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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

 

Proje Adı: Türkiye’de Yayılış Gösteren Myodes glareolus Schreber, 1780 (Mammalia: Rodentia)’un 

Filogenetik Analizi 

 

Proje İngilizce Adı: Phylogenetic Analysis of Myodes glareolus Schreber, 1780 (Mammalia: 

Rodentia) Distributed in Turkey 

 

Özet: Palearktik bölgenin yaprak döken ormanlarında yaşayan kızıl sırtlı orman faresi, Myodes 

glareolus Türkiye’de Karadeniz Bölgesinde yayılış gösteren önemli bir kemirici türüdür. Yaşanan 

iklimsel ve jeolojik değişiklikler sebebiyle birçok türün filocoğrafyasının şekillenmesinde önemli roller 

oynayan bu bölgede daha önce yapılan moleküler genetik çalışmalar M. glareolus’un Batı ve Doğu 

Karadeniz olmak üzere iki soy hattına ayrıldığını göstermiştir. Cytb gen bölgesiyle yapılan önceki 

çalışmalarda Türkiye’nin batısından toplanan Uludağ örneklerinin doğu Karadeniz bölgesi örnekleri ile 

kümelenmesi, populasyonlar arası farklılaşmayı etkileyen unsurlar ile tür içi genetik varyasyona neden 

olan süreçlerin değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Bu çalışmada Türkiye’nin 23 farklı lokalitesinden 

elde edilen mtDNA Cytb gen bölgesiyle birlikte ilk defa COI gen bölgesi çalışılmış ve M. glareolus’un 

Türkiye’deki filogenisini açıklamak için daha fazla örnek üzerinden analizler yapılmıştır. COI gen 

bölgesi analizleri kapsamında toplanan toplam 63 M. glareolus örneği ile GenBank’tan elde edilen 3 M. 

glareolus dizisi kullanılmış ve 11 haplotip elde edilmiştir. Cytb gen bölgesi analizleri kapsamında ise 

29 M. glareolus örneği ile GenBank’ta kayıtlı 34 M. glareolus dizisi kullanılmış ve 35 haplotip elde 

edilmiştir. Çalışma sonucu Türkiye’deki kızıl sırtlı orman faresi populasyonlarının 2 grup oluşturduğu 

ortaya konulmuş ve analizler Uludağ grubunun yeniden doğu Karadeniz bölgesi örnekleri ile 

kümelendiğini göstermiştir. Populasyonlar arası farklılaşmanın, Kuvaterner dönemde yaşanan 

gelişmeler ile Uludağ bölgesinin coğrafi özellikleri ve iklimsel değişikliklerden kaynaklandığı 

tartışılmıştır.  

 

Abstract: Red-backed vole, Myodes glareolus, living in deciduous forests of Palearctic region is an 

important rodent species distributed in Black Sea region of Anatolia in Turkey. Former genetic 

researches conducted in the region where it has a significant role in shaping phylogeography of many 

species due to climatic and geological changes indicated that M. glareolus are seperated into two 

genetic lineages as “western Black Sea” and “eastern Black Sea”. In previous studies made with cytb 
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region of mtDNA, clustering of Uludag specimens, collected from the western part of Turkey, with 

eastern Black sea region specimens made it necessary to evaluate the elements acting on differentiation 

among populations and processes leading to intraspecific genetic variation. In this study COI region of 

mtDNA were used for the first time together with cytb region collected from 23 different localities of 

Turkey and analyses on more specimens were carried out to explain the phylogeny of M. glareolus in 

Turkey. Within the scope of COI analyses collected 63 M. glareolus specimens and 3 M. glareolus 

sequences, obtained from Genbank, were used and 11 haplotypes were acquired. Within the scope of 

Cytb analyses 29 M. glareolus specimens and 34 M. glareolus sequences, recorded in the Genbank, 

were used and 35 haplotypes were acquired. Findings of the study revealed that bank vole populations 

in Turkey formed 2 groups and Uludag group clustered with eastern Black sea region specimens once 

again. It was discussed that differentiation among populations are derived from events in Quaternary 

period, geographical characteristics of Uludag region and climatic changes. 

 

II. Amaç ve Kapsam  

 

Pleyistosen iklim değişikliklerine Avrupa faunasının tepkisinin araştırılmasında önemli bir tür olan, 

kızıl sırtlı orman faresi Myodes glareolus (Schreber, 1780), Avrupa'nın ılıman ve kuzey ormanları 

(Amori vd. 2008) ile palearktik bölgenin yaprak döken ormanlarında yaygın olan küçük bir orman 

kemiricisi olarak bulunmaktadır (Chiocchio vd. 2019). M. glareolus, Muridae familyasına ait 3 alt 

familyadan Arvicolinae’ye ait bir türdür ve bu alt familyaya ait 20 tür Türkiye’de de yaşamaktadır 

(Yiğit vd. 2006).  

 

Türkiye; Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları olmak üzere üç kıtanın birleştiği alanda yer almaktadır. 

