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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

Projenin Türkçe Adı 

mtDNA COI gen analizi ile adli önemi olan Calliphora vicina’nın Türkiye’de yapılan ilk 

tür teşhisi 

Projenin Türkçe Özeti 

Ölümden hemen sonra, hayvan veya insan cesetlerinin dokularından yayılan kokular, böcekler 

ve diğer omurgasızlar için çok çekicidir. Cesetten yayılan kokuları alan Diptera (çift 

kanatlılar, sinekler) ordosuna ait Calliphoridae familyası (blowflies-mavi ve yeşil şişe 

sinekleri) türleri cesede ulaşırlar. Ceset üzerindeki entomolojik örnekler olay yeri inceleme 

timi tarafından toplanır ve adli entomoloji laboratuvarına gönderilir. 

Laboratuvarda öncelikle örneklerin morfolojik teşhisi yapılır. Böcek teşhisinde, uzun 

çalışmalar sonrasında oluşturulmuş teşhis anahtarları ile ergin sinekte renk, boyut, vücut 

kıllarının yeri, şekli ve sayısı, kanat yapısı, anten yapısı incelenir. Larvanın teşhisinde ise; 

anterior ve posterior stigmaların yapısı, sayısı, Cephalo-pharyngeal skeleton dediğimiz baş-

yutak iskeletinin yapısı larvanın evresi ile larvanın yaşının belirlenmesi teşhis kriteridir. Halen 

yaygın ve pratik olarak bu teşhis yöntemi kullanılsa da günümüzde güvenirliği morfolojik 

kimliklendirmeden çok daha fazla olduğu bilinen DNA analizi ile teşhis yöntemi 

geliştirilmiştir. Her canlıda olduğu gibi böcek DNA’sı da, morfolojik özelliklerin aksine 

coğrafi veya iklimsel olarak tür içerisinde değişmeyen, sabit bir özelliktir. DNA analiz 

sonuçları; inceleyen kişinin yorumuna göre değişebilecek morfolojik özelliklerin aksine çok 

daha güvenilirdir. Çoğunlukla DNA analizinde böceğin mitokondrial DNA’sının (mtDNA) 

Cytochrome c oxidase I (COI), Cytochrome c oxidase II (COII), Cytochrome b (cyt b),16S, 

28S, ITS2 gen (protein) bölgeleri çalışılmıştır.  
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Projemizin amacı, tuzaklarla toplanan C. vicina türünün ergin ve larvalarının önce morfolojik 

teşhisini yapmak sonrasında mtDNA’sının COI (Sitokrom oksidaz I) gen bölgesinin 600 

bazlık bölgesinin görüntülenerek kesin tür teşhisinin yapılmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Adli entomogenetik, Calliphora vicina, mitokondriyal DNA, sitokram 

oksidaz c altbirim I, gen, polimeraz zincir reaksiyonu 

Projenin İngilizce Adı  

The first identification of forensically important Calliphora vicina via mtDNA COI gene 

analysis in Turkey 

Projenin İngilizce Özeti 

Immediately after death, the odor emitted by animal and human corpses are very attractive for 

insects and other invertebrates. The Calliphoridae species (blue blowflies and green bottle 

flies) of the order Diptera, which sense the odor and reach the body. Entomological samples 

on the corpse are collected by crime scene investigation teams and sent to the forensic 

entomology laboratory. 

In the laboratory, first morphological identification of the specimens is performed. For the 

identification of insects, color, size, location, shape and number of bristles, wing structure, 

antenna structure of adult flies are checked using identification keys cocluded after long 

studies. The structure of the anterior and posterior spiracles, the structure of the cephalo-

pharyngeal skeleton, the determination of larval stage are made to identify larvae. Although 

this identification method is still widely and practically used, identification methods have 

been developed using DNA analysis, which is now known to be much more reliable than 

morphological identification. Like every organism, insect DNA is a constant material that 

does not change geographically or climatically in species contrary to morphological features. 
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Insect DNA sequences are determined by methods such as Polymerase Chain Reaction (PCR), 

Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP), Random Amplified Polymorphic DNA 

(RAPDNA), Amplified Fragment Length polymorphism (AFLP) and Simple Sequence 

Repeat (SSR). 

