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endemizm oranı %61 dir. Bu bitki Türkiye de 
Peygamber çiçeği, Zerdali dikeni, Çoban kaldıran 
ve Timur dikeni olarak bilinir.  

Çalışmamızda Doğu Anadolu Bölgesinde 
yayılış gösteren C. spectabilis, C. aggregata, C. 
virgata, C. sessilis, C. radiata, C. triumfettii, C. 
depressa, C. pulcherrima, C. glastifolia, C. 
carduiformis, C. pulchella, C. pseudoscabiosa, C. 
solicifolla, C. rhizantha, C. aureus, C. ustalata 
türleri arasındaki genetik farklılık RADP tekniği 
kullanılarak analiz edilmiştir. Kullanılan 36 primer 
den 13 tanesi güvenilir RAPD sonucu vermiş ve bu 
primerlerle çoğalan DNA bantlarının ebatları 50 bp 
ile 1000 bp arasında gerçekleşmiştir. Çalışılan 
türlerinin tümünden toplam 99 DNA bantı 
amplifiye olmuştur. Çoğalan bantların büyük 
çoğunluğunun polimorfik olduğu gözlenmiştir. 
RAPD sonuçları ile oluşturulan dendrogram analizi 
sonuçlarına göre Centaurea türleri 3 ana grupta 
kümelenmiştir.  C. pseudoscabiosa, C. virgata 
birbirine en yakın türler olduğu (0.960), C. 
carduiformis, türü ile C. solicifolla türünün ise en 
uzak türler (0.012) olduğu gözlenmiştir.  

Elde edilen genetik benzerlik oranları ve 
oluşturulan dendrogramlar RAPD tekniğinin klasik 
sistematik anahtarlarına uygun olarak Centaurea 
türlerini ayırt etmede genom düzeyinde başarılı bir 
şekilde kullanılabileceğini işaret etmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: RAPD, Centaurea, PCR, 
Polimorfizm   
 
 
PB373 
 

Vicia canescens  Populasyonları Arasındaki 
Varyasyonun RAPD İle Analizi 

Güleray AĞAR1, Serap SUNAR2 , Filiz AYGÜN2, 
Nalan YILDIRIM3 Özlem BARIŞ1 

1Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, Erzurum 

2Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Erzurum 

3Refik SAYDAM Hıfsızsıhha Bölge Enstitüsü, 
Erzurum 

gagar@atauni.edu.tr 
 
 Vicia cinsi, dünyadaki en yaygın bitki 
familyalarından biri olan Fabaceae (Leguminose)  
familyasına ait olup Vicia ve Vicilla olarak 
adlandırılan iki alt cinse ayrılır. Cins, dünyada 150 
türle temsil edilir. Türkiye’de geniş yayılış gösteren 
Vicia cinsinin 5 türü ve 3 alttürü Türkiye için 
endemiktir. V. canescens, pek çok legüminos türü 
gibi, tahrip olmuş, fakir topraklara ilk yerleşen 
türlerdendir. Bu amaçla  Erzurum ve çevresinde  
Vicia canescens subsp. variegata’ya ait üç farklı 
populasyon arasındaki genetik varyasyon ve RAPD 
tekniği ile araştırılmıştır. RAPD-PCR çalışması için 

toplam 14 primer denenmiş ve bunlardan 8 primer 
polimorfik bantlar vermiştir. Herbir populasyon için  
genotipik mesafeler hesaplanmış ve dendogramları 
çıkarılmıştır. Sonuçlar populasyonlar arası genetik 
varyasyonun populasyonlar içerisindeki genetik 
varyasyondan daha fazla olduğunu göstermiş  bu 
durum gen akışı ve genetik sürüklenme ile 
açıklanmıştır. 
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 Türkiye Florası kayıtlarına göre 
Şanlıurfa’dan 32 endemik  takson tespit edilmiştir. 
Ancak, son yıllarda yaptığımız floristik çalışmaların 
yeni bulguları eklendiğinde  bu sayının daha da 
arttığını görmekteyiz. Bazı taksonların endemizm 
durumları da yeniden gözden geçirilecektir. Ayrıca, 
çok lokal ve DD kategorisinde olduğu bilinen, hatta 
iki asırdır izine rastlanamayan “Centaurea 
obtusifolia  (Boiss.& Hausskn.) Wagenitz ve Scilla 
mesopotamica Speta’nin yeniden toplanış 
bilgilerine yer verilecektir. 
 Bu çalışmada; yöredeki endemik bitkilerin 
bilimsel ve varsa yöresel isimleri de belirtilecek 
olup, yeni lokalite bilgileriyle birlikte verilecektir. 
Ayrıca, tehlike kategorileri ve son populasyon 
gözlemleri de değerlendirilecektir. Endemik 
bitkilerimizi tehdit eden olumsuz faktörlere de 
dikkat çekilecektir. Yöredeki endemik taksonlar 
renkli dialarla da tanıtılacaktır.  
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 Bu çalışmayla Türkiye'nin lokal endemik 
türlerinden birisi olan ve ilk toplandığı 1845 
yılından buyana ilkkez tarafımızdan toplanan 


