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bu türün bölgede kısıtlı üreme habitatlarına sahip olduğu gözlenmiştir. Sıcaklık ve nemlilik 
parametreleriniyle birlikte değerlendirmeye yüzey yapısı, eğim ve yağış katıldığı zaman, üreme 
alanlarının ve populasyon yoğunluğunun ve üremeye elverişli alanların yüzey yapısı ve yağış 
rejiminden de etkinlediği gözlenmiştir. Örneklem noktaları, sıcaklık, yağış ve coğrafi parametrelerle 
birlikte haritalanmıştır.

Sonuç: Yağış rejimi ve yüzey yapısı nedeniyle üreme için elverişli alanların az olduğu ortaya 
konmuş ve Anopheles maculipennis maculipennis türü sivrisineklerin bu bölgede dağılımlarında 
yağış rejiminin ve yüzey yapısının önemli bir faktör olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anopheles maculipennis, populasyon dağılımı, coğrafi etmenler, yağış
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Amaç: Bu çalışma ile Türkiye’deki yabani zeytin (Olea europaea subsp. europaea var. oleaster) 
populasyonlarındaki genetik çeşitliliğin RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) belirteçleri 
kullanılarak saptanması ve aynı zamanda ülkemiz zeytinciliğinde yaygın olarak kullanılan 27 
kültür zeytini (O. europaea subsp. europaea var. sativa) çeşitlerinin yine bu belirteçlerle genetik 
olarak karakterizasyonlarının gerçekleştirilmesi, böylelikle yabanilerin ve kültür çeşitlerinin 
kendi aralarındaki ve birbirleriyle olan genetik uzaklıklarının ve gen akış düzeylerinin saptanması 
amaçlanmaktadır.

Gereçler ve Yöntemler: Ülkemizin Güney Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerindeki 
toplam 22 farklı lokasyondan örneklenmiş olan yabani zeytin populasyonları ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı İzmir-Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’den temin edilmiş 27 kültür zeytini çeşidi 
çalışma materyalini oluşturmaktadır. Total genomik DNA izolasyonu, genç yaprak dokusundan 
Bronzini de Caraffa vd. (2002)’nin kullanmış olduğu ve tarafımızdan bazı basamakları modifiye 
edilen Saghai-Maroof vd.(1984)’ün yöntemi esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemin 
ilk basamağına Sharma vd. (2003)’ün alkol kurutma yöntemi adapte edilmiştir. Tüm örnekler 
OPERON Technologies (Alameda, California)’ya ait OPA-OPG arasındaki 7 kitten toplam 20 adet 
10 bazlık RAPD oligonükleotid primeri ile taranmıştır. 

Bulgular: Yabani populasyonlar arasında yüksek derecede varyasyon gözlemlenmiştir. Lokasyonlara 
göre yabani populasyonlar incelendiğinde farklılaşmalar saptanmakla birlikte, gen akış düzeyinin 
kritik seviyede olmadığı ve gen akışının devam ettiği saptanmıştır. 27 kültür çeşidinin ve 22 yabani 
zeytin populasyonun 20 RAPD primeri ile analizi sonucunda doğal yabani populasyonlara oranla 
kültür zeytini çeşitlerinde büyük ölçüde genetik erozyon olduğu saptanmıştır.
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Sonuç: Uzun yıllar boyunca gerek sofralık, gerekse de yağlık olarak yapılan çok geniş alanlardaki 
yoğun üretiminde çoğunlukla lokal olarak adapte olmuş sadece birkaç kültür çeşidi tercih 
edildiğinden, zeytinde ciddi bir genetik erozyon söz konusudur. Amaca uygun ıslah programlarının 
geliştirilip uygulanmasında hem kültür hem de yabani formlardan oluşan geniş bir germplazma 
sahip olmak son derece önemlidir. Bu amaçla, kültür ve yabani formlarındaki genetik çeşitliliğin 
saptanması ve korunması büyük önem taşımaktadır (Bronzini de Caraffa, 2002). 

Zeytinin çok uzun yıllara dayanan tarımı nedeniyle, kültür formları doğal olarak bulunan yabani 
formlarını baskılamış ve sonuç olarak günümüzde pek çok bölgede yabaniler yok olmuştur 
(Quazzani vd., 1993). Kalanlar ise Akdeniz kıyılarında kısıtlı alanlarla sınırlı kalmışlardır (Zohary 
ve Spiegel-Roy, 1975). Ülkemiz zeytinlikleri genellikle eğimi yüksek alanlarda ve doğal florada 
bulunan yabani zeytin (delice) üzerine aşı yapılarak kültüre alınmış zeytinliklerden oluşmaktadır 
(Aykos, 1998). Ülkemiz zeytin alanlarında yabani zeytinlerin bolca bulunması, buna karşılık 
dünyanın diğer zeytincilik bölgelerinde insan eliyle dikilmiş ağaçların dışında nadiren bulunması 
ya da hiç bulunmaması zeytin ağacının anayurdunun günümüz Türkiyesi olabileceği görüşünü 
desteklemektedir. 

Ülkemizin zeytincilik açısından dünya pazarında sahip olduğu iddialı konumu sürdürebilmesi 
ve daha da iyileştirebilmesi için yabani zeytin gen kaynakları bakımından sahip olduğu 
avantajlı konumunu iyi kullanması gereği açıktır. Bu bağlamda, çalışmadan elde edilen bulgular 
doğrultusunda, örneklem yapılmış olan yabani populasyonların çoğu için in-situ ve/veya ex-situ 
koruma önerileri geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yabani zeytin, Olea europaea subsp. europaea var. oleaster, kültür zeytini, O. 
europaea subsp. europaea var. sativa, genetik çeşitlilik, genetik erozyon, RAPD.
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Amaç: Bu araştırma ile kıyısal kayalık alanları üreme habitatı olarak kullanan Ochlerotatus 
zammitii türünün Mitokondriyal DNA ND4 gen bölgesi dizilerinden elde edilen verilere dayanarak 
Akdeniz ve Ege bölgelerinde genetik yapısı ve dağılım örüntüsünün belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Antalya ilinin batısından başlayarak Akdeniz ve Ege bölgeleri 
kapsamında, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale illerinin kıyısal bölgelerinde 
Oc. zammitii’nin üreme habitatı olarak kullandığı 20 kayalık lokaliteden Oc. zammitii’nin larva 
örnekleri toplanmıştır. Elde edilen örneklerden öncelikli olarak DNA izolasyonu yapılmış, 
daha sonra mtDNA ND4 gen bölgesi uygun primerler kullanılarak Polimeraz zincir reaksiyonu 
ile çoğaltılmış ve reaksiyon sonucu elde edilen ürünlerden mtDNA ND4 gen bölgesine ait 126 
dizi elde edilmiştir. Bioedit programı ile hizalanan ve 358 baz çiftinden oluşan ND4 gen bölgesi 