Birinci ve ikinci jeolojik zaman dilimlerinde sular altında olan Anadolu, üçüncü jeolojik zaman dilimi 

olan Senozoik’le birlikte karasallaşma sürecine girmiş ve bu karasallaşma sonucu canlı türleri arasında 

kıtalar arası etkileşime yol açarak canlı gruplarının göç yollarında önemli bir yer tutmuştur. Anadolu, 

Oligosen’den beri yoğun bir türleşme ve coğrafik yayılım gösteren memeliler için köprü ve sığınak 

görevi görmüş ve bundan dolayı da Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında coğrafik bir kara köprüsü 

olmuştur. 

 

Myodes glareolus’un en eski fosili 4,5 Myıl önce İspanya’nın yaşlı fosil yataklarında kaydedilmiştir. 

Bunun dışında Fransa, İtalya, Yunanistan ve Kafkaslardan daha genç zamanlı fosiller de tespit 

edilmiştir (Anonymous 2017). M. glareolus’un Türkiye’deki fosil kayıtları 1,95 Myö kadar geriye 
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gitmektedir. Bugün yayılış göstermediği Emirkaya’dan (Seydişehir) ve Yarımburgaz Mağaraları’ndan 

(Trakya) da 1,95-0,01 Myıl öncesine ait fosil kaydı bulunmaktadır (Anonymous 2020). Elde edilen 

fosil kayıtları türün geçmişte Anadolu’da geniş bir yayılış alanına sahip olduğunu göstermektedir. 

Geçmişteki yayılış alanlarından türün yok olmasına sebep olan iklimsel, jeolojik ve tektonik olayların 

tartışılması önemlidir. Böylelikle M. glareolus’un yayılışını en çok etkileyen faktörlerin doğru şekilde 

tespit edilmesi mümkün olabilecektir. 

  

Palearktik bölge boyunca yapılan filogenetik ve filocoğrafik çalışmalarla kızıl sırtlı orman faresinin 

evrimsel süreçte geçirmiş olduğu değişiklikler ortaya konmuştur (Çolak vd. 2015,  Lu vd. 2017, 

Chiocchio vd. 2019). Bu çalışmalarda özellikle Pleyistosen (1,81 Myö - →) dönemindeki iklim 

dalgalanmalarının türün farklılaşması üzerinde etkili olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca Orta Miyosen 

(15,3-14,7 Myö) (Frigola vd. 2018)  iklim değişiklikleri, Akdeniz Tuzluluk Krizi (Messiniyan Tuzluluk 

Krizi) (5,96-5,33 Myö) (Duggen vd. 2003), Pliyosen iklim soğuması ve tektonik olaylar (5,33-1,1 

Myö) ile Pleyistosen süresince meydana gelen diğer olayların türün yaşadığı alanları etkilediği 

gösterilmiştir. Geçmişten günümüze kadar yaşanan iklimsel değişiklikler, ormanlık alanların azalması 

ve parçalanmasına neden olmuştur. Özellikle Pleyistosen dönemindeki iklim değişiklikleri birçok 

populasyonun buzul sığınaklarında kalması ile neticelenmiş ve böylece türde meydana gelen ikincil 

farklılaşmalar birçok farklı genetik soy hattını meydana getirmiştir. Buzul arası dönemlerde buzul 

sığınağından çıkan bu farklılaşmış soy hatları yeni alanlara yayılmışlardır. Bu soy hatlarının yayılış 

sınırlarının belirlenmesi M. glareolus’un evrimsel süreçteki davranışının ortaya konulması için 

önemlidir. 

 

Pleyistosen'in dinamik iklimsel salınımları, yüksek bölgelerdeki türlerin dağılımını önemli ölçüde 

değiştirmiştir. Myodes gapperi üzerine Runck ve Cook (2005)’un Kuzey Amerika’da yapmış olduğu 

moleküler araştırmalara göre, kuzey bölgelerin buzul sonrası kolonizasyon süreçleri başlangıçta 

düşünülenden daha da karmaşıktır. Kuzey Karolina, Pensilvanya, Minnesota, Idaho, Washington, 

Britanya Kolumbiyası, Kuzeybatı Eyaletleri ve Alaska'dan toplanan 64 M. gapperi örneğinin Cytb 

geninin kısmi dizileri üzerinde filocoğrafik analizleri yaparak Pleyistosen sığınak ve buzul sonrası 

kolonileşme yolları ile ilgili hipotezleri test etmişlerdir. Doğu ve batı kladları arasında en yüksek net 

farklılığın (dA =% 5,2) olduğu üç farklı klad (doğu, batı, orta) tanımlamışlardır. İki kıtasal buz 

tabakasının birleştiğine inanılan Mackenzie aralığının yakınında bulunan Kuzeybatı Eyaletlerinden 

gelen yüksek bölge populasyonu, kalıcı bir kolonileştirici olmayan populasyonla tutarlı demografik 

modeller ve genetik çeşitlilik sergilemiştir.  Bu populasyonda gözlemlenen moleküler varyasyon, kıta 

koridorunda farklılaşan öncü sınır populasyonu veya yüksek bölge sığınak populasyonunun bir sonucu 
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olabilir. 

