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Sonuç: Batı Anadolu’dan daha önce Gen Bankası’nda yayınlanmış cyt b geni dizilerinin Fransa, 
İsviçre ve İtalya’dan yayınlanmış cyt b gen dizileriyle paylaştığı haplotip, farklı bir dallanma 
yaptığından dolayı, bu çalışmadakiler ve Gen Bankası’ndaki Türkiye örneklerine ait tüm dizilerden 
tespit edilen haplotipler, 241 bç’lik veri seti kullanılarak üretilen BI ağacında tam olarak coğrafik 
kümelenme göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler: Crocidura leucodon, cyt b, Bayesian Metot, Türkiye, Batı Palaearktik

Teşekkür: Bu çalışma,”Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin 
(Proje Numarası: FBY-10-3255)” desteğiyle ve Erciyes Üniversitesi Deney Hayvanları Yerel Etik 
Kurulu’nun 10/49 no’lu kararıyla gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Bu çalışmada Türkiye’de yayılış gösteren Cricetulus migratorius’un mtDNA 12S rRNA 
geninin dizi analizini yaparak genetik varyasyonları ortaya koymak ve bu çalışmadaki 12S rRNA 
geni dizileriyle daha önce yayınlanmış tam olarak örtüşen 12S rRNA geni dizilerini birleştirerek 
C. migratorius’un mitokondriyal 12S rRNA haplotipleri arasındaki filogenetik ilişkileri ortaya 
çıkarmaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Türkiye’nin çeşitli lokalitelerinden elde edilen C. migratorius’un 18 
örneğinin kas ve böbrek dokularından DNA izolasyon kiti ile total DNA elde edildi. Total DNA’dan 
mitokondrial DNA’nın 12S rRNA gen bölgesi spesifik primer çifti kullanılarak PCR ile çoğaltıldı. 
PCR ile çoğaltılan 12S rRNA gen bölgesinin DNA dizileme analizi yapıldı. Bu çalışmadaki 12S 
rRNA geni dizileriyle Gen Bankası’nda bulunan ve daha önce yayınlanmış tam olarak örtüşen 12S 
rRNA geni dizileri birleştirilerek ortak bir veri seti oluşturuldu. mtDNA 12S rRNA geni dizilerinin 
düzenlenmesi, genetik varyasyonların belirlenmesi ve filogenetik ilişkilerin ortaya çıkarılması için 
BioEdit, DnaSP, jModeltest, MEGA5 ve MrBayes programları kullanıldı.

Bulgular: Türkiye’den 18 örneğe ait 712 bç uzunluğunda yedi adet mitokondriyal 12S rRNA 
haplotipi tespit edildi. Haplotip çeşitliliği (Hd), 0.7843 ve nükleotid çeşitliliği (Pi), 0,00209 olarak 
belirlendi. 712 bç’lik dizide 10 nükleotid pozisyonunda varyasyon (polimorfik bölge) görülürken, 
varyasyon gösteren bölgelerde parsimonik bilgi içeren bölgeye rastlanmamıştır. Kimura-2-
Parametre baz değişim modelinin (kullanıldığı uzaklık (distance) analizinde en küçük değer 0.001 
ve en büyük değer 0.008 olarak tespit edildi. 

Gen Bankası’nda bu türe ait yayınlanmış beş haplotipe ait diziler ile bu çalışmada elde edilen yedi 
haplotipe ait dizilerin birleştirilmesiyle oluşturulan 697 bç uzunluğundaki veri setinde 12 haplotip 
tespit edildi. Haplotip çeşitliliği (Hd), 1 ve nükleotid çeşitliliği (Pi) ise 0,02122 olarak belirlendi. 
Baz oranları ise A %34.7, T(U) %24.7, C %23.5, G %17.0 olarak bulundu. 697 bç’lik dizinin 
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75 nükleotid pozisyonunda varyasyon (%10.76) gözlenirken bu bölgelerden 11’inin (%14.6) 
parsimonik bilgi içeren bölge olduğu belirlendi. Kimura-2-Parametre baz değişim modelinin 
kullanıldığı uzaklık (distance) analizinde en küçük değer 0.001 ve en büyük değer 0.108 olarak 
tespit edildi.

Bayesian metodunun (Bayesian Inference: BI) ve en iyi baz değişim modeli olarak HKY+G 
modelinin kullanılması üretilen BI ağacında haplotiplerin iki ana soy hattına ayrıldığı gözlendi. 
Türkiye haplotipleri ile Ermenistan, Özbekistan ve Rusya haplotipleri büyük bir soy hattını 
oluştururken lokalitesi bilinmeyen bir haplotipin ise tek başına bir soy hattını oluşturduğu tespit 
edildi.

Sonuç: C. migratorius’un mtDNA 12S rRNA geni ile ilgili olarak Gen Bankası’nda yayınlanmış 
olan Ermenistan, Özbekistan ve Rusya’dan beş haplotip ile bu çalışmadaki yedi haplotipin 
oluşturduğu soy hattında Türkiye haplotipleri soy hattının orta kısmından aşağıya doğru ardışık 
dallanırken diğer haplotipler ise orta kısımdan yukarıya doğru dallanmaktadır. Gen Bankası’nda 
yayınlanan ve lokalitesi bilinmeyen tek haplotip ise belirgin bir şekilde farklı olup Türkiye, 
Ermenistan Özbekistan ve Rusya haplotiplerinden ayrılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cricetulus migratorius, 12S rRNA, Bayesian Metot, Türkiye

Teşekkür: Bu çalışma, “Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin 
(Proje Numarası: FBA-11-3582)” desteğiyle ve Erciyes Üniversitesi Deney Hayvanları Yerel Etik 
Kurulu’nun 11/40 no’lu kararlarıyla gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, O “Ortadoğu” bal arısı kolu üyelerinden Apis mellifera anatoliaca, 
A. m. caucasica, A. m. cypria ve A. m. meda’nın ön kanat hücrelerinin toplam alan büyüklüklerine 
göre kanat büyüklüklerinin karşılaştırılması ve hücre alanlarının toplam büyüklükleri ile alttürlerin 
dağılım gösterdiği enlem verileri arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılmasıdır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma, alttürlerin dağılım alanlarında (Türkiye, Kıbrıs, İran, Irak) 
245 koloniden toplanan örnekler kullanılarak yapılmıştır. Her koloniden alınan 10 işçi arının ön 
kanatları mikroskop lamları arasına sabitlenmiştir. Leica MZ-16 mikroskop sistemi ile örneklere ait 
sol kanatlar fotoğraflanmıştır. tpsDig 2.12 programı kullanılarak kanatlar üzerinde bulunan her bir 
hücrede başlangıç noktası belirlenerek hücrenin çevresi boyunca yerleştirilen noktalar ile hücrenin 
konturü belirlenmiştir. Bu veri kullanılarak EFAwin programında alan değerleri elde edilmiştir. 
Mystat 12 programı ile alan değerleri ve kolonilerin bulunduğu lokasyonların enlem verileri 
arasında nokta yoğunluk grafikleri oluşturulmuştur.


