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optimum sıcaklık değerlerine göre sindirildi. Enzim kesim farklılıklarına göre veri matriksi elde 
edilip haplotipler herbir restriksiyon enziminin band profilini gösterecek şekilde kodlandı. Elde 
edilen matriks hem REAP’daki D ve DA programına genetik çeşitliliğin hesaplanması için hem 
de ARLEQUIN ve PHYLIP programlarında AMOVA ve korelasyon analizleri için kullanıldı. 
Sonuçlar, larval odacık sayısıyla haplotip profilleri ve genetik farklılaşma arasındaki ilişki açısından 
değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmada 4 farklı lokasyondan, üç farklı larval odacık sayısına sahip galler kullanıldı.
Örneklenen populasyonlardan Erzincan ve Konya’da hem tek odacıklı, hem de 2 ve 3 odacıklı galler 
bulunurken, Ankara ve Isparta populasyonları sadece tek odacıklı gallere sahip olmalarıyla dikkat 
çekmektedir. Toplam 41 farklı gal örneğinin kullanıldığı bu çalışmada 15 farklı mtDNA haplotipi 
(H1-15) tespit edildi; bunlardan H9 en yüksek frekansa sahip olan haplotip olarak bulundu. 
Larval odacık sayısı olarak ele alındığında 15 haplotipten H1, H3, H4, H6, H10, H11, H14 ve H15 
sadece tek odacıklı gallere özgü olarak bulunmuştur. H7, H8 ve H13 haplotipleri sadece iki odacıklı 
gallerde, H12 ise sadece üç odacıklı gallerde gözlenmiştir. Bununla birlikte, H2 ve H9 haplotipleri 
her üç tipteki odacıklı gallerde ortak bulunurken H5 hem tek odacıklı hem de üç odacıklı gallerde 
gözlenmiştir. AMOVA analizi tek odacıklı (N

U
= 29), 2 odacıklı (N

M2
=5) ve 3 odacıklı (N

M3
=7) 

gallerle yapılan farklı modelleme testlerine göre odacık sayıları ve moleküler varyansın paylaşımını 
istatistiksel olarak anlamlı bulmamıştır, ancak PHYLIP ile elde edilen dendrogramda tek odacıklı 
karakter durumu atasal olarak en bazal durumda yer almış, sonrasında oluşan iki kladda da tek 
larval odacıklılık durumu bazal durum sergilemiştir. 
Sonuç: Mazı arısı Andricus truncicolus türünde moleküler varyasyonun populasyon bazında 
dağılımı coğrafik olarak anlamlıdır. Ayrıca, bazı haplotiplerin sadece tek odacıklı bazılarının da 
sadece iki veya üç odacıklı gallerde bulunması odacık sayısının önemli olabileceğini göstermektedir. 
Bu bağlamda tek odacıklılık durumu iki ve üç larval odacıklılıkla karşılaştırıldığında tek odacığın 
plesiomorfik durumda olduğu bulunmuştur.
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Amaç: Biyolojik bilimlerin en kapsayıcı ve analitik düşünceyi geliştirici alanlarının başında evrim 
gelmektedir. 150 yıldan beridir Evrim Kuramı, her geçen gün farklı bilimsel alanlarda etkisini daha da 
artırmakta ve bu alanlarda deneysel içeriğinin farklı bir düzenlenmesiyle, açıklayıcı ve uygulanabilir 
bir güç oluşturmaktadır. Bugün doğal seçilimle evrim kuramı tarımdan sağlığa, psikolojiden 
sosyolojiye, ekonomiden siyaset bilimine, doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunmasından 
dillerin korunmasına, sanattan mimariye ve evrimsel algoritmalar kullanılarak hazırlanan robotik 
teknolojiye kadar yaşamın hemen her alanında yer alan işlevsel bir kuramdır. Bu çalışmada amaç, 
evrimsel bilgi, ilke ve genellemelerin uygulandığı bazı alanlara ait örnekler sunmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Konu ile ilgili alanyazın taraması yapılarak elde edilen bilgiler 
değerlendirilmiştir.
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Bulgular: Evrim, günlük yaşamımızda pek çok alanda, en çok da sağlığımızla ilgili konularda 
karşımıza çıkmaktadır. İlaç, aşı, yapay doku ve organlar gibi biyomedikallerin üretimi ve etkin 
bir şekilde kullanımında, antibiyotikleri tercih ederken ve kullanırken, hastalık etkenlerinin 
evrimsel izini sürerken, kalıtsal hastalıkların teşhis ve tedavisinde, kanserle mücadele tekniklerinin 
geliştirilmesinde ve sadece kanserli hücreleri etkileyen ilaçların üretimi sağlık alanındaki 
uygulamalardan sadece birkaçıdır. Çevre ve tarım alanında; uygun besin kaynağı temin 
edilmesinde, tarım ve hayvancılıkta daha kaliteli ürün elde edilmesinde, doğal çevreyi olumsuz 
olarak etkilemeden zararlılarla mücadele ederken, doğa ve çevre korumayla ilgili kararlar alırken, 
gerçekleştireceğimiz ekonomik yatırımların çevresel etkisini araştırırken yine evrimsel biyolojiden 
faydalanmaktayız. Ayrıca, suçluların tespiti ve babalık testleri gibi uygulamalarla hukukta, 
bilgisayar programlarındaki (software) gelişmelerde ve biyoteknolojik uygulamalarda da evrimsel 
bilgiler kullanılmaktadır.

Yine, Evrim kuramının anlaşılması; yaşam bilimleriyle bağlantılı toplumsal sorunlara ve farklı 
biyoloji konuları üzerindeki tartışmalara katılabilmek için gerekli olan önkoşuldur.

Sonuç: Evrim, bizi çevreleyen her şeydir. Evrim kuramı, yaşam bilimlerinin özünde yatan bir 
gerçek‘izm’dir. Evrimin ortaya koyduğu bilgi ve düşünme biçimini ihmal ederek ne temel, ne de 
sosyal bilimlerle uğraşmamız mümkün olamaz. Dobzhansky’nin belirttiği gibi; “Evrimin Işığı 
Olmaksızın Biyolojide Hiçbir Şeyin Anlamı Yoktur.”

Anahtar Kelimeler: Evrim Kuramı, biyolojik evrim, evrimin uygulama alanları, teknoloji
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Objectives: This study is part of ongoing research on Miocene palaeofloras of western Turkey. 
The objective is to collect new fossil material from various opencast lignite mines, to determine 
taxonomic and biogeographic affinities of the components of the palaeofloras, and to reconstruct 
the palaeovegetation.

 Material and Methods: We have been collecting plant fossils since 2010 from the Yatağan Basin 
(Eskihisar, Tınaz), Aydın(Şahnalı), Soma(Deniş 1-2). In addition, material from Ankara (Güvem), 
collected by B. Kasaplıgil stored at the UCMP Berkeley was studied. For the present study, Mahonia 
foliage from the Miocene of Turkey and from North America was comparatively studied. Using a 
phylogenetic framework, the fossils were assigned to modern infrageneric groups of Mahonia.

Results & Conclusions: We described two new species of Mahonia. One species is closely related 
to modern species distributed from the Himalayas to Southeast Asia. Further, this species includes 