 

Türkiye’de M. glareolus üzerine gerçekleştirilen çalışmalar 1900’lü yıllara kadar geriye gitmektedir. 

Bu çalışmalar daha çok yayılış kayıtları niteliğindedir: Neuhauser (1936) M. glareolus’u Abant (Bolu), 

Karadere (Zonguldak) ve Tosya (Kastamonu)’dan, Osborn (1962), Felten vd. (1971), Steiner (1972) ve 

Çolak ve Kıvanç (1991) Uludağ (Bursa), Bürnük-Bektaşağa (Sinop), Akçakoca (Bolu), Bicik 

(Giresun), Düzce, Çat (Rize), Sümela (Trabzon)’dan kaydetmişlerdir. Bu çalışmaların dışında 

karyolojik (Çolak vd. 1997) ve moleküler çalışmalarla (Matson ve Baker 2001, Çolak vd. 2013, Beteş 

vd. 2014, Çolak vd. 2015, Pereverzeva ve Primak 2016) türün genetik özellikleri ortaya konmaya 

çalışılmıştır. 

 

Osborn (1962) ve Çolak ve Kıvanç (1991)’e göre M. glareolus, Türkiye’de kesintili yayılış 

göstermektedir. Bu kesintili yayılış biçimi türün farklı populasyonları arasındaki gen akışını 

kesmektedir. Böylece bu populasyonlar birbirinden ayrı kalarak farklılaşmakta ve evrimleşmektedirler. 

Bu gibi populasyonların birçoğunun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bilinmektedir. Bu 

özellikteki türlerin genetik yapıları üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Leitner ve Hartl (1988) Doğu 

Avusturya’da yayılış gösteren M. glareolus’un genetik varyasyonlarını çalışmışlar ve populasyonlar 

arasındaki genetik farklılığın yüksek olduğunu ortaya koymuşlardır.  Avrupa’da ise daha çok bu türün 

yayılış gösterdiği alanlardaki buzul dönem sığınakları ve sığınaklardan populasyonların yayılmaları 

üzerine araştırmalar yapılmıştır (Colangelo vd. 2011, Chiocchio vd. 2019).   

 

Boonstra ve Krebs (2012) kısa ve uzun dönemli çalışmaları inceleyerek Kuzey Amerika'daki 

Myodes'lerde populasyon dinamiklerini Avrasya’daki benzer ve aynı türleriyle karşılaştırmışlardır. 

Populasyonlar arasında genelde döngüselliğin olmaması demografilerin ardarda etkili olan iki ana 

yönüyle ilişkilendirilmiştir. Bunlardan birincisi, çoğu yıllarda kış döneminde düşük oranlarda hayatta 

kalınması; ikincisi ise düzensiz ani çıkışın (patlamanın) olduğu yıllarla birlikte görülen kronik düşük 

yoğunluklardır. Araştırmacılar, M. glareolus populasyonlarını; gıda kaynakları, besinler, avlanma, 

türler arası rekabet, hastalık, hava durumu, mesafe koyan davranışlar ve interaktif etkiler üzerine 

inceleyerek döngülerde dalgalanma olup olmadığını ve diğer populasyonların neden düzensiz olarak 

dalgalandığını açıklamışlardır. Bunlardan yalnızca gıda kaynaklarını populasyon büyüklüğündeki 

değişiklikleri açıklamak için yeterli bulmuşlardır.  

Colangelo vd. (2011) yürütmüş olduğu çalışmada, M. glareolus’un dağılım gösterdiği tüm alanlara ait 

önceden yayınlanmış 92 Cytb dizisi ile Kuzey, Orta ve Güney İtalya’dan 38 yeni Cytb dizisinin 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Boonstra+R&cauthor_id=21947547
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Krebs+CJ&cauthor_id=21947547
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filocoğrafik analizlerini yapmıştır. Çalışma sonucunda türün 4 farklı evrimsel soya ayrıldığını, bu 

soylardan biri olan Kalabriya kladının diğer tüm M. glareolus soylarından daha önce ortaya çıktığını 

(Erken Pleyistosen) ve bu kladın güçlü genetik farklılaşma gösterdiği için tüm M. glareolus 

filogenisinin temel kladı olduğunu bulmuşlardır. Chiocchio vd. (2019)’nin 15 bölgede 76 M. 

glareolus’a ait 13 mikrosatelit lokusunda yaptığı çalışmada ise; mitokondriyal DNA tarafından 

tanımlanan dört soyun aksine, İtalya yarımadasında M. glareolus içinde beş ana genetik kladın varlığı 

desteklenmiştir. Catena Costiera içindeki Aspromonte ve Sila populasyonlarına dışardan bir katkı 

olduğuna dair kanıtlar bulunmuştur. Bu iki grup arasında genetik farklılaşma olduğu ve bu durumun 

bazı morfolojik farklılıklar ile desteklendiği de görülmüştür. Bu durum Sila Masifi için Myodes 

glareolus curcio (von Lehmann, 1961) ve Aspromonte Masifi için Myodes glareolus hallucalis 

(Thomas, 1906) gibi farklı alt türlerin tanımlanmasına yol açmıştır.  

