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seviyesinde oldukça korunmuş rDNA bölgeleridir. 
Fakat İnternal Transcribed Spacer (ITS) bölgesi 
suşlar arasında varyasyon gösteren ve bir tür 
içindeki suşların yada bir cins içindeki fungal 
türlerin karşılaştırılması için kullanışlıdır.  
 Bu çalışmada fasulye (Phaseolus vulgaris 
L.) bitkisinden elde edilen R. solani izolatları hifal 
anastomoz reaksiyonlarına göre analiz edilerek AG-
4 izolatları belirlendi. AG-4 izolatlarının 
altgruplarına ayrımında ise rDNA-ITS bölgesinin 
PCR-RFLP şablonlarından yararlanıldı. R. solani 
AG-4 izolatlarına ait genomik DNA elde edildikten 
sonra, polimeraz zincir reaksiyonuyla (PCR) ITS-1 
(TCCGTAGGTGAACCTGCGG) ve ITS-4 
(TCCTCCGCTTATTGATATGC) evrensel 
primerleri kullanılarak ITS1-5.8S-ITS2 bölgesinin 
yaklaşık 650-700 bp’lik amplifikasyon ürünleri elde 
edildi. Yaklaşık 700 bp’lik fragment MseI 
(Micrococcus species), HincII (Haemophilus 
influenzae Rc.) restriksiyon endonükleazları ile 
reaksiyona tabi tutuldu. Bu enzimatik kesimler 
sonucunda AG-4 HG-I ve AG-4 HG-II gruplarında 
farklı PCR-RFLP şablonları elde edildi. PCR 
amplifikasyon ürünlerinin HincII ile enzimatik 
reaksiyonu sonucunda, AG-4 HG-I herhangi bir 
enzimatik reaksiyon göstermezken, AG-4 HG-
II’nin enzimatik reaksiyonu sonucunda yaklaşık 
270bp ve 420 bp’lik iki fragment oluştuğu gözlendi. 
Böylece, anastomoz tiplendirmesiyle Rhizoctonia 
solani AG-4 olarak gruplandırılan izolatların HG-I 
ve HG-II alt gruplarına ayrılması sağlanmış oldu. 
  
Anahtar Kelimeler:  Rhizoctonia solani, rDNA-
ITS, PCR-RFLP  
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Fırat Nehri üzerinde kurulu olan Karakaya 

Baraj Gölü, HES amaçlı kullanımının yanı sıra 
bölge yerleşim yerleri tarafından balıkçılık ve 
sulama suyu amaçlı da yoğun olarak 
kullanılmaktadır.  

Karakaya Baraj Gölü’nde örnekleme 
noktaları, gölün limnolojik yapısının yanı sıra 
yerleşim alanlarının göle olan etkisini saptayacak 
şekilde ve barajın yukarı havzasından aşağı havzaya 
doğru seçilmiştir.  

Belirlenen noktalardan vernal–serotinal 
dönem arasında yapılan niteliksel ve niceliksel 
değerlendirmelerde Cyanobacteria (11 tür ile temsil 

edilmiştir), Chlorophyta (46 tür ile temsil 
edilmiştir), Euglenophyta (3 tür ile temsil 
edilmiştir), Bacillariophyta (26 tür ile temsil 
edilmiştir) ve Dinophyta (7 tür ile temsil edilmiştir) 
divizyolarına ait toplam 93 tür incelenmiştir.  

Bu çalışmada Karakaya Baraj Gölü’nün 
fitoplankton kommunite yapısı, yoğunluğu, sıklığı, 
çeşitliliği ve benzerliği ile ele alınarak ekosistem 
kalitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Klorofil a 
örnekleri ise çalışma dönemi boyunca her 
örnekleme noktasından yüzey sularından alınmıştır.  
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Zeigler (2005), Geobacillus cinsi ile 
yaptığı çalışmada korunmuş bir gen olan recN‘in 
tüm genomu başarı ile yansıttığını ve türlerin 
ayrılmasında DNA-DNA hibridizasyonu yerine 
kullanılabileceğini, Fournier ve ark.(2006) ise, ftsY 
gen dizilerinin prokaryot bir hücre genomunun 
G+C içeriğini son derece güvenilir ve gerçeğe 
yakın olarak yansıttığını ileri sürmüşlerdir. Diğer 
birçok araştırmacı da  flaA geninin sahip olduğu 
çeşitlilik nedeni ile sistematikte kullanılabileceğini 
önermişlerdir. Bu önerileri esas alarak yaptığımız 
çalışmalarda Anoxybacillus cinsine ait 9 bakteri 
türünün recN, flaA ve ftsY genleri açısından 
moleküler analizi yapılmıştır. 

A. flavithermus, A. kestanbolensis, A. 
ayderensis, A. pushchinoensis, A. voinovskiensis,  
A. gonensis, A. contaminans, A. kamchatkensis ve 
A. amylolyticus bakterilerinin genomik DNA’sı 
uygun yöntemlerle izole edildi. recN, flaA ve ftsY 
genleri için dizayn edilen primerler kullanılarak, 
PCR yoluyla ilgili genler çoğaltıldı ve baz dizileri 
belirlendi. Belirlenen diziler birbirleri ile ve 
Genbank’taki diğer sıralarla karşılaştırıldı.  

Yapılan çalışmalar sonucunda, sadece 4 
türün recN geni elde edilebilmiştir. Türün bütün 
üyelerinin recN geni dizileri elde edilemediğinden, 
bütün Anoxybacillus cinsi hakkında sadece 4 türün 
recN dizisine dayanarak doğru bir yargıya 
varılamayacağına sonucuna varılmış olup,  cinsin 
kalan diğer 5 üyesinin recN genlerinin dizilerinin 
belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir.   

flaA geni incelemelerinde ise, bu genin 
Anoxybacillus cinsine özgü korunmuş bölgeler 
taşıdığı belirlenmiş fakat flaA geninin 
Anoxybacillus cinsinin üyelerinin tanımlanmasında 