Contrary to the morphological features that may change according to the interpretation of the 

person, DNA analysis results are more reliable. Cytochrome c oxidase I (COI), Cytochrome b 

(cytb), 16S, 28S, ITS2 gene regions of mitochondrial DNA (mtDNA) have been studied for 

DNA analysis. In addition to mtDNA, the gene regions encoding ribosomal DNA, introns and 

nuclear proteins can also be studied during DNA screening. The uses of insect DNA analysis 

can be listed in phylogenetic studies, zoogeographic studies, determination of biodiversity and 

forensic entomology studies. 

The goal of our project is to make definite species identification by visualizing the band 

regions of 600bp of mtDNA COI (Cytochrome oxidase I) gene region after morphological 

diagnosis of of Calliphora vicina adults and larvae collected using traps. 

Our project will allow to answer the questions of when, where, how the homicide happened 

and who commited it raised from suspicious cases by identifying the COI region of mtDNA. 

According to the literature, morphologic analysis was found to be the most common method 

used in Turkey as in many other countries. Therefore, our country is currently in need of 

studies on insects identification using DNA analysis.The aim of our project is first to conduct 

the morphological diagnosis of adults and larvae of the C. vicina species collected by traps, 

and then an exact diagnosis by visualizing the regions of the mtDNA COI. 

Keywords: Calliphora vicina, cytochrome oxidase c subunit I, Forensic entomogenetic, 

mtDNA, polymerase chain reaction 
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II. Amaç ve Kapsam  

Nekrofaj sinek gruplarından cesede ilk ulaşan grup, Diptera takımından Calliphoridae 

türleridir (Vasconcelos et al. 2013, Hore et al. 2017, Koroiva et al. 2018). Ceset üzerinde her 

mevsimde görülen ve dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygın olarak bulunan ve 

kozmopolit bir tür olan Calliphora vicina’nın (Fremdt and Amendt 2014, Pérez et al. 2016, 

Feddern et al. 2018) çalışmamız için en uygun tür olduğuna karar verilmiştir. Calliphora 

vicina önce ceset üzerinde beslenir yeterli proteini aldıktan sonra yumurtalarını ceset üzerine 

bırakır ve burada yumurtadan çıkan larvalar gelişimini sürdürürken bir yandan da cesedi 

tüketirler. Adli entomolojinin en önemli konularından olan ölüm zamanı tayinini belirlemek 

için öncelikle doğru tür teşhisi yapılmalıdır. Morfolojik tayin kriterleri ile teşhisin en büyük 

sakıncası, sineğin fiziksel hasar gördüğü durumlarda türünü yanlış teşhis etmek ya da hiç 

edememektir. Bu durum ölüm zamanı tayininin ya yanlış yapılmasıyla ya da hiç 

yapılamamasıyla sonuçlanmaktadır ki yanlış verilen raporlar yeni mağdurların oluşmasına 

neden olacaktır. 

Yukarıda sayılan hataları ortadan kaldırmak için; projemiz, C. vicina türünün ergin ve 

larvalarının morfolojik teşhisi ile mtDNA’sının COI (Sitokrom oksidaz I) gen bölgesinin 600 

bazlık bölgesinin görüntülenerek kesin tür teşhisinin doğrulanması amacıyla yapılmıştır.  

III. Materyal ve Yöntem  

Bu projede Calliphora vicina türünün mtDNA izolasyonu ile COI geni izole edilmiş SfcI 

restriksiyon enzimi ile enzim kesimi ve dizi analizi yapılmıştır. 

Örneklerin toplanması 

Projede kullanılan olan C. vicina örnekleri, Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü 

bahçesinde basit et tuzağı kurularak toplandı. 500ml’lik bir pet şişe, ortanın üstünden ikiye 
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kesildi, alt kısmının içine 100 g tavuk ciğeri kondu Şişenin üst kısmı alt kısmının içine ters 

şekilde yerleştirildi. Kedilerden korumak için bir kafes içine koyularak enstitümüz bahçesine 

bırakıldı. Diğer tuzaklar yağmurlu havalar için tasarlandı. Çok yağışlı günlerde tuzaklar yine 

kafesin içine kondu (Resim 1.). 

Tuzağa gelen sineklerin bıraktığı yumurtaların bir kısmı L3 olana kadar tavuk ciğeri ile 

beslenerek 26±1⁰C’de etüvde yetiştirildi. L3 larvalar sıcak suda (90⁰C) öldürüldü ve teşhis 

edildi (Szpila 2010).  