 

Pleyistosen sığınağı içinde yüksek genetik çeşitlilik ve uzun süreli demografik kararlılık görülmesine 

rağmen Kalabriya bölgesinde allopatrik farklılaşma ve ikincil temas döngülerini içeren dinamik 

mikroevrimsel süreçler meydana gelmiştir (Canestrelli vd. 2012, Colangelo vd. 2011). 

 

Alpler'den ve Kuzey-Orta Apenin'den gelen populasyonlar iki farklı genetik klada aittir. Önceki 

çalışmalara göre (Deffontaine vd. 2005, Colangelo vd. 2011, Filipi vd. 2015), Alpler'de yaygın olan 

genetik klad, Batı Avrupa sığınağından buzul sonrası bir yayılma ile meydana gelmiştir. Aksine Kuzey-

Orta Apenin kladının ise Balkanlardan İtalyan ve İber yarımadalarına kadar yaygın olan ve daha yakın 

zamanda bir Apenin sığınağından izole olmuş eski bir Akdeniz soyundan türemiş olduğu 

düşünülmektedir. 

 

Bazı araştırmacılar Karpatların M. glareolus için buzul sığınağı olduğunu ortaya koymuşlardır (Kotlík 

vd. 2006, Wójcik vd. 2010, Filipi vd. 2015). Benzer şekilde, Wójcik vd. (2010), tür için Karpat soy 

hattı belirlemişler ve türün Son Buzul Dönemi’nden (LGM-The Last Glacial Maximum) sonra kuzeye 

doğru yayıldığını ortaya koymuşlardır.  Filipi vd. (2015), LGM’den sonra Avrupa faunasının iklim 

değişikliklerine vermiş olduğu tepkiyi anlamak için M. glareolus’u kullanmışlardır. Araştırmacılar M. 

glareolus’un Karpatlar’daki kuzey buzul sığınakları için bir belirteç olabileceğini ileri sürmüşlerdir.  

Türkiye’de moleküler düzeyde yapılan çalışmalarda mtDNA Cytb gen bölgesi dizi analizi ve RAPD-

PCR analizleriyle türün genetik varyasyonları ortaya konmuştur (Beteş vd. 2014, Çolak vd. 2015). 

Çolak vd. (2013) yapmış oldukları allozim analizleri sonucunda Karadeniz bölgesinde batı ve doğu 

olmak üzere iki farklı grubun olduğunu tespit etmişlerdir. Araştırmacılar deniz seviyesinden 27-605 
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metre ve 1003-1288 metre yükseklikteki bölgelerde yayılış gösteren populasyonların iki ayrı soy 

hattına ayrıldığını belirtmişlerdir. Benzer şekilde Beteş vd. (2014), Türkiye’de Karadeniz bölgesinde 

batı ve doğu olmak üzere türe ait iki soy hattının varlığını RAPD-PCR analizi yaparak ortaya 

koymuşlardır.  Çolak vd. (2015), Karadeniz bölgesinde yayılış gösteren M. glareolus’un Cytb ve D-

loop bölgelerinin filogenetik analizine dayanarak Kızılırmak vadisiyle ayrılan doğu ve batı Karadeniz 

soy hatlarını belirlemişlerdir. Aynı çalışmada araştırmacılar Türkiye populasyonlarıyla Avrupa 

populasyonları arasındaki ayrılma zamanını 0,26 Myıl olarak hesaplamışlardır. Türkiye’deki iki soy 

hattı arasındaki ayrılma zamanını ise 0,20 Myıl olarak belirlemişlerdir. Çolak vd. (2015) Uludağ 

populasyonunun Doğu Karadeniz soy hattına yakın çıkmasının sürpriz bir sonuç olduğunu ortaya 

koyarken araştırmacılar bunun için iki sebep ileri sürmüşlerdir. Bunlardan bir tanesi benzer yükseklik 

ve benzer ekolojik koşullar, diğeri ise Uludağ populasyonunun izole olarak genetik dar boğazın etkisi 

altına girmesidir. Araştırmacılar daha fazla örnek kullanarak Uludağ grubunun çalışılmasının 

gerekliliğini ortaya koymuşlardır. Bu bağlamda Uludağ’ın M. glareolus için buzul sığınağı olma 

olasılığı dikkate alınarak Uludağ soy hattının daha fazla örnek ve farklı genetik belirteçlerle yeniden 

değerlendirilmesinin önemli olduğu görülmüştür.  

