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lesbiaca, S. cretica subsp. trapezuntica, S. cretica 
subsp. bulgarica, S. cretica subsp. vacillans, S. 
cretica subsp. smyrnaea, S. cretica subsp. 
mersinaea, S. cretica subsp. anatolica) taksonomik 
analizi yapılmış ve bazı taksonların yeni bir tür/alt 
tür olma ihtimali değerlendirilmiştir. Özellikle yeni 
takson tespitinde teyid edici veri olarak kullanmak 
amacıyla izole edilen genomik DNA (gDNA) 
örneklerinden PCR ile çoğaltılan her taksona ait 
ITS ürünleri DNA dizilemesine tabi tutulmuştur. 
Elde edilen dizilerin morfolojik, biyoinformatik, ve 
filogenetik analizi devam etmektedir.  
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PCR’a dayalı DNA markırları günümüzde 

ön plana çıkmış, bunlardan da RAPD (Rasgele 
Çoğaltılmış Polimorfik DNA) polimorfizm 
belirleme yaklaşımı bugün en çok kullanılan 
yöntemler arasına girmiştir.  RAPD markırlar 
taksonomik sınıflandırmada, sistematik ilişkilerin 
belirlenmesinde, populasyon genetiği 
çalışmalarında kullanılabilmektedir.  

Bu çalışmada, Marmara Bölgesinde 
yetiştirilen bazı zeytin (Olea europaea L.) 
kültivarlarının DNA markırları kullanılarak 
moleküler sistematiğinin yapılması hedeflenmiştir.  
Bu amaçla, RAPD-PCR tekniği kullanılarak 
kültivarlar arasında genetik benzerlik ya da 
farklılıklar belirlenmiştir.   

RAPD-PCR sonuçlarına göre; kullanılan 
10 baz uzunluğunda 7 farklı primer amplifikasyon 
göstermiş ve çalışılan 12 kültivar arasında % 46,42 
oranında polimorfizm elde edilmiştir. Primerlerden 
toplam 84 karakter elde edilmiş ve bu karakterlerin 
39 tanesi polimorfik bulunmuştur.  PAUP 
filogenetik analiz programı kullanılarak kültivarlar 
arasındaki genetik uzaklıklar ve akrabalık ilişkileri 
belirlenmiştir.  Filogenetik analiz sonuçlarına göre 
birbirine en yakın genetik uzaklık 0,03571 ile 
Gordal ve Karamürsel su kültivarları arasında iken, 
en uzak genetik uzaklık 0,17857 ile Arbequina ile 
Ascolana, Manzanilla hermandos, Gemlik, Verdial 
ve Vegral kültivarları arasında tespit edilmiştir.  
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Tokat, bitki coğrafyası açısından Avrupa-Sibirya ve 
İran-Turan bitki coğrafya bölgelerinin kesişim 
yerinde bulunan, farklı ekolojik ve topoğrafik 
şartları bünyesinde bulunduran ve tarihi dokusunda 
birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilimizdir. 
Yapılan literatür taraması sonucu Tokat ile ilgili 
yapılan ciddi bir floristik çalışma bulunmamaktadır. 
Bu açıdan yaklaşık bir buçuk yıldır Tokat şehir 
merkezinden ve merkez sınırları içersindeki dağ ve 
tepelerden 1135 bitki örneği toplanmış olup (arazi 
çalışmaları 2008 yılında da devam edecektir) bu 
bitki örneklerinin değerlendirilmesi sonucu 76 
familyaya ait 435 cinsten 689 tür tespit edilmiştir. 
Bu 689 türün 70’i (%10.16) endemiktir.  
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Bu çalışmada Türkiye Florası için yeni bir 

tür kaydı verilmektedir. Scilla kurdistanica Speta. 
(Liliaceae ) türüne ait örnekler B9 Van – 
Bahçesaray’ dan toplanmıştır. Türün betimi, ayırt 
edici karakterleri, ayrıntılı çizimleri ve Türkiye deki 
dağılımını gösteren bir harita ile verilecektir. 
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