 
olmadığının belirlenmesi önemlidir. Çünkü geniş alanda dağılım 
gösteren polenler kilometrelerce uzağa taşınabildiği için etrafta 
bulunma oranları yüksektir. Bu tür polenlerin hem sanık veya sanığa 
ait materyaller üzerinde hem de olay yerinde tespit edilmesi verinin 
delil olarak kuvvetli bir delil olma özelliğini azaltır. Çünkü geniş 
alanda dağılım gösteren polenler sanığın üzerine başka bir yerde de 
bulaşmış olabilir (50).  

Ancak tür düzeyinde teşhisi yapılamamış olmasına rağmen mevcut 
polenlerin incelenen materyalde bulunma sıklıklarının 
belirlenebilmesi kullanılabilecek bir veridir. Çünkü benzer 
karakterdeki polenlerin karşılaştırılan örneklerde aynı yoğunlukta 
bulunması, bunların araştırılan bölgeye dışarıdan taşınarak 
geldiklerinin değil, o yerin bitkisel çeşitliliğinin doğal elementleri 
olduklarına ilişkin bir veridir (50,57).  
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Diğer yandan dar alanda dağılım gösteren polenlerin örneklerde 
eşleşme göstermesi ve/veya bulunma sıklığının birbiri ile uyumlu 
olması, palinolojik delilin tek başına kullanılabilirliğini büyük oranda 
artırır. Elde edilen palinolojik bulguların diğer deliller ile 
desteklenmesi ise, daha güçlü kanıtlar sunması açısından önem 
taşımaktadır.  

Yapılan diğer çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre toprakta her 
mevsim polen bulunabilir. Mevsimden mevsime değişiklik gösteren 
parametreler polenlerin çeşidi, sayısı ve bulundukları katmanlardır. 
Özellikle yağmurlu dönemlerde toprak yüzeyinde bulunan polenler 
yüzeyden yıkanarak taşındıkları veya daha derin katmanlara 
indikleri için bu dönemlerde çalışılan örneklerde polen miktarının az 
olması beklenir (9). 

Bu araştırma kapsamında daha fazla veri elde etmek amacıyla örnek 
alımında mevsimsel olarak değişik dönemler seçilmiştir. Farklı 
mevsimsel dönemlerde çalışılmış olması ve tüm örneklerden polen 
elde edilmesi adli palinolojinin sadece polenlenmenin yoğun olarak 
görüldüğü bahar aylarında uygulanabilen bir bilim dalı olduğu 
önyargısını ortadan kaldırmaktadır.  

Örnek alımında aynı örnekleme alanı içerisinde düz ve dişli yüzeye 
sahip iki farklı ayakkabı kullanılmıştır. Düz yüzeye sahip 
ayakkabının toprak tutma oranı dişli yüzeye sahip ayakkabıdan az 
olduğu için rastlanılan polen türlerinin sayısı da azdır. Bu, beklenen 
bir sonuçtur. Suçluya ait ayakkabıların cinsine göre bulunacak ve 
örtüşecek polen türlerinin sayısının da değişeceği anlamına 
gelmektedir. Bir başka deyişle; tabanı düz olmayan ayakkabılar söz 
konusu olduğunda polenlerin bulunma şansı artacaktır.    

Palinolojik çalışmalarda polen örnekleri çiçeklenme evresinde canlı 
bitkilerden ya da kurutulmuş herbaryum materyalinin anterlerinden 
doğrudan alınarak kolaylıkla incelenebilmektedir. Adli palinolojik 
uygulamalarda ise polen örnekleri çoğu zaman çeşitli yüzeyler 
üzerinde ve/veya başka materyallerle karışık halde olduğu için 
polenlerin elde edilmesine yönelik metodun ve kullanılacak 
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kimyasalların doğru seçilmesi ve düzgün uygulanması 
gerekmektedir (50).  

