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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 
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dizileriyle bireylere ait polimorfik bölge sayısı, nükleotit çeşitliliği (π
1
), haplotip çeşitliliği (H

d
), 

haplotip frekansları, bireyler arasındaki nükleotit farklılıklarının ortalaması (k) DnaSP programıyla 
bulunmuştur. Ayrıca bireylerdeki genetik farklılaşmanın sayısal ifadesi olan Gamma

st 
değerlerine 

bağlı olarak UPGMA ağacı elde edilmiştir. Son olarak da, coğrafik uzaklıklara göre oluşturulan 
grupların genetik yapısını belirlemek için AMOVA ile gruplar arasındaki gen akışı hesaplanmıştır.

Bulgular: Yirmi lokaliteden toplanan Oc. zammitii örnekleriyle yapılan moleküler çalışma ve 
analizler sonucunda, türün dağılım alanında 22 ND4 haplotipi tespit edilmiştir. mtDNA ND4 
dizilerinde tespit edilen bu haplotiplerin 16 polimorfik, 12 parsimoni informatif bölge ve 54 
substitisyon olmak üzere 46 transisyon, 8 transversiyon içerdiği bulunmuştur. Coğrafik uzaklık ve 
Gamma

st 
değerlerine bağlı olarak örnekleme lokaliteleri 7 gruba ayrılmıştır. Grup 1: Kaş, Demre, 

Finike ve Bükceğiz; Grup 2: Gökçeada; Grup 3: Sarıgerme, Göcek, Marmaris ve Datça 2; Grup 
4: Bozcaada; Grup 5: Çandarlı; Grup 6: Bodrum ve Grup 7: Yenifoça, Datça1, Didim, Kuşadası, 
Denizköy, Ayvalık, Karaburun ve Alaçatı populasyonlarından oluşmuştur. AMOVA kullanılarak 
gruplar arasında, grupları oluşturan populasyonlar arasında ve populasyonlar içinde olmak üzere üç 
düzeyde varyasyon tespit edilmiştir. Buna göre, gruplar arasındaki varyasyon, bütün varyasyonun 
%67.25’ini (p<0.05), grupları oluşturan lokaliteler arasındaki varyasyon, % 2.93’ünü (p<0.05) 
ve lokaliteler içindeki varyasyon ise % 29.82’sini (p<0.05) oluşturmuştur. Ayrıca populasyonlar 
arasında gen akışının ifadesi (Nm değerleri) de hesaplanmış olup, bu değerler de 0,05 ile 4,29 
arasında değişmiştir.

Sonuç: Ülkemizin Akdeniz, Ege bölgeleri kıyılarında dağılım yapan Oc. zammitii türünde mtDNA 
ND4 gen bölgesinin 22 haplotipi tespit edilmiştir. Bu haplotiplerin de H1 ve H16 olmak üzere 2 
ana hattan oluştuğu belirlenmiştir. Birbirlerine yakın lokaliteler arasında gen akışı yüksek olmakla 
birlikte, genetik uzaklık ağacına dayanılarak yapılan gruplandırmalarda ise gruplar arası gen akışı 
miktarı oldukça düşüktür. 

Anahtar Kelimeler: Ochlerotatus zammitii, Mitokondriyal DNA, ND4, dağılım örüntüsü, Akdeniz, 
Ege

Teşekkür: Bu araştırma, TUBİTAK-TBAG 110T593 nolu proje ile desteklenmiştir.
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Amaç: Türkiye’de yayılış gösteren A. mystacinus populasyonları arasındaki genetik farklılaşmayı 
ortaya koymak için PCR-RFLP çalışması yapılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Toplam 19 lokaliteden toplanan 116 örneğin mtDNA sitokrom b ve 
kontrol bölgeleri PCR ile çoğaltılmıştır. Çoğaltılan bu bölgeler farklı enzimler ile kesilmiştir ve 
ortaya çıkan bant profilleri karşılaştırılarak populasyonlar arasındaki farklılık ortaya konmuştur. 


