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üyelerinin mt genomunun yapısal özellikleri A+T’ce zengin bölge dışında Symphyta ile benzerlik, 
Apocrita üyeleriyle ise farklılıklar sergilemektedir. Gen yeniden dizilimleri, nükleotid ve amino asit 
kompozisyonu eğilimleri bazal Hymenoptera üyelerinde korunmuş, türemiş bir klad olan Apocrita’da 
ise daha sık sayıda gen yeniden dizilimleri ve A+T eğilimi gözlenmektedir. Hymneoptera takımında 
zincir asimetrisi gözlenmekte ve bu örüntü her iki alttakımda değişkenlikler sergilemektedir. 
Hymenoptera takımında kodon kullanımı C ve G ile sonlanan kodonlara zıt bir eğilim sergilemektedir. 

Sonuç: Gerek bu çalışmada gerekse de literatürden elde edilen veriler ışığında Cephidae üyelerinin 
genomundaki artışın olası nedenleri arasında, familya üyeleri arasındaki konak tercihlerindeki 
farklılıklar ve/veya yayılış örüntüleri gibi farklı evrimsel tarihlere sahip olmaları düşünülmektedir. 
Cephidae üyelerinde Symphyta üyelerinin aksine kontrol bölgelerinde zincir asimetrisi açısından 
ters yönlü bir yapılanmanın varlığı, replikasyon orijininin inversiyonuna ve seçilim baskısıyla 
korunduğu şeklinde yorumlanabilir. Benzer örüntü bazı Apocrita üyelerinde de gözlenmektedir. 
Gen yeniden dizilimleri ve nükelotid yer değiştirme iki ayrı mutasyon örüntüsü olmasına rağmen, 
bu iki örüntü arasındaki pozitif korelasyon bulunmaktadır. Omurgalılarda çoğunlukla gen yeniden 
dizilimlerinden sorumlu mekanizma rastgele duplikasyon iken, bir Hymenoptera türünde ‘uzak 
inversiyon’ mekanizması sorumludur. Hymenoptera takımında güçlü bir kodon kullanımı eğilimi 
gözlemekte olup, bu eğilim yüksek AT içerikli kodonların kullanımı yönündedir. Bu eğilim 
hidrofobik aminoasitlerin şifrelenmesinde daha sık gözlenmektedir.
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Amaç: Günümüz türlerine ait populasyonlar üzerine yapılan genetik analizler sonucunda, mtDNA 
ile Y kromozomu için dünyanın haplogrup haritaları çıkartılma çalışmaları devam etmektedir. 
Bu haritalar aynı zamanda geçmiş toplulukların da dağılım modelleri üzerine bilgi vermektedir. 
Bu çalışmalara destek olması açısından son derece önemli olan antik DNA çalışmaları, teknik 
güçlüklerine rağmen, son yıllarda gittikçe artan bir ivme kazanmıştır.

Bu çalışmada, Türkiye’de ilk defa, Holosen dönemine ait Elephas maximus asurus Deraniyagala 
1951 (Proboscidea-Mammalia) ve Neojen memeli lokalitelerinde yeralan Hipparion (Equidae-
Mammalia) türlerinin diş ve kemiklerinde mtDNA izole edilerek, bu formların spesifik primerleri 
kullanılarak real-time PCR uygulaması yapılmıştır. Fosil örneklerinin scanning electron 
mikroskobisi (SEM) ve X-Işını Kırınımı (XRD) ile yüzey ve gözeneklerinde biriken madde 
miktarları ve element tayinleri yapılması amaçlanmıştır.
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Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Araştırma ve Uygulama 
Merkezi yapısındaki Tabiat Tarihi Müzesinin sergi ve arşiv materyalleri olan, Kahramanmaraş’da 
bulunmuş ve soyu tükenmiş Suriye Fili’ne (Elephas maximus asurus) ait çene, diş ve patella 
kemikleri ile Batı Anadolu’nun çeşitli memeli lokalitelerinde (Afyon-Sandıklı-Garkın, Afyon-
Sandıklı-Kınık ve Denizli-Çal-Mahmutgazi) bulunmuş Hipparion ssp.’ye ait fosil diş ve kemik 
örnekleri üzerinde analizler yapılmıştır. Materyaller, ön aşama olarak gerek fiziksel gerek kimyasal 
sterilizasyon, homojenizasyon, dekalsifikasyon, elektroforez ve Real Time-PCR aşamalarından 
geçirilmiştir. Ayrıca, materyallerde SEM ve XRD ile biriken major ve minor elementlerin analizi 
yapılmıştır. 

Bulgular: Çalışmada, fosil diş ve kemik örnekleri üzerinde 4 farklı DNA ekstaksiyon metodu 
denenmiştir. Bu yöntemlerden fenol-kloroform ve silika metotlarının modifiye şekliyle protokoller 
izlenmiş olup, 3,500 yıl öncesine ait Elephas maximus asurus ve 8,5-7 milyon yıl öncesine ait 
Hipparion ssp. örneklerinden ilk kez antik-DNA tespiti yapılmıştır. 

Sonuç: Real-Time-PCR da görülen amplifikasyonlara ve Ct değerlerine bakılarak mtDNA varlığı 
yada yokluğu hakkında bilgi edinilmiştir. Ct değeri veren materyallerin bulundukları memeli 
lokalitelerinin fosilleşme koşulları mtDNA’yı korudukları; Ct değeri vermeyen örneklerin 
bulundukları lokalitelerde ise mtDNA’nın korunamadığı ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu formlardan 
SEM ve XRD analiz sonucunda major ve minor elementler tayini yapılarak antik DNA korunumu 
yorumlanmıştır.
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Teşekkür: Bu çalışma, TÜBİTAK 1010 Evrensel Araştırmacı Programı (EVRENA) ve EGE 
ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM Merkezler Projeleri (TTM/2009/002 ve TTM/2010/001) desteğiyle 
gerçekleştirilmiştir.


