
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

1435

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.”
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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 
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material from the Oligocene and Miocene of western North America. The second species is most 
similar to the modern North American species Mahonia nervosa, which is the only modern New 
World representative of the infrageneric group Orientales. Based on the geographical distribution, 
stratigraphic range, and taxonomic affinities of Cenozoic Mahonia species, we show that the genus 
Mahonia originated in western North America and subsequently migrated to western Eurasia across 
the North Atlantic. Although Mahonia is not native to western Eurasia today, it was very diverse 
during the Oligocene to Pliocene and went extinct only during or after the cold phases in Europe. 
Remarkably, although Mahonia is widely distributed in Southeast Asia, today, no fossils are known 
from this area. The modern diversity in this region may be the result of immigration from both 
western Eurasia and North America.

M. grimmii T. Güner & Denk

Early Miocene to middle Miocene. Güvem Formation, Burdigalian; Soma Formation, late 
Burdigalian–early Langhian; Eskihisar Formation, Sekköy Member, Langhian; Ören–Karacaağaç 
south of Milas, late Burdigalian to early Langhian.

M. somaensis T. Güner & Denk

Middle Miocene (late Langhian to early Serravallian). Soma Formation above the second coal 
seam.

Key words: Mahonia Group Orientales, Mahonia Group Occidentales, Himalayan corridor, North 
Atlantic land bridge, Eurasia, North America.
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Amaç: Ülkemizde daha önce çalışılmamış bir gal arısı türü olan Andricus infectoria’nın İç ve Batı 
Anadolu populasyonlarındaki genetik varyasyon ile mevcut genetik çeşitliliğin bu populasyonlardaki 
dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Karabük, Sakarya, Nevşehir, Afyon, Bolu, Yozgat ve Çankırı illerinden 2010-
2011 yıllarında yapılan arazi çalışmalarıyla toplanan bireylerden total DNA izolasyonu yapılmıştır. 
Elde edilen DNA örnekleri %1 lik agaroz jelinde bir moleküler markör ile kontrol edilmiş ve mt19 
5´-GAAATTTGTGGAGCAAATCATAG-3´ ve mt22 5´-TCAACAAAGTGTCAGTATCA-3´ 
primer çifti kullanılarak mitokondriyal ATPase 8, 6 ve COIII genlerinin 1800 bç lik kısmı PZR ile 