 

Bu çalışma ile; Türkiye’de yayılış gösteren M. glareolus’un mitokondriyal DNA’sından Sitokrom c 

Oksidaz Alt Ünite 1 (COI) gen bölgesi kullanılarak türün filogenetik ve taksonomik durumu ilk kez 

araştırılmıştır. Daha önceki çalışmalarda kullanılan az sayıda örnekle farklı bir soy hattı olarak 

tanımlanan ve filogenetik ağaçta beklenmedik bir şekilde Doğu Karadeniz bölgesindeki örneklerle 

kümelenen Uludağ grubuna ait örnek sayısı arttırılarak bu filogrubun durumunun hem mitokondriyal 

DNA’dan Sitokrom c Oksidaz Alt Ünite 1 (COI) hem de mitokondriyal DNA’dan Sitokrom b (Cytb) 

gen bölgeleri kullanılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

 

Bu proje çalışmasında kullanılan örneklerin COI ve Cytb gen bölgeleri PCR ile çoğaltılarak elde edilen 

bu diziler, istatistik veri tabanlı programlarla analiz edilerek tür içi varyasyonu, populasyonlar arası ve 

populasyon içi genetik çeşitlilik ve farklılaşma verileri ortaya konmuştur.  

 

III. Materyal ve Yöntem  

 

Bu proje çalışmasında kullanılan örneklerin birçoğu daha önce yapılmış arazi çalışmalarında canlı 

hayvan yakalama kapanlarıyla toplanmış, Hayvan Deneyleri Etik Kurulu (Karar no: 2019-11-108) 

yönetmeliğine uygun yüksek dozda anestezik madde ile uyutularak dokuları alınmış ve bu dokular 
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çalışmada kullanılmak üzere laboratuvarda -86 ºC’de muhafaza edilmiştir. Daha sonra Ilgaz-Çankırı ve 

Bursa’dan toplanan yeni örneklere ait dokular da çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada, 23 lokaliteden 

toplam 63 örneğin böbrek, karaciğer ve kas dokuları kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Şekil 

3.1’de örneklerin toplandığı lokaliteler gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1 M. glareolus örneklerinin toplandığı lokaliteler 

 

1. Bursa, 2. Uludağ, 3. Şile, 4. Kandıra, 5. Kartepe, 6. Akçakoca, 7. Abant, 8. Zonguldak, 9. Çaycuma, 10. 

Kızılcahamam, 11. Ilgaz, 12. Küre, 13. Bürnük, 14. Göktepe, 15. Çakallı, 16. Ünye, 17. Gürgentepe, 18. Ulubey, 

19. Bulancak, 20. Bicik, 21. Barça, 22. Sümela, 23. İkizdere 

Her bir örneğe ait harita numaraları, PCR numaraları ve müze kayıt numaraları ile her lokaliteden 

çalışılan örnek sayıları Çizelge 3.1’de verilmiştir. Ayrıca Çizelge 3.1’de, ilk defa bu çalışmada analiz 

edilen örnekler “yeni” ibaresiyle belirtilmiştir. Çizelge 3.1’de “Çolak vd. 2015” olarak belirtilen 

örnekler ise bu çalışmada yeni örneklerle beraber değerlendirilmek üzere kullanılan GenBank’ta kayıtlı 

daha önceki çalışmaya ait dizilerdir. Bu dizilere ait GenBank numaraları ile çalışmada kullanılan M. 

glareolus’a ait Avrupa örneklerinin ve dış grup olarak kullanılan Myodes centralis’in GenBank 

numaraları Çizelge 3.2’de belirtilmiştir.   

 

Çizelge 3.1 Çalışmada kullanılan Myodes glareolus örnekleri 

Harita 

No 

PC

R 

No 

Müze 

No 
Lokalite 

Örnek 

sayısı 
COI  Cytb   

1 
115 7660 Bursa 

9 
yeni  yeni  

116 7661 Bursa yeni  yeni  
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117 7662 Bursa yeni  yeni  

118 7663 Bursa yeni  yeni  

119 7664 Bursa yeni  yeni  

Çizelge 3.1 Çalışmada kullanılan Myodes glareolus örnekleri (devamı) 

 

120 7665 Bursa 

 

