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Materyal ve Metod: Doğal ortam koşullarında 50*50’lik kaplar 20cm su ile doldurularak 
yerleştirilmiş ve bunlar Bacillus thrungiensis var israilensis, Bacillus sphaericus toxinleri içeren, 
temephos, diflubenzuron, ve etoxyle alkol içeren larvisitler ile muamele edilmiştir. ilaçlama 
yapıldıktan 3 hafta sonrasına kadar Culex cinsi sivrisineklerin yumurtlama durumları takip edilmiş 
ve kayıt altına alınmıştır. Yumurta sayıları yerine koçan başına yumurta dikkate alınmıştır.

Bulgular: ilk hafta boyunca etoxyle alkol ile muamele edilen kaba 1, diflubenzuron ile muamele 
edilmiş kaba 2, Bti ile muamele edilmiş kaba 3, Bs ile muamele edilmiş kaba 4 koçan yumurta 
bırakılmıştır. Kontrol grubuna ise 4 koçan yumurta bırakımı saptanmıştır. Temephos ile muamele 
edilen kaba ise yumurtlama gerçekleşmemiştir. İkinci hafta boyunca etoxyle alkol ile muamele 
edilen kaba yumurtlama olmazken, diflubenzuron ve Bti ile muamele edilmiş kaba 2, Bs ile muamele 
edilmiş kaba 3, temephos ile muamele edilen kaba 1 koçan yumurta bırakılmıştır. Kontrol grubuna 
ise 5 koçan yumurta bırakımı saptanmıştır. Üçüncü hafta boyunca etoxyle alkol, diflubenzuron ve 
temephos ile muamele edilen kaplara 1, Bti ile muamele edilen kaba 2, Bs ile muamele edilen kaba 
3, kontrol grubuna ise 5 koçan yumurta bırakımı gerçekleşmiştir.

Sonuç: Genel olarak bakıldığında bakteriyel kökenli larvisitlerin çekici özellik sergilediği diğer 
grupların ise bunlara nazaran daha düşük oranda çekicilik gösterdiği saptanmıştır. Hem kontrol 
ajanı olarak hem de çekici özellik göstermeleri nedeniyle biyositler birbiri ile karşılaştırıldığında 
Bti ve Bs’in hem biyolojik kökenli olmaları hem de alanda 3 haftanın üzerinde kalıcılık göstermeleri 
ayrıca doğal olmaları nedeniyle mücadele çalışmalarında ön planda olmaları önemli olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Diğer ajanların genel özellikleri itibariyle tercih edilmemesi ve mücadele 
çalışmalarında ön planda olmamaları dikkat edilmesi gereken bir husustur.
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Amaç: Trabzon ve Rize illerinde Anopheles maculipennis s.s. populasyonlarında sıcaklık ve 
nemlilik dışında dağılımı etkileyen faktörlerin belirlenmesi.

Materyal Metod: 2010-2012 yılları arasında Mayıs-Ağustos aylarında yürütülmüş olan arazi 
çalışmalarında, Trabzon ve Rize illerinin kıyı kesimlerinde, karaya doğru en fazla 100 metre 
yükseltideki alanda  Anopheles maculipennis kompleks grubunda bulunan sivrisinek türlerinin 
üreme bölgeleri araştırılmış ve larval örnekleme yapılmıştır. Toplanan örnekler PZR yöntemi 
kullanılarak teşhis edilmiştir. Bioclim değişkenleri kullanılarak yükselti, eğim ve son 50 yıllık aylık 
yağış ve sıcaklık verilerine göre örneklem bölgesindeki larval populasyonlar değerlendirilmiştir.

Bulgular: Arazi çalışmaları ve elde edilen örneklem değerlendirildiğinde bölgenin nem ve 
sıcaklık koşullarının, bu türün üremesine çok müsait olmasına rağmen beklenenden düşük 
populasyon yoğunluğu gözlenmiştir. Arazi çalışmalarındaki üreme habitatları değerlendirildiğinde 
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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. 
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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.