Araştırıcının elinde, her zaman üzerinde çeşitli analizler yapılabilecek 
miktarda delil olmayabilir. Palinolojik inceleme yöntemleri, kimyasal 
uygulamaların hakim olduğu analizler olduğundan; polenler 
dışındaki diğer materyaller için zarar verici özellik gösterirler. Bu 
nedenle delillerin araştırılması yapılırken önceliğin hangi analize 
verileceği, hangi delilin daha önemli olduğu soruları akla gelebilir. 
Örneğin; bir toprak incelemesinde kil ve ağır metal analizlerinin yanı 
sıra saç ve lifleri, çeşitli kimyasal maddeleri, böcek artıklarını ve hatta 
toprak DNA’sını kapsayan diğer testler yapılabilir. Bu gibi 
durumlarda özellikle toprak analizlerinde taramalı elektron 
mikroskobu temelli otomatik mineral analiz sistemi olan QEMSCAN 
kullanımı hızlı, istatistik olarak güvenilir ve tekrarlandığında aynı 
sonuçların alınabileceği veriler sunmaktadır. QEMSCAN, palinolojik 
çalışmaların kontaminasyona uğradan ve zarar görmeden 
çalışılmasına da imkan sağlamaktadır (50,74).  

Yapılacak yeni çalışmalarda bu yöntemin kullanılmasının faydalı 
sonuçlar doğuracağı kanaatindeyiz.    

Polen örneklerinin incelenmesinde kullanılabilen görüntüleme 
yöntemleri, ışık mikroskobu ve elektron mikroskobudur. Işık 
mikroskobu çalışmaları büyütmelerin küçük olması nedeni ile 
polenlerin tür teşhisinde zorlayıcı bir süreç ortaya koymaktadır. Buna 
rağmen ışık mikroskobu ile incelemeler, ekzinin optik kesitinin yani 
polenlerin strüktürünün ortaya konabilmesi için gereklidir (50,75).  

Elektron mikroskobu kullanımının, ışık mikroskobu kullanımına 
üstünlüğü vardır. x300.000’lik büyütmeler ile polenlerin 
büyüklüklerinin tespiti, ornemantasyonlarının detaylandırılması ve 
görüntülerinin net alınması, tür teşhisini ve kıyaslanmalarını 
kolaylaştırır (76).  

Literatürde, ışık mikroskobu kullanımının yaygın olduğunu gösteren 
çok sayıda çalışma bulunmakla birlikte; birçok araştırıcı elektron 
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mikroskobu ile yapılacak incelemelerin, türlerin sınıflandırılması için 
daha nitelikli veriler sağlayabileceği kanaatindedir (50,75,76). 
Taramalı elektron mikroskobu (SEM) metodu, bu çalışma 
kapsamındaki polen materyalinin incelenmesinde detaylı ve spesifik 
verilere ulaşma olanağı sağlamış olup, rutin çalışmalarda da etkin 
şekilde kullanılabileceği düşünülmektedir. 

Ülkemizde adli bilimler alanında, polenlerin tür teşhislerinin 
yapılabilmesi için karşılaştırma amaçlı bir veri tabanına gereksinim 
vardır. Zengin floraya ve dolayısıyla adli palinolojik açıdan 
değerlendirilmesi gereken bir potansiyele sahip olan ülkemizde 
yetişen bitkilerin, ışık mikroskobu ve elektron mikroskobundan elde 
edilmiş görüntülerinin oluşturulacak bir kurum bünyesinde bir veri 
tabanına aktarılması,  palinolojinin ülkemizde daha etkin 
uygulanabilmesine ve gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

Ülkemizde palinolojik çalışmalar henüz botanik bilimi çerçevesinde 
yapılmaktadır. Adli palinolojik çalışmalar sadece vaka bazında 
yapılmakta olup, rutin uygulamaya girmemiştir. Gerek literatür 
bilgileri gerekse çalışmadan elde edilen sonuçlar dikkate alındığında 
bu uygulamaların en kısa sürede rutine sokulmasının çok faydalı 
sonuçlar vereceği kanaatindeyiz.  
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6. SONUÇ 

1) Dünyanın birçok ülkesindeki uygulamalarda adli palinoloji çeşitli 
şekillerde adli bilimler içerisinde önemli bir yer işgal etmekteyken 
ülkemizde henüz bu tür bir uygulama yapılmamaktadır.  