yeni  yeni  

121 7666 Bursa yeni  yeni  

123 7668 Bursa yeni  yeni  

124 7669 Bursa yeni  yeni  

2 

1 3711 Uludağ-Bursa 

3 

yeni  Çolak vd. 2015 

2 3733 Uludağ-Bursa yeni  Çolak vd. 2015 

4 3739 Uludağ-Bursa yeni  Çolak vd. 2015 

3 

14 4994 Şile-İstanbul 

4 

yeni  Çolak vd. 2015 

15 4995 Şile-İstanbul yeni  Çolak vd. 2015 

17 4997 Şile-İstanbul yeni  yeni  

18 4998 Şile-İstanbul yeni  yeni  

4 

8 4988 Kandıra-Kocaeli 

3 

yeni  Çolak vd. 2015 

9 4989 Kandıra-Kocaeli yeni  Çolak vd. 2015 

10 4990 Kandıra-Kocaeli yeni  Çolak vd. 2015 

5 

101 6404 Kartepe-Kocaeli 

3 

yeni  Çolak vd. 2015 

102 6405 Kartepe-Kocaeli yeni  Çolak vd. 2015 

104 6409 Kartepe-Kocaeli yeni  Çolak vd. 2015 

6 

35 5016 Akçakoca-Düzce 

3 

yeni  Çolak vd. 2015 

36 5018 Akçakoca-Düzce yeni  Çolak vd. 2015 

37 5019 Akçakoca-Düzce yeni  Çolak vd. 2015 

7 

29 5010 Abant-Bolu 

4 

yeni  Çolak vd. 2015 

30 5011 Abant-Bolu yeni  Çolak vd. 2015 

31 5012 Abant-Bolu yeni  Çolak vd. 2015 

33 5014 Abant-Bolu yeni  yeni  

8 

81 5236 Zonguldak 

4 

yeni  Çolak vd. 2015 

82 5237 Zonguldak yeni  Çolak vd. 2015 

83 5238 Zonguldak yeni  yeni  

84 5239 Zonguldak yeni  yeni  

9 3 3738 
Çaycuma-

Zonguldak 
1 yeni  yeni  

10 79 5168 
Kızılcahamam-

Ankara 
1 yeni  Çolak vd. 2015 

11 

109 7569 Ilgaz-Çankırı 

4 

yeni  yeni  

110 7570 Ilgaz-Çankırı yeni  yeni  

111 7571 Ilgaz-Çankırı yeni  yeni  

112 7572 Ilgaz-Çankırı yeni  yeni  

12 

23 5003 Küre-Kastamonu 

3 

yeni  Çolak vd. 2015 

24 5004 Küre-Kastamonu yeni  Çolak vd. 2015 

44 5050 Küre-Kastamonu yeni  yeni  

13 
48 5055 Bürnük-Sinop 

2 
yeni  Çolak vd. 2015 

76 5103 Bürnük-Sinop yeni  yeni  

14 
49 5056 Göktepe-Sinop 

4 
yeni  Çolak vd. 2015 

60 5073 Göktepe-Sinop yeni  Çolak vd. 2015 
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61 5078 Göktepe-Sinop yeni  yeni  

62 5079 Göktepe-Sinop yeni  yeni  

15 96 5332 Çakallı-Samsun 1 yeni  Çolak vd. 2015 

Çizelge 3.1 Çalışmada kullanılan Myodes glareolus örnekleri (devamı) 

16 
90 5307 Ünye-Ordu 

2 
yeni  Çolak vd. 2015 

91 5310 Ünye-Ordu yeni  yeni  

17 
50 5057 Gürgentepe-Ordu 

2 
yeni  Çolak vd. 2015 

52 5061 Gürgentepe-Ordu yeni  yeni  

18 
51 5058 Ulubey-Ordu 

2 
yeni  Çolak vd. 2015 

70 5092 Ulubey-Ordu yeni  yeni  

19 94 5325 
Bulancak-Kışla 

köyü-Giresun 
1 yeni  Çolak vd. 2015 

20 88 5302 Bicik-Giresun 1 yeni  Çolak vd. 2015 

21 

86 5290 
Barça köyü-

Giresun 
2 

yeni  Çolak vd. 2015 

98 5350 
Barça köyü-

Giresun 
yeni  yeni  

22 

46 5053 Sümela-Trabzon 

3 

yeni  Çolak vd. 2015 

47 5054 Sümela-Trabzon yeni  Çolak vd. 2015 

57 5066 Sümela-Trabzon yeni  yeni 

23 100 5711 İkizdere-Rize 1 yeni  yeni  

 

Çizelge 3.2 Çalışmada kullanılan Myodes glareolus örneklerine ve dış gruba ait GenBank numaraları 

ile örnek lokaliteleri 

 

  Tür Ülke Lokalite GenBank Numaraları  

Myodes 

glareolus 

    Cytb COI 

Türkiye 

Uludağ-Bursa KM508997, KM508998, KM508997   

Şile-İstanbul KM508989, KM508990 
 

 Kandıra-Kocaeli KM508989, KM508991, KM508992 

 Kartepe-Kocaeli KM509000, KM509001, KM509002 

 Akçakoca-Düzce KM508993, KM508990, KM508994 

 Abant-Bolu KM508995, KM508995, KM508996 

 Zonguldak KM508999, KM508989 
 

 Kızılcahamam-Ankara KM509003 
  

 Küre-Kastamonu KM509005, KM508996 
 

 Bürnük-Sinop KM509006 
  

 Göktepe-Sinop KM509007, KM509008 
 

 Çakallı-Samsun KM509009 
  

 Ünye-Ordu KM509011 
  

 Gürgentepe-Ordu KM509010 
  

 Ulubey-Ordu KM509010 
  

 Bulancak-Giresun KM509012 
  

 Bicik-Giresun KM509012 
  

 Barça köyü-Giresun KM509013 
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Sümela-Trabzon KM509014, KM509014     

