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SNP’lerin adli uygulamalarda kullanılmak istenmesinin ana sebebi degrade DNA örneklerinden elde 
edilen bilginin kapsamlı olmasıdır çünkü burada küçük bir hedef bölgeye ihtiyaç duyulmaktadır. 
SNP’lerin adli alanda primer olarak kullanılmasının bir diğer nedeni, çok az miktarda PCR ürünü 
ile genotiplendirme yapılabilmesidir. 11 Eylül 2001’de Amerika’da İkiz Kulelere yapılan saldırı 
sonucu ölen şahısların kimlik tespit çalışmaları gibi toplu ölümlerin görüldüğü durumlarda ve 
babalık tayini gibi adli olayların çözümlenmesinde SNP’ler tercih edilmektedir.

STR’lerde yüzlerce nükleotid dizisi, SNP markırlarında ise tek bir nükleotidin ölçülmesi yeterlidir. 
SNP’lerin diğer bir avantajı bunların STR’lere göre yaklaşık 100.000 kez daha az mutasyon oranına 
sahip olmasıdır. Ancak SNP’ler STR’ler kadar polimorfik olmadıkları için aynı ayırım gücü ve 
rastgele olasılık hesaplamalarına ulaşmak amacıyla daha fazla SNP bölgesine ihtiyaç vardır. Daha 
fazla lokusun incelenmesi için daha fazla harcama gerekmektedir. Ancak diğer taraftan, daha 
fazla lokus ve daha fazla amplifikasyon ürününden ortaya çıkan bilgiler olayların yorumlanmasını 
güçleştirecektir. Bununla birlikte, kimlik belirleme çalışmalarında etnik kökenin belirlenebilmesi 
açısından SNP’ler STR’lere göre avantajlıdırlar. Örneğin, İskoç toplumunda kızıl saç rengi ile ilgili 
MC1R (melanocortin 1 receptor) geni üzerindeki SNPler 

Sonuç olarak, uluslararası çalışmalar SNP’lerin bazı spesifik durumlarda çok kullanışlı olduğunu 
ancak, rutin adli DNA kimliklendirme markırları olarak STR’lerle yer değiştirmeye henüz hazır 
olmadığını göstermiştir. 
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Amaç: Adana ilimiz içinde farklı yüksekliklerden toplanan ve tür tayini sonucu Türkiye’de yeni bir 
kayıt olduğu ortaya koyulan Drosophilidae familyasının Zaprionus cinsinin altcinsine ait, istilacı 
ve tarım zararlısı olduğu bilinen Zaprionus tuberculatus türünün genel özelliklerinin derlenmesi 
ve tür tayininde önemli bir parametre olan testis uzunluğu varyasyonunun yükseklik ile ilişkisinin 
araştırılması

Gereçler ve Yöntemler: Örneklerimiz Adana ilinde farklı yükseklikteki lokasyonları içeren arazi 
çalışması sırasında, tüm bireyler tek tek tüplere alınarak toplanmış ve laboratuvarımıza getirilmiştir. 
Gerekli kaynaklar kullanılarak tür teşhisleri ve eşey ayırımları yapılmıştır. Elde edilen tüm dişi 
bireylerin ‘isofemale line’tekniği ile tek tek tüplerde soylarının devamı sağlanmaktadır. Bu teknik 
sayesinde yaklaşık 200 dişi birey ile son eşleştiği erkek bireyin genetik kombinasyonunun soylarca 
devamı sağlanmaktadır.
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Bu çalışmada 4 farklı yükseklikten gelen populasyonlar içinden (Adana merkez 35 m., Kozan 150 
m., Düzağaç 500 m., Horzum 700m.) yaklaşık 30’ar soy kullanılarak ve her soydan 10 erkek birey 
rastgele seçilerek testis uzunlukları ölçülmüştür. Sineklerin disseksiyonu Ringer çözeltisi içinde 
yapılmış ve hipotonik ortam oluşturularak kıvrımlı olan testis tüplerinin doğrusal hale gelmesi 
sağlandıktan sonra yüksek çözünürlüklü Leica görüntüleme sistemi ile ölçümleri yapılmıştır. 
Bu işlem tek bir anne-babadan gelen F
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uzunlukları ölçüm sonuçları kaydedilip uygun istatiksel yöntemlerle analizleri yapılmıştır. 

Bulgular: Zaprionus cinsi ilk olarak Amerikalı entomolog D. W. Coquillet tarafından 1902 yılında 
tanımlanmıştır. Zaprionus s.s. (46 tür) ve Anaprionus s.s. (12 tür) olarak iki altcinse ayrılır ve 
toplam 58 tür içerir. Bu sınıflandırmada ele alınan özellikler altcinslerin coğrafi dağılımı ve türlerin 
karakteristik özelliği olan torakslarındaki beyaz çizgilerin tek sayıda veya çift sayıda olmasıdır. Bu 
bağlamda Anaprionus altcinsi toraksın mezonotum bölgesinde tek sayıda beyaz çizgiler taşır ve 
özellikle Oriyental bölgede dağılım gösterir. Zaprionus altcinsi ise çift sayıda beyaz çizgiler taşır 
ve Afrotropikal bölgede yayılır. Oriyental bölgedeki Zaprionus türlerinin aksine Afrotropikal bölge 
türleri Afrika Drosophilid faunasının oldukça bol bulunan ve baskın üyeleridir. Zaprionus altcinsine 
ait türlerin çoğu Afrotropikal bölgede yayılım göstermesine ve endemik türler olmasına rağmen 
Zaprionus tuberculatus (Malloch 1932) farklı bölgelerde de geniş yayılım göstermektedir. Afrika 
kökenli bu türün pek çok bitki türü ile ilişkilendirildiği ve pek çoğu üzerinden beslenebildiği, bazı 
bitkilerin dallarındaki sağlıklı meyvelere yumurta bıraktığı bilinmektedir. Yakın akraba türlerinin; 
tarım zararlısı olarak Brezilya’da, Florida’da ve Lübnan’da özellikle incir üretiminde büyük etkisi 
olduğu rapor edilmiştir.

2011 yılı Ağustos ayı içinde Adana iline gerçekleştirilen arazi çalışması sonucunda türün bu 
bölgede varlığı tespit edilerek gereken literatür araştırması sonucu Türkiye’de yeni bir kayıt olduğu 
ortaya koyulmuştur.

Zaprionus altcinsi altında bulunan tüm türleri içeren tür tayin anahtarı kullanılarak yapılan teşhis 
esnasında türler için testis uzunluğu varyasyonunun kardeş türlerin ayrılmasında önemli bir 
parametre olduğu görülmüştür ve bunun sonucunda eldeki örneklerin testis uzunluğu varyasyon 
analizleri ANOVA test sistemi kullanılarak yapılmıştır.

Sonuç: Yapılan çalışmanın önemli bir sonucu bilinen incir bitkisi zararlısı Dipter türleri arasından 
bir yenisinin daha ülkemizde varlığının ispatlanmış olmasıdır. Buna ilaveten Zaprionus tuberculatus 
Malloch türünün dört farklı yükseklikten örneklenen populasyonlarının F
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varyasyon analizi sonucu aralarında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p>0,01) ve 
yükseklik artışıyla testis uzunluğu artışı arasında pozitif korelasyon olduğu ortaya koyulmuştur.
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