Diğer yumurtalar ise ergin forma ulaşana kadar 26±1⁰C’de tavuk ciğeri ile beslenerek etüvde 

yetiştirildi. Erginler kloroform ile öldürülerek teşhisleri yapıldı (Szpila 2012).  

Çalışmada kullanılacak olan Calliphora vicina türüne ait tüm örnekler her bir tüpe bir örnek 

olmak üzere tüplere konup izolasyon aşamasına kadar bekletilmek üzere -20°C’ de saklandı. 

 

Resim 1. Projede kullanılan tuzaklar. 
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Analiz Öncesi Ön İşlemler 

Ergin örneklerinin hazırlanması: İzolasyonu yapılacak numuneler -20°C’deki 

buzdolabından çıkartıldı. Erginlerin izolasyonu için kullanılacak olan bacaklar ve kanatlar 

pensle alındı ve petri kutularında %96’lık alkol ile temizlendi. Her bireye ait ekstremiteler 

mikrosantrifüj tüplerine kondu ve üzerlerine örneğin cinsi ile numara yazıldı.  

Larva örneklerinin hazırlanması: Larvaların izolasyonu için larvaların farklı vücut 

kısımları alındı. İlk grup larvalar homojenizasyonu kolaylaştırmak için anteriordan posteriora 

doğru steril neşter yardımıyla kesildi ve larvanın bütünü alındı. İkinci grup larvanın sadece 

baş kısmı alındı. Bunun için baştan itibaren üçüncü göğüs segmentine kadar kesildi. Üçüncü 

grupta baş ve gut kısmı atılarak abdomen kısmı alındı. Dördüncü grup larvaların gut kısmı ve 

kütikulası, beşinci grup sadece kütikula, altıncı ve son grupta ise kütikula atıldıktan sonra 

kalan iç kısmı alındı. Bu işlem farklı bölgelerden elde edilecek DNA ağırlıklarını görmek için 

yapıldı. Tüm kısımlar %96’lık alkol ile temizlendi ve ayrı mikrosantrifüj tüplerine alındı. Tüm 

numuneler sterilize edilmiş bir şiş yardımıyla iyice ezildi.  

QIAgen® DNeasy Blood and Tissue izolasyon kiti ile üretici firmanın talimatları 

doğrultusunda mtDNA izolasyonları gerçekleştirildi. İzole edilen DNA’ların nanodrop 

spektrofotometre ile miktarsal tayini yapıldı ve elde edilen DNA miktarları kaydedildi. 

DNA İzolasyonu 

Mitokondriyal DNA’da hedef bölge olan sitokrom oksidaz altünite 1 (CO1) gen bölgesinin 

çoğaltılması için Ames ve ark (2006) ve Simon ve ark (1994) çalışmalarında kullandıkları 

primerler Forward ve Reverse primer çiftleri COI – forward: 

5'→3'CCCGGTAAAATTAAAATATAAACTTC (C1-N-2191) ve (COI – geri: 
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5'→3'GGAGGATTTGGAAATTGATTAGTTCC (C1-J-1718) kullanılarak PCR (Polymerase 

chain reaction) yöntemi ile amplifiye edilmiştir. 

PCR (Polymerase chain reaction) yöntemi ile amplifikasyon 

PCR işleminde 1 örnek için reaksiyon hacmi 20 µl olarak alınmıştır. reaksiyon birleşenleri 

Tablo 1’de verilmiştir. Örneklerde karışım miktarlarını dengeli tutmak için, DNA hariç tüm 

malzemeler bir mikrosantrifüj tüpünde karıştırıldı. Her bir PCR tüpüne 11,5 µl reaksiyon 

karışımı ve üzerlerine 8,5µl örneklerin DNA’ları ayrı ayrı koyuldu. Techne TC-512 thermal 

cyclers ile aşağıdaki koşullarda amplifikasyon gerçekleştirildi (Tablo 2). 

