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bç’lik beklenen ürünleri vermiştir. GSTz geninin 
genomik kopyasının klonlanan cDNA ile 
karşılaştırılması yapıldığında genom projesinde 
belirtildiği gibi 120 bç intron içerdiği bulunmuştur. 
Klonlanan GSTz cDNA’nın kodladığı olası amino 
asit dizisinden yola çıkılarak yapılan karşılaştırmalı 
dikey hizalama ile motif analiz sonuçları, zeta alt 
grubunun karakteristik motifini (SSTSWRVRIAL) 
içerdiğini göstermiştir. GSTz geni protein 
ürününün, E.coli’de rekombinant protein olarak 
üretilebilmesi için gerekli olan 7 nokta mutasyon 
cDNA üstünde gerçekleştirilmiş ve protein üretme 
deneylerinde kullanılmıştır. GSTz’nın hidrojen 
peroksit stresi altında mRNA miktarının zamana 
bağlı değişimi, yarı-quantatif RT-PCR yöntemiyle 
analiz edildiğinde, mRNA miktarında değişim 
gözlenmemiştir.   
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 Tekhücreli Tetrahymena thermophila 
makronüklear genom projesi 2006 yılında 
tamamlanmış ve insanın sahip olduğu gen sayısına 
yakın olan 27.424 adet olası protein kodlayan gen 
bulunduğu bildirilmiştir. DNA ligazlar, DNA 
replikasyonu, DNA tamir mekanizmaları ve DNA 
rekombinasyonunda çentikli DNA’nın fosfodiester 
bağlarını oluşturmada görev alırlar. T. thermophila 
genomunda bulunan KXDG motifi taşıyan ATP 
bağımlı DNA ligaz enzim ailesi üyelerinin 
biyoinformatik analizi, bu çalışmanın amacını 
oluşturmaktadır. Tetrahymena genomunun protein 
kodlayan genleri, DNA ligaz enzim ailesi açısından 
incelendiğinde, ailenin ortak motifi olan “KXDG” 
motifini taşıyan 5 adet ATP bağımlı DNA ligaz 
geni bulunduğu görülmüştür.  Bunlardan 2 tanesi 
ligaz I ve 1 tanesi ise ligaz IV grubuna ait olup 
diğer ikisinin karakterizasyonu henüz 
tamamlanmamıştır. Ligaz I grubuna giren 73 kDa 
olası protein kodlayan gene lig2, 93 kDa 
büyüklükte protein kodlayan gene ise lig1 adı 
geçici olarak verilmiştir.  Lig2 geninin cDNA 
kopyasının klonlanması esnasında klonlanan DNA 
parçalarının (~2000 bç) dizi analizi yapıldığında, 
VI. intron bölgesine ait dizi bilgisine ulaşıldığından 

parçaların genin genomik kopyası olduğu sonucuna 
varılmıştır. Tetrahymena beş ligaz geninin olası 
amino asit dizi bilgisi biyoinformatik yöntemlerle 
motif analizine alındığında, ligaz enzim ailesinin 
“KXDG”ortak motifi yanında 5 korunmuş bölgenin 
daha bulunduğu görülmüştür. Bu genlerin 3 boyutlu 
modellemeleri yapılmış olup ligaz enzim ailesi 
üyelerinin temel yapısına yakınlık gösterdiği 
bulunmuştur. Tetrahymena ATP bağımlı DNA 
ligazların olası amino asit dizileri kullanılarak 
filogenetik ağaç analizleri yapıldığında, bunların 
tekhücrelilerin ligazlar grubuyla  virüs ATP bağımlı 
ligazlar ve NAD-bağımlı ligazlara yakınlık 
gösterdiği düşünülmektedir.   
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 Katalaz enzimleri (EC 1.11.1.6) hücresel 
metabolizma sonucu ortaya çıkan H2O2’in 
yıkımında ana görev üstlenir. Bu enzim grubunun 
gıda ve tekstil sektörleriyle, optik-
deoksidizasyonunda biyoteknolojik kullanımı 
bilinmektedir. Tekhücreli T. thermophila katalaz 
(TtCat) geninin klonlanarak, mRNA, genom ve 
protein seviyesinde karakterizasyonu, çalışmanın 
amacını oluşturmaktadır. T. thermophila katalaz 
geninin cDNA’sının orta bölgesi yarı bozuk 
primerler kullanılarak RT-PCR yöntemiyle 
çoğaltılmış, klonlanmış ve dizi bilgisi dizi analizi 
ile tanımlanmıştır. Orta bölge nükleotid dizisine 
bağlı olarak, 3’RACE ve 5’RACE yöntemleriyle 
bilinmeyen uç bölgeler çoğaltılmış, klonlanmış ve 
dizi bilgisi dizi analizi ile tanımlanmıştır. Bu üç 
cDNA bölgesinin örtüşen dizisi 1618 bç 
uzunluğunda olup, 5’ ucunda 46 bç ve 3’ ucunda ise 
105 bç’lik protein kodlamayan bölge 
bulunmaktadır. TtCat cDNA’sı protein kodlayan 
kısmı 1467 bç uzunluğunda olup 55 kDa protein 
kodlamaktadır. Yapılan Southern blot deney 
sonucuna göre katalaz geninin tek kopya olduğu ve 
restriksiyon kesim paterninin de T. thermophila 
genom projesindeki verilerle örtüştüğü 
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gösterilmiştir. Katalaz geninin mRNA 
seviyesindeki H2O2’in azalan konsantrasyonuna 
bağlı değişim 20. dakikada RT-PCR tabanlı 
incelendiğinde aralarında ters orantılı bir ilişki 
bulunduğu gözlenmiştir. H2O2’in % 0.02’lik 
konsantrasyonunda katalaz geninin zamana bağlı 
(0-60 dk) mRNA seviyesindeki değişim ise azalan-
artan bir sonuç vermiştir.  Genin E. coli’de protein 
ifadesi için gerekli 9 nokta mutasyon gene 
yerleştirilmiş ve pGEMT-Easy vektörüne 
klonlanmıştır. Protein motif analizlerine göre, T. 
thermophila katalaz proteininin 47-63. amino 
asitleri arası, katalaz enzim ailesini tanımlayan 
amino asit dizisini  (FDRERIPERVVHAKGAG) 
taşıdığı ve 473-475. amino asitler arası ise 
peroksizomlara yönlendirilmede kullanılan 
peroksizomal lokalizasyon sinyali (SKI) içerdiği 
sonucuna varılmıştır  
 
