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Odonata kaydının olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla adadan kayıtlanan türler, ada için ilk kayıt 
niteliğindedir. Kapıdağ Yarımadası’ndan tespit edilen 8 türden 6’sı, bu yarımadaya yakın Marmara 
Adası’ndan da tespit edilmiştir. Marmara Adası, daha büyük yüzölçümüne sahip olması ve daha 
uygun su kaynakları içermesinden dolayı, Kapıdağ yarımadasına yakın ve daha küçük olan diğer 
adalar ile karşılaştırıldığında daha fazla türle temsil edilmesi olasıdır. 
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Amaç: Türkiye boz ayılarının (Ursus arctos) nüklear DNA’nın GHR ve mitokondriyal DNA’nın cyt 
b genlerinin kısmi dizi analizlerini yapmak ve Holoarktik’teki boz ayıların filogenetik ilişkilerini 
ortaya koymaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Türkiye’nin farklı iki bölgesinden (Bolu ve Kars) elde edilmiş boz ayı, 
Ursus arctos türüne ait iki bireyin kas dokularından total DNA izolasyon kiti ile total DNA elde 
edildi. Total DNA’dan nüklear DNA’nın Growth Hormone Receptor (GHR) ve mitokondriyal 
DNA’nın sitokrom (cyt) b gen bölgeleri, spesifik primer çiftleri kullanılarak PCR ile çoğaltıldı. 
Çoğaltılan gen bölgelerinin DNA dizileme analizleri yapıldı. Türkiye’den iki boz ayı örneğinin 
DNA dizileri ile Gen Bankası’nda bulunan DNA dizileri, her gen bölgesinin ortak bir veri setini 
oluşturmak için birleştirildi. İki gen bölgesine ait veri setleri, BioEdit, DnaSP, jModeltest, MEGA5 
ve MrBayes programları kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Türkiye’den elde edilen iki boz ayı örneğinin mitokondriyal ve nüklear gen bölgelerinin 
dizi analizi sonucunda farklı iki yeni mtDNA haplotipi (859 ve 1004 bç) ve farklı baz dizisine sahip 
iki GHR dizisi (651 bç) tespit edildi. Yapılan literatür taraması sonucunda elde edilen veriler ile 
örtüşen, cyt b gen bölgesi için biri Artvin’den olmak üzere dünya genelinden toplam 70 DNA dizisi 
(859 bç), GHR gen bölgesi için ise dünya genelinden beş DNA dizisi (500 bç) tespit edildi. Gen 
bankasından alınan ve bu çalışmada elde edilen DNA dizilerinin ortak analizi sonucunda 55 cyt b 
haplotipi (Hd=0.98) ve 6 farklı baz dizisine sahip GHR dizisi (Hd=0.95) tespit edildi. Cyt b gen 
bölgesi için oluşturulan 859 bç’lik veri setinde 89 nükleotid pozisyonunda varyasyon (polimorfik 
bölge) (%10.36) gözlenirken bu bölgelerden 45’i (%50.56) parsimoni olarak bilgi içeren bölge 
olduğu tespit edildi. Cyt b ve GHR veri setleri için tespit edilen baz oranları A %27.8, 30.5, T(U) 
%27.6, 33.5, C %30.0, 16.7, G %14.6, 19.3 (sırasıyla) olarak bulundu.

Cyt b veri seti için en iyi baz değişim modeli olarak HKY+G seçildi ve Bayesian Inference (BI) 
metodunun ve HKY+G modelinin kullanıldığı analiz sonucunda elde edilen BI ağacında haplotipler, 
altı soy hattına ayrılmış olup bu ağaç topolojisi yaygın olarak kullanılan K2P modeli ile oluşturulan 
NJ ağacında da gözlendi. 
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Sonuç: Türkiye’den boz ayı, Ursus arctos türü ile ilgili moleküler tekniklere dayalı çalışmaların 
sayısı oldukça az olup Türkiye’de yayılış gösteren populasyonlar ile diğer coğrafyalardaki 
populasyonlar arasındaki filogenetik ilişkiler hakkında yeterli bilgi yoktur. HKY + G modeli 
seçilerek yapılan Bayesian analizine göre Holoarktik’teki boz ayılar, altı ana soy hattına ayrıldı (1. 
Alaska, 2. Avrupa, 3. Artvin, Kars bölgesi, 4. Japonya, Alaska, Rusya’nın Avrupa kısmı, Sibirya, 
Kamçatka, 5. Japonya, 6. Kuzey Amerika). Türkiye’den iki örnek, BI ağacındaki iki farklı soy 
hattında yer almıştır. Bu soy hatlarından birincisi, Artvin ve Kars haplotiplerini içeren Kafkasya 
soy hattı, ikincisi ise Avrupa haplotipleri ile aynı soy hattında yer alan Bolu haplotipidir. Benzer 
ağaç topolojisi, K2P baz değişim modeli kullanılarak oluşturulan NJ ağacında da görülmektedir. 

Türkiye’deki boz ayılarının iki soy hattında yer aldığı bu çalışmadaki sonuçlar, Türkiye’deki boz 
ayıların mevcut soy hatlarını ve filogenetik ilişkilerini daha detaylı ortaya koymak için daha fazla 
lokaliteden elde edilecek örneklerin değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu önermektedir. 
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Teşekkür: Bu çalışma, “Erciyes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun 12/62’nolu 
kararı” ile gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Türkiye alacasansarlarının (Vormela peregusna) nüklear DNA GHR (Growth Hormone 
Receptor) geninin kısmi dizi analizini yaparak mevcut allelleri tespit etmek, genetik varyasyonları 
belirlemek ve yeni yayılış kayıtları vermektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Türkiye’deki 15 lokalitede yaşamını değişik sebeplerden dolayı yitirmiş 
alacasansar, Vormela peregusna, türüne ait 15 bireyden elde edilen çeşitli dokular %99,9’luk etanol 
içerisine alınarak çalışma yapılana kadar +4 ˚C’de saklandı. 14 Vormela peregusna bireyine ait 
doku örneklerinden total DNA izolasyon kiti ile total DNA elde edildi. Total DNA’dan nüklear 
DNA’nın Growth Hormone Receptor (GHR) gen bölgesi (intron 9 fragmenti), spesifik primer 
çifti kullanılarak PCR ile çoğaltıldı. Çoğaltılan gen bölgesinin DNA dizileme analizleri yapıldı. 
Türkiye’den 14 alacasansar örneğinin DNA dizileri ile Gen Bankası’nda bulunan DNA dizileri, 
ortak bir veri setini oluşturmak için birleştirildi. Bu veri seti BioEdit, DnaSP, MEGA5 programları 
kullanılarak değerlendirildiler. 

Bulgular: Türkiye’deki değişik lokalitelerden elde edilen 15 alacasansar örneğinden (Kayseri (2), 
Ilgaz/Çankırı (1), Afyon (2), Konya (6), Aksaray (1), Akpınar/Kırşehir (1), Sorgun/Yozgat (1), 
Havsa/Edirne (1)) 14’ünün (Edirne örneği hariç) dizi analizi sonucunda 622 baz çifti uzunluğunda 
nüklear GHR intron 9 segmentine ait dizi verileri elde edildi. Gen Bankası’nda GHR gen bölgesi 
için dünya genelinden yalnızca bir (Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris) DNA dizisi (622 