Tablo 1. PCR işleminde reaksiyon birleşenleri 

Reaksiyon Bileşeni Hacim 1 örnek için 

10x Taq reaksiyon buffer 3µl 

dNTP mix (2.5 mM) 2µl 

Taq (2.5U/mikrolitre) 0,5µl 

FOR (10pmol) 1µl 

REV (10pmol) 1µl 

DNA 4µl 

Su 8,5µl 

Toplam hacim 20 µl 

Tablo 2. Polimeraz zincir reaksiyonu şartları; 

Sıcaklık Süre Evreler 

95 ºC  5 dakika Ön denatürasyon 

95ºC  35 saniye 

x35 döngü 

Denatürasyon 

55ºC 35 saniye Bağlanma 

72ºC 35 saniye Uzama 

72ºC 5 dakika Son uzama 

4ºC derece Sonlanma 
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Agaroz Jel Elektroforezi 

Polimeraz zincir reaksiyonu ile amplifikasyonu yapılan ürünler %1’lik oranda hazırlanan 

agaroz jelde 110 voltta 50 dakika yürütüldü. 100’lük ladder ile kontrol edilen jelde, 500-600 

bç arasında tek ve temiz bir bant görüntülendi. Beklenen yerde gözlemlenen ürünler jelden 

kesilerek ayrı ayrı ependorf tüplere alındı. Dizileme işlemi için saflaştırıldı.  

Sanger Sekans Yöntemi ile DNA Dizileme 

Elde edilen ürünlerde istenmeyen kontaminantların uzaklaştırılması için saflaştırma işlemi 

yapıldı.  

PCR Ürünlerinin Saflaştırılması 

Jel üzerinden kesilerek ependorf tüplere alınan ürünler üzerine 270 µl GB Buffer eklendi. 

56⁰C’lik ısıtıcıda 25 dakika bekletildi. Üzerlerine 70 µl izopropil alkol eklendi ve pipetaj 

yapılarak kolon tüplere alındı. 13000 rpm de 2 dakika santrifüj edildi ve altta toplanan kısım 

atıldı. 700 µl NW Buffer eklendi ve 13000 rpm de 1 dakika santrifüj edildi. Alt kısımlar atıldı 

ve 13000 rpm de 2 dakika çevrildi ve kolon temiz ependorf tüplere alındı. 30 µl EB Buffer 

eklenerek 13000 rpm de 2 dakika çevrildikten sonra kolonlar atıldı ve ependorflarda saf DNA 

elde edildi. 

mtDNA Sekans için PCR işlemi 

Hazırlanan karışımdan PCR tüplerine 5 µl ve üzerlerine de 5 µl temiz PCR ürünü eklendi. 2 

buçuk saat süre ile sekans PCR cihazında işlem gerçekleşti. 2,5 saat süre sonunda tüplere 700 

µl sedafex eklendi ve 4600 rpm de 2 dakika santrifüj edilerek ürünlerdeki alkol ve boya gibi 

kalıntılar uzaklaştırıldı. Alt tüpte kalan sıvı cihaz plate yüklendi ve üzerine 5 µl formamid 

eklendi. Sekans PCR için gerekli bileşenler aşağıdaki tabloda verilmiştir (Tablo 4). 
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Tablo 4. Sekans için PCR işlemi bileşenleri 

Bileşen Hacim (1 örnek) 

BigDye(dNTP, ddNTP, Taq, Buffer, MgCl2) 1µl 

Primer 1µl 

Buffer 3µl 

Toplam PCR ürünü 5 µl 

Toplam hacim 10 µl 

mtDNA Dizileme 

Sekans için ilk denemede, örneklerde ileri ve geri primerlerden hangisinin daha iyi sonuç 

verdiği tespit edilmiş ve ileri yönde primerin kullanılmasına karar verilmiştir. Sekans PCR’de 

da çoğaltılan ürünlerin dizilemesini yapmak için, 3.2 pikomolar ileri primer (C1-N-2191) ve 

96.8 su alındı ve 100 µl’ye tamamlanmıştır. Daha sonra aşağıda tablo 5 ‘te verilen bileşenlerle 

PCR programı yürütülmüştür (Tablo 6). Elde edilen nükleotid dizileri Genbank veri tabanında 

kayıtlı önceki çalışmaların verileriyle karşılaştırılmıştır. Dizilerdeki baz çifti sayısını tüm 

örnekler için standardize edebilmek amacıyla ayarlama yapılmıştır. 