Anahtar Kelimeler: Katalaz geni, klonlama, 
Tetrahymena thermophila, biyoteknoloji, 
biyoinformatik  
 
 
PZ087 
  

Kızılırmak Deltası’nda Halkalanıp Tekrar 
Yakalanan Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) ve 

Luscinia megarhynchos (Brehm, 1831) 
Türlerinin Ağırlık ve Yağ Skoru Değişimi ile 

Konaklama Süreleri 

Nizamettin YAVUZ1, Kiraz ERCİYAS1, Arzu 
GÜRSOY2, Arif Cemal ÖZSEMİR2, Y. Sancar 

BARIŞ1 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ornitoloji Araştırma 
Merkezi, 55139 Kurupelit Samsun 

2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 55139, Kurupelit, 

Samsun 
nizamettin.yavuz@gmail.com 

 
 Göç mevsiminde kuşlar zamanlarının 
büyük bir kısmını konaklama alanlarında, enerji 
rezervlerini yenilemek için geçirmektedir; uçuş tek 
başına oldukça kısa sürmektedir. Kuşların büyük 
kısmı çok miktarda yağ depolayarak göçe 
hazırlanmaktadır. Konaklama alanlarındaki 
yağlanma süreci, göçmen populasyonun göç 
stratejisini anlamanın en önemli yoludur.  
 Bu çalışmada Kızılırmak Deltası, Cernek 
Halkalama İstasyonu’nda (Samsun) halkalanmış ve 
tekrar yakalanmış türlere ait yağ skoru, ağırlık 
değişimi ve konaklama süresi analiz edilmiştir. 
2002–2005 yıllarında Luscinia luscinia (Benekli 
bülbül) türünden ilkbahar göç döneminde 73 birey 
halkalanmış % 11.0’ı tekrar yakalanmıştır; 
sonbahar göç döneminde 364 birey halkalanmış % 
15.4’ü tekrar yakalanmıştır. Aynı yıllarda Luscinia 
megarhynchos (Bülbül) türünden ilkbahar göç 

döneminde 45 birey halkalanmış % 26.7’si tekrar 
yakalanmıştır; sonbahar göç döneminde 35 birey 
halkalanmış %17.1’i tekrar yakalanmıştır. 
Konaklama süreleri L. luscinia’da ilkbaharda 3 gün, 
sonbaharda 7.8 gün iken L. megarhynchos’da 
ilkbaharda 5.3 gün, sonbaharda 12 gündür. Ağırlık 
artış oranı L. luscinia’da her iki dönemde de L. 
megarhynchos’dan fazladır. L. megarhynchos 
alanda üremesi nedeniyle yüksek tekrar yakalama 
oranına ve kalış süresine sahiptir. Buna karşın göç 
edecek olan L. luscinia’da göç öncesi ağırlık artış 
oranı daha fazladır. 
Alana sadakati ile bilinen L. megarhynchos yerine, 
çalışma alanında L. luscinia’nın alana bağlılığı 
dikkat çekmektedir ve bu türün bir bireyi 3 yıl üst 
üste ağustos ayının aynı haftasında tekrar 
yakalanmıştır. 
 Kızılırmak Deltası, göç zamanı bu türlerin 
beslenmesi için oldukça önemli bir konaklama alanı 
özelliği göstermektedir.  
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Kara salyangozlarında aşk oku olarak da 

bilinen yapı ve ok atma davranışı, kopulasyon 
sürecinin ilgi çekici bir bileşeni olarak 
araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Bu 
davranışın gerçekleşme nedenleri üzerine çeşitli 
çalışmalar yapılmakta ve teoriler ileriye 
sürülmektedir. En son yapılan çalışmalarla ok atma 
davranışının seksüel seleksiyonda önemli bir yeri 
olduğu düşüncesi ön plana çıkmıştır. Ayrıca türden 
türe farklılıklar gösteren ok yapısı, sistematik 
alanında çalışan araştırmacılar için oldukça 
önemlidir. 
 Bu çalışmada, ok atma davranışı üzerine 
şimdiye kadar yapılan çalışmaların 
değerlendirilmesi ve Helix aspersa Müller, 1774 ile 
Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Gastropoda: 
Pulmonata) türlerinde ok yapılarının 
stereomikroskop görüntüleriyle ortaya konması 
amaçlanmıştır.  
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