Finlandiya Sotkomo AY309419 
  

 İtalya Abbruzo EU483554 
  

 Rusya Tikhvinskiy District (COI) 
   

JF903067 

İngiltere 
Wales (Cytb),  

AY309420   JQ794805 
Malham Tarn Nature Res. (COI) 

  
Norveç 

    HM380210 

Sırb. Karadağ 
 

DQ472300, DQ472303 
 

 Bulgaristan 
 

DQ472233, DQ472236 DQ472238 

 Myodes 

centralis 

(dış grup) 

Çin 
  KY968281     KY968255 

 

3.2 DNA İzolasyonu 

 

Çalışma kapsamında M. glareolus’a ait tüm örneklerin böbrek, karaciğer ve kas dokuları kullanılarak 

DNA izolasyonu gerçekleştirilmiştir.  

 

DNA izolasyonu “CTAB (Cetyl trimethylammonium bromide) DNA izolasyonu” (Doyle ve Doyle 

1991) prosedürü ile gerçekleştirilmiştir. İzolasyon çalışmalarında kullanılan tamponlar ile bunların 

hazırlanma ve saklanma koşulları Çizelge 3.3’de sunulmuştur.  

 

DNA izolasyonu sırasıyla şu şekilde gerçekleştirilmiştir:   

 

 Bistüri yardımıyla minimal boyuttaki küçük parçalara ayrılan doku örnekleri pensle alınarak 

numaralandırılan ependorf tüplerine konulmuştur. Üzerine 150 μl CTAB (Kloroform, Tris-HCl, EDTA, 

NaCl) tamponu eklenip tek kullanımlık havaneli yardımıyla biraz ezilmiştir.  

 

 Bu karışımın üzerine 150 μl daha CTAB tamponu eklenmiş ve mümkün olduğu kadar homojen bir 

sıvı elde edinceye kadar ezilmiştir.  

 

 Homojenata sırasıyla 300 μl CTAB ve 50 μl βME (β-Merkaptoetanol) eklenip ependorf tüp hafifçe 

karıştırılmıştır.  

  

 Karışım 65 °C’lik su banyosunda 1 saat inkübe edilmiştir (Şekil 3.2). 
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Şekil 3.2 Su banyosunda inkübe edilen ependorf tüpleri 

 500 μl C: IAA (Kloroform: izoamil alkol) (24:1) ilave edilip karışım süte benzer bir kıvama 

gelinceye kadar hafifçe karıştırılmıştır.  

 

 Ependorf tüpler 13.000 rpm’de +4°C’de 15 dakika santrifüj edilmiştir. 

 

 Santrifüjden çıkan ependorf tüpleri, oluşan ikili fazı bozmayacak ve aynı eğik açıda olacak şekilde 

buza yerleştirilmiştir. Üst faz, pipetle iki aşamada 500 μl olacak şekilde ve içinde beyaz kloroform 

olmamasına çok dikkat edilerek çekilmiş ve ependorf tüplerine konulmuştur. Alınan bu sıvı faz ile 

DNA toplanmıştır.  

 

 Nükleik asitlerin çöktürülmesi amacıyla 500 μl -20°C’de soğutulmuş izopropanol tüplere eklenmiş 

ve tüpler yavaşça karıştırılmıştır. Sonuçta, bulut şeklinde nükleik asit ipliği gözlenmiştir. Kas dokusu 

kullanıldığında beyaz görünen bulut şeklindeki yapı karaciğer dokusu kullanıldığında mor renkte 

görülmüştür. 

 Alt üst edilen tüpler -20°C’de bir gece veya -80°C’de 30 dk inkübe edilmiştir.  

 

 Donmuş haldeki tüpler erimeden 13.000 rpm’de +4°C’de 10 dakika santrifüj edilmiştir (Şekil 3.3). 

Dipteki DNA’ya zarar vermeden üstte kalan süpernatant yavaşça beherglasa dökülmüş ve dibe çöken 

DNA moleküllerinin bulunduğu pellet %70’lik etil alkol ile 2 kere, %100’lük etil alkol ile de 1 kere 
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yıkanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.3 Ependorf tüplerinin yerleştirildiği santrifüj cihazı  

 Yıkama sonucu ependorf tüpündeki çöken pelletler kurutma kağıdında ters çevrilerek en az 1 saat 

kurumaya bırakılmıştır.  

 

 Kuruyan DNA’nın üzerine 100 μl TE (Tris-EDTA) tamponu ilave edilerek DNA’nın çözünmesi 

sağlanmıştır.  

 

 Çözünen DNA pelletleri üzerine 2 μl RNAse A (10 mg/mL) eklenip 30 dakika 37 °C etüvde 

bekletilmiştir. Böylece RNA’dan arındırılmış DNA elde edilmiştir. 