Tablo 5. Dizileme için PCR işlemi bileşenleri 

PCR BİLEŞENLERİ 

Ürün Miktar 

PCR ürünü 5 µl 

Primer (F) (3.2 pmol) 1 µl 

Florasan işaretli Dye Terminatör 1 µl 

5X sekans buffer 4 µl 

ddH2O 2/0 µl 

TOTAL 11 µl 
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Tablo 6. Dizileme için PCR protokolü 

Sıcaklık Süre 

95 oC 30 sn 

95 oC 10 sn 

x30 50oC 5 sn 

60oC 4 dk 

4 oC         ∞  

Enzim kesimi 

Temiz PZR ürünleri ile SfcI enzimi kullanılarak kesim yapılmıştır. Tablo 7’de bir örnek için 

enzim kesimi bileşenleri verilmiştir. Mikro santrifüj tüplerinde enzim kesimi için 45 dakikalık 

inkübasyon süresi tanınmıştır. Süre tamamlandığında %2’lik jelde yürütülerek kesimi 

gerçekleşen dizinin bantları görülmüştür. Firmanın primer siparişinde yaptığı hata nedeniyle 

üç ayrı bölge yerine tek bölgeden kesim yapılmıştır. 

Tablo 7. Bir örnek için enzim kesimi bileşenleri 

Bileşen Hacim 

Enzim 0,5 µl 

Buffer 2,5 µl 

DNA 3,0 µl 

Su 14 µl 

Toplam hacim 20 µl 

İstatistiksel Analiz 

Örneklerden elde edilen absorbans değerleri SPSS programında t testi ile karşılaştırılmıştır. 

Bu yöntemde ergin ve larvaların A(260/280) ve A(260/230) değerleri açısından aralarında 

fark olup olmadığı incelenmiştir. ANOVA testi ile de ergin ve larva grupları ile 

karşılaştırılmış, ayrıca erginden alınan bacak ve kanat örnekleriyle, larvanın parçaları grup 

içinde karşılaştırılmıştır. 
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IV. Analiz ve Bulgular 

Hedeflenen 200 örnekten izolasyon ve PCR aşamalarında DNA miktarlarının beklenen 

seviyenin altında çıkmasından dolayı zaman ve maddi olanaklar nedeniyle proje 100 örnek ile 

sürdürülmüştür.  

Mitokondriyal DNA Sitokrom C Oksidaz Altünite I Bölgesinin Çoğaltılması ve 

Görüntülenmesi 

Polimeraz zincir reaksiyonu ile COI-ileri: 5'→3'CCCGGTAAAATTAAAATATAAACTTC 

(C1-N-2191) ve COI-geri: 5'→3'GGAGGATTTGGAAATTGATTAGTTCC (C1-J-1718) 

primerleri kullanılarak Sitokrom C Oksidaz altünite 1 geninin yaklaşık 520 bç’lik parçaları 

üretilmiştir. Elektroforez ile jelde tek bir bant görüntülenmiştir. 

 

Resim 2. Örneklerin Jel Görüntüsü 

Mitokondriyal DNA Sitokrom C Oksidaz Altünite I Bölgesinin Dizilenmesi 

Projemizde Calliphora vicina’nın mitokondriyal DNA’sının CO1 bölgesine ait 520 bç 

uzunluğunda bir bölgesi çoğaltılmıştır, yaklaşık 460 bp kullanılmıştır. ABI PRISM® 3700 

Genetic Analyzer ile dizilenen baz sırası, Finch Tv programında görüntülenmiş ve Word 

formatına aktarılmıştır. NCBI’da yüklenmiş olan aynı türe ait verilerle kıyaslanarak sekans 

dizisinin Calliphora vicina türüne ait gen dizisi olduğu %100 oranında doğrulanmıştır. 
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5’GATTGGGTCTCCTCCTCCTGCTGGATCAAAGAATGATGTATTAAGATTTCGATCTGTTAATAATAT

AGTAATAGCACCTGCTAATACTGGTAAAGATAATAAAAGTAATAAAGCTGTAATTACTACAGATCA

AACAAATAATGGTATTCGGTCGAATGTAATTCCTGTTGATCGTATATTAATAACTGTAGTAATAAA

ATTTACAGCTCCTAAAATTGAAGAAATTCCTGCTAAGTGTAAAGAAAAAATAGCTAAATCAACAGA

AGCTCCTCCATGAGCGATATTAGAAGATAAAGGTGGGTAAACAGTTCATCCTGTTCCAGCTCCGTT

TTCTACTATACTACTTACTAATAGTAAAGTTAATGCAGGAGGTAAAAGTCAGAAACTTATATTGTTT

ATCCGAGGGAAGGCTATATCTGGAGCTCCTAATATTAAAGGAACTAATCAATTTCCAAATCCTCCA

3’ 