2) Ülkemizdeki biyolojik çeşitlilik ve bölgesel olarak her bitkinin her 
yerde bulunmayacağı göz önüne alındığında palinolojik incelemeler 
ülkemizdeki uygulamalarda çok başarılı sonuçlar verecektir. 

3) Ülkemizdeki ilk çalışma olması sebebiyle bazı güçlükler ile 
karşılaşılmış olmakla birlikte polenler topraktan çok başarılı bir 
şekilde izole edilebilmekte ve ayırımları yapılabilmektedir. 

4) Taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanımı, adli palinolojik 
incelemelerde polenlerin ayırımlarının yapılabilmesi konusunda 
kolaylık sağlamaktadır.   

5) Polenlerin adli bilimler alanında kullanımında tür ayırımı çok 
büyük önem taşıyacağından buna yönelik olarak ülkemize özgü bir 
atlasın hazırlanması zorunluluk oluşturmaktadır. 

6) Adli bilimler alanında adli palinolojinin başarılı bir şekilde yer 
alması için polenlerin izolasyonu ve tiplendirilmesi yanında olay 
yerinden toplanması da çok büyük önem arz etmekte olup en kısa 
sürede özellikle olay yeri inceleme uzmanlarına buna yönelik 
eğitimlerin verilmesi gerekmektedir.  
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7. ÖZET 

Adli bilimlerin ve botanik biliminin bir dalı olan adli palinoloji, 
kriminal olayların çözümlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Adli 
olgularda, palinomorfların tespitini, tiplendirmesini ve 
karşılaştırmasını yaparak mahkemeler için delil elde edilmesini 
sağlar. Adli palinoloji; ırza geçme, adam öldürme, soykırım, terörizm, 
uyuşturucu madde pazarlama, saldırı ve hırsızlık, kundakçılık, 
kalpazanlık, illegal ithalat ile ilgili birçok olguda kullanılmıştır.  

Bu çalışmada örnekleme alanı olarak 5 lokalizasyon seçilmiş, giysi ve 
ayakkabılar kullanılarak farklı mevsimsel dönemlerde örnekler 
alınmıştır. Kişilerin giysi ve ayakkabılarına bulaşan topraktan ve 
örnekleme olay yerinden alınan kontrol örneklerinden polen 
izolasyonu yapılmıştır. Elde edilen polenlerin tespiti ve 
karşılaştırılması için taramalı elektron mikroskobu (SEM) 
kullanılmıştır.  

Çalışma sonucunda, giysi ve ayakkabılar ile kontrol örneklerinden 
izole edilen polenlerin birbiri ile uyuştuğu tespit edilmiştir. 
Araştırma kapsamında elde edilen palinolojik bulguların, kişiler ve 
olay yerleri arasında ilişki kurmada kullanılabilecek değerli veriler 
sunduğu ve hukuki süreçlere katkı sağlayabileceği gösterilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Adli palinoloji, botanik, polen, toprak, SEM 
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8. SUMMARY 

Forensic palynology as a subdivision of forensic sciences and botany 
has an important place in solution the criminal cases. It is the science 
of deriving evidence for court with the usage of palynomorph 
finding, typing and matching. The use of forensic palynology in cases 
as broad as forgery, rape, homicide, genocide, terrorism, drug 
dealing, assault and robbery, arson, hit and run, counterfeiting, illegal 
importation. 

Five area for sampling were selected in this study. Soil samples were 
taken with using the clean clothes and shoes in differential seasonal 
periods. Pollen isolations were carried out from the soil samples on 
the clothes and shoes, and control specimens in studied localities. 
SEM was used for determining and comparing of pollen specimens.  

Isolated pollen specimens from clothes and shoes were mostly 
matched with the specimens from the control. In this framework, it 
was concluded that obtained results based on pollen analysis may be 
used as valuable parameters for the explaining the relations between 
the persons and case areas and contribute the judgement process. 

 

Keywords: forensic palynology, botany, pollen, soil, SEM 
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