 

 Elde edilen DNA örnekleri PCR’da çalışmak için -20°C’de muhafaza edilmiştir. 
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Çizelge 3.3 Çalışmada kullanılan kimyasal maddelerin hazırlanması ve saklama koşulları 

 

Kullanılan Kimyasallar Hazırlanışı 
Saklama 

Koşulu 

CTAB (100 ml) 

100 ml tampon çözelti için; 

2 gr CTAB, 10 ml 1 M Tris Base (pH=8), 

4ml 0.5 M EDTA (pH=8), 28ml 5M NaCl 

dH2O ile 100 ml tamamlanır. 

4 °C 

Tris Base (1M) pH:8.0 (MW:121.1) 
12,11 gr Tris Base dH2O ile 100 ml 

tamamlanır. 
 

EDTA (0.5M) pH:8.0 (MW:372.2 gr) 
18,61 gr EDTA dH2O ile 100 ml 

tamamlanır. 
 

NaCI (5M) (MW:58.44 gr) 
29,22 gr NaCI dH2O ile 100 ml 

tamamlanır. 
 

RNAse (10mg/ml, Fermentas) 2 μl -20°C 

TE Tamponu pH:8.0 
1 ml 1 M Tris Base çözeltisi, 20  μl 

EDTA dH2O ile 100 ml tamamlanır. 
-24°C 

BME Stok (MW:78.13 gr) 

(250 ml) 

17,5 ml BME 232,5 ml dH2O ile 250 ml 

tamamlanır. 
4 °C 

M. glareolus’a ait genomik DNA’nın saflığını belirlemek için spektrofotometre (NanoDrop 2000) ile 

absorbans (A260 /A280 ve A260 / A230) değerleri ölçülmüş, DNA miktarı ve saflığı hesaplanmıştır 

(Çizelge 3.4). 

 

Çizelge 3.4 Çalışmada kullanılan Myodes glareolus’un DNA miktarı ve saflık ölçümü 

 

Müze 

No 
Lokalite 

Nükleik Asit 

Konsantrasyonu (ng/µl) 
260/280 260/230 

3711 Uludağ-Bursa 341 2,29 0,75 

4988 Kandıra-Kocaeli 303,5 1,75 0,97 

4989 Kandıra- Kocaeli 561,2 2,32 0,94 

4990 Kandıra- Kocaeli 636,5 2,43 0,82 

4994 Şile-İstanbul 399,4 1,74 1,09 

4995 Şile-İstanbul 519 2,57 0,73 

5004 Küre-Kastamonu 258,3 1,77 1,12 

5010 Abant-Bolu 455,3 1,81 1,33 

5011 Abant-Bolu 316,1 1,85 1 

5016 Akçakoca-Düzce 135,7 2,24 0,54 
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Çizelge 3.4 Çalışmada kullanılan Myodes glareolus’un DNA miktarı ve saflık ölçümü (devamı) 

 

 

5019 

 

Akçakoca-Düzce 

 

168,2 

 

1,65 
 

0,78 

5054 Sümela-Trabzon 605,2 1,77 1,15 

5055 Bürnük-Sinop 582,8 2,16 1,04 

5056 Göktepe-Sinop 440,1 1,78 1,05 

5057 Gürgentepe-Ordu 458,5 2,07 1 

5066 Sümela-Trabzon 1151,3 2,08 2,22 

5073 Göktepe-Sinop 318,5 1,8 1,17 

5092 Ulubey-Ordu 242,4 1,98 0,86 

5168 Kızılcahamam-Soğuksu 318,5 1,72 0,88 

5236 Zonguldak 336 1,78 1,06 

5237 Zonguldak 157,3 1,71 0,79 

5310 Ünye-Ordu 372,7 1,95 1,04 

5325 Bulancak-Kışla köyü-Giresun 348,9 1,74 0,96 

5332 Çakallı-Samsun 401,4 1,68 0,88 

5711 İkizdere-Rize 327,1 1,77 1,04 

6404 Kartepe-Kocaeli 312,3 1,77 1,01 

6405 Kartepe-Kocaeli 366,5 1,78 1 

6409 Kartepe-Kocaeli 624,5 1,78 1,24 

7569 Ilgaz-Çankırı 2658,3 1,99 2,08 

7570 Ilgaz-Çankırı 4021,8 1,89 1,72 

7571 Ilgaz-Çankırı 1576,2 1,94 1,85 

7572 Ilgaz-Çankırı  643  1,98  1,96 

 

3.3 PCR Çalışmaları 

 

PCR için kullanılan bileşenler mikropipet yardımıyla 1,5’luk ependorf tüpte birleştirilerek negatif 

kontrol ve örnek sayısı kadar karışım (PCR mix) hazırlanmıştır (Çizelge 3.5). Bu karışım vorteks 

cihazında birkaç saniye döndürülmüştür. Her bir müze numarası yazılmış PCR tüpüne bu karışımdan 

24 µl konmuştur. Üzerine müze numaralarına dikkat edilerek her örneğin izole edilmiş kalıp 

DNA’sından 1 µl konup pipetaj yapılarak PCR’a hazır hale getirilmiştir. 
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Çizelge 3.5 COI ve Cytb Gen