 

 

Resim 3. NCBI Blast raporu (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_29409254) 
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C. vicina’nın farklı vücut bölgelerinden alınan örnekleri de Blast raporlarında %100 eşleşme 

göstermiştir.  

Mitokondriyal DNA Sitokrom C Oksidaz Altünite I Bölgesinin Enzim kesimi 

Sitokrom C Oksidaz Altünite 1 geni dizisi, SfcI enzimi ile kesilmiş ve jelde 2 bant 

görülmüştür.  

 
Resim 4. Enzim kesimi sonucu örneklerin verdiği bantlar 

DNA miktar ve saflığı spektrometrede 260 ve 280 nm dalga boylarından elde edilen 

absorbans (A) değerleriyle belirlenmektedir. DNA saflığı için A(260/280) ve A(260/230) 

değerleri önemlidir. DNA 260 nm, protein 280 nm ve karbonhidratlar 230 nm dalga 

boylarında pik değerleri verir. Saflığı yüksek DNA’da absorbans (A) değeri (260/280) 1,80-

2,00 arasında olmalıdır. A(260/230) oranı ise 2,00’dan büyük olmalıdır. Eğer A(260/280) 

değeri 1,80’in altında ise protein kontaminasyonunu, 2,00’ın üzerinde ise RNA 

kontaminasyonunu gösterir. Saf DNA izolasyonu bant belirginliğini ve DNA’nın 

üretilebilirliğini arttırır (Yıldırım et al. 2008, Khare et al. 2014).  

Tüm gruplar kendi içinde karşılaştırıldığında A(260/280) değeri ortalama ± std.s 2,46 ± 1,97 

A(260/230) değeri 0,78 ± 0,62 olarak bulunmuştur. 
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Bu çalışmada ergin ve larva örneklerinde A(260/280) değeri erginlerde ortalama 2,59 ± 2,22, 

larvalarda 2,33 ± 1,70 p=0,26 olarak bulunmuştur. Aynı örneklerde A(260/230) değeri 

erginlerde ortalama 0,53 ± 0,30, larvalarda 1,07 ± 0,76 p=0,001 bulunmuştur. 

Erginlerin DNA örnekleri bacak ve kanat bölgelerinden alınmıştır. Bacak örneğinde 

A(260/280) değeri 2,57 ± 2,24, A(260/230) değeri 0,60 ± 0,25 bulunmuştur. Kanat bölgesinde 

ise A(260/280) 2,64 ± 2,09, A(260/230) 0,18 ± 0,26 bulunmuştur.  

Larvalarda ise çalışma bütün larva, sadece baş kısmı, baş ve gut atılıp abdomen alınmış 

bölüm, gut ve kutikula, sadece kutikula ve sadece iç kısım şeklinde uygulanmıştır. 

A(260/280) ve A(260/230) ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8. Larvalarda Çalışılan Vücut Bölgelerine Göre A(260/280) ve A(260/230) değerleri. 

A(260/280) A(260/230) 

Vücut Bölgesi Ortalama Standart Sapma Ortalama Standart Sapma 

BütünLarva 2,12 0,07 1,72 0,28 

Sadece Baş Kısım 4,17 4,61 0,10 0,55 

Abdomen 1,75 0,26 0,67 0,32 

Gut ve Kutikula 2,15 0,79 0,37 0,22 

Sadece Kutikula 3,36 2,91 0,15 0,04 

Sadece İç Kısım 1,57 0,86 0,63 0,84 

TARTIŞMA 

Adli entomolojinin en önemli konularından biri ölüm zamanı tahminidir. Ceset üzerine gelen 

böceklerden yapılan ölüm zamanı tahmini için öncelikle türlerin teşhisi yapılmalıdır. Teşhis 

anahtarları ile larva teşhisinde morfolojik yöntemlerle yapılan bu işlem en deneyimli gözü 

bile yanıltmaktadır (Harvey et al. 2003). Larva teşhis kriterleri Resim 5’te verilmiştir.  

Buna çözüm olarak da genellikle türlerin yetiştirilmesi ve erginden teşhis yapılması yoluna 

gidilmektedir. Ancak adli bilimler adalet sistemine verdiği katkı nedeniyle hızlıca sonuca 

ulaşılması gereken bir alandır. Moleküler düzeyde tür teşhisi çalışmalara güven ve hız 
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katmıştır (Harvey et al. 2003, Ames et al. 2006, GilArriortua et al. 2014, Koroiva et al. 2018). 

Mitokondriyal genom nükleer genoma kıyasla daha üstün özellikler içerir. Keskin ve Atar bu 

özellikleri maternal kalıtımı, haploit özelliği, intronların bulunmaması, bütün hücrelerde 

yüksek kopya sayısı olarak saymışlardır (Keskin and Atar 2013). 

Sanaa and Wen (2013) yaptıkları DNA tabanlı çalışmada Çin’den ve Mısır’dan 3 familyadan 

19 türe ait 75 örneği sitokram oksidaz I geninin 304 bp’lik parçasından faydalanarak türleri 

tanımlamışlar ve bu yöntemin adli entomolojik incelemelere bir standart getireceğini ve 

morfolojik teşhis yöntemlerinin hatalarını ortadan kaldıracağını belirtmişlerdir. 

Oral Scleritlerin Varlığı/Yokluğu Posterior stigma’ların derin bir çukurda 

olup olmaması 

  
  

Peritremin tamamlanıp tamamlanmadığı Posterior Stigma Yarıklarının Şekli 

    

Resim 5. Larva teşhis kriterlerinin bazıları 

Tüm dünyada rutin bir işlem olarak uygulanan (Boehme et al. 2012) DNA bazlı teşhis 

yöntemi ilk kez projemizle Türkiye’de başarı ile gerçekleştirilmiştir.  

Yapılan t testi karşılaştırmasında, A(260/280) değerlerine göre DNA saflığı açısından 

istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0,26), A(260/230) değeri açısından 
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yapılan karşılaştırmada erginden elde edilen örneğin daha güvenilir olduğu bulunmuştur 

(p=0,001). 

Ergin sineğin bacak ve kanatlarından alınan örneklerin A(260/280) (p=0,45), A(260/230) 

değeri açısından aralarında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (p=0,31). 

Larvalar açısından yapılan karşılaştırmada ise hem A(260/280) hem de A(260/230) değerleri 

açısından değerlendirildiğinde DNA saflığı yönünden en uygun değerler bütün larvalardan 

yapılan örnekte görülmüştür. Sadece kutikula örneğinde ise 3,36 ± 2,91 A(260/280) değeri 

nedeniyle RNA kontaminasyonu düşünülmüştür. 

Tür teşhisinde kullanılacak sekansın çoğaltılmasında en önemli koşullardan biri doğru primeri 

seçmektir. Folmer et al. (1994), çalışmalarında evrensel primerlerin kullanılabilirliğini 11 

omurgasız filumunda çalışarak denemişler ve COI bölgesine ait 710 bç’lik dizinin 

çoğaltılmasında iyi sonuç verdiğini söylemişlerdir. Wells and Sperling (2001) yılında 

mtDNA’dan COI ve COII gen sekanslarını çalışarak aynı genus’un iki türü arasındaki 

farklılıkların belirlenmesinde ve farklı coğrafik lokasyonlarda bulunan türlerin genetik 

özelliklerinin belirlenmesinde yararlı ve güvenilir bir yöntem olduğunu vurgulamışlardır. 

Moleküler çalışma yöntemi ile yapılan teşhisler adli bilimcilere cesedin taşınıp taşınmadığı 

hakkında da bilgi verecektir.  

V. Sonuç ve Öneriler 

Ölümden cesedin bulunuşuna kadar geçen süreyi hesaplamak kadar tür teşhisinin doğru 

yapılması da önemlidir. Adli entomolojide moleküler yöntemlerin kullanılması ile elde edilen 

sekansların veri tabanlarına yüklenmesi araştırmacıların ilgi odağı olmuş ve çalışmaların hız 

kazanmasını sağlamıştır. Metazoan türlerinde korunmuş diziler içeren genlerin tür ayrımında 

kullanılması birçok ülkede rutinleşmiştir. DNA tabanlı tür teşhisleri sadece kesin sonuç 

vermekle değil aynı zamanda zaman kaybını önlemesi açısından da önemlidir.  
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mtDNA COI gen analizi ile adli önemi olan Calliphora vicina’nın Türkiye’de yapılan ilk tür 

teşhisi Blast raporları ile %100 doğrulukla tamamlanmıştır.  

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  

Bundan sonra yürütülecek çalışmalarda (evcil domuz) Sus scrofa domesticus’un Linnaeus, 

1758 DNA’sının sinek larvalarında tespiti yapılması planlanmaktadır. Türkiye birçok ülkenin 

diğer ülkelere ulaşımı sırasında geçiş yolu üzerinde olduğu için bulunduğu Paleoarktik 

coğrafyanın biyoçeşitliliği en yüksek ülkesidir. Avrupa’da tanımlanan türler Türkiyede de 

olmasına rağmen zoocoğrafik haritalarda yer almamaktadır. Projemiz Calliphora vicina türü 

için veri tabanlarında yerini alacaktır. Yeni türlerin mtDNA yöntemi ile çalışılması ve veri 

tabanlarına kaydı Türkiye’deki araştırmacılar için önemli olacaktır.  

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler  

VIII.  Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki 

Katkıları  
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X. Ekler  

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları  

Bütçe YılıDetaylar2016 

Bütç

e 

Kodu 

Açıklama 

Öncek

i 

Yıldan 

Devir 

Başlangıç 

Ödeneği 

Eklenen 

Aktarm

a 

Düşüle

n 

Aktarm

a 

Eklene

n 

Ödene

k 

Düşüle

n 

Ödene

k 

Net 

Ödenek 

Harcana

n 

Bloke 

Edilen 

(Avans

) 

Bloke 

Edilen 

(Diğer

) 

Kalan 

03.2 

TÜKETİM

E 

YÖNELİK 

MAL VE 

MALZEM

E 

ALIMLARI 

0,00 11.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.292,00 0,00 0,00 0,00 11.292,00 

03.5 
HİZMET 

ALIMLARI 
0,00 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,00 0,00 0,00 0,00 708,00 
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  Toplam 0,00 
12.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 

12.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 

12.000,0

0 

2017 

Bütç

e 

Kodu 

Açıklama 

Önceki 

Yıldan 

Devir 

Başlangı

ç 

Ödeneği 

Eklenen 

Aktarm

a 

Düşüle

n 

Aktarm

a 

Eklene

n 

Ödene

k 

Düşüle

n 

Ödene

k 

Net 

Ödenek 
Harcanan 
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Edilen 

(Avans

) 
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Edilen 

(Diğer

) 

Kalan 

03.2 

TÜKETİM

E 

YÖNELİK 

MAL VE 

MALZEM

E 

ALIMLARI 

11.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.292,00 10.949,03 0,00 0,00 342,97 

03.5 
HİZMET 

ALIMLARI 
708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,00 708,00 0,00 0,00 0,00 

  Toplam 
12.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12.000,0

0 

11.657,0

3 
0,00 0,00 

342,9

7 

Genetik çalışmaların yürütülmesi için proje bütçesinin “Hizmet Alımları”’na ait olan 708,00 

TL aşağıdaki tabloda sunulan Primer Sentezi hizmet alımı ve primer alımında kullanılmıştır. 

b. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar 

Projemizde makine ve teçhizat satın alınmamıştır. 

c. Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (varsa Kesim III'de yer almayan analiz ayrıntıları) 

YOK 

d. Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar) (Altyapı ve Yönlendirilmiş Projeler için 

uygulanmaz) 

Meriem Taleb, Halide Nihal Açikgöz, Ghania Tail. Molecular identification of insects in 

forensic entomology, Internatıonal DNA Day And Genomecongress 2017 (IDDGC’17) 

Abstract Book. Volume 1. Pp.241,2017 

e. Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler  (Altyapı ve Yönlendirilmiş Projeler 

için uygulanmaz) 

Zülal TÜRKER isimli öğrencinin Yüksek Lisans Tezi, 2018, Ankara (devam ediyor) 

Yayın çalışmaları devam etmektedir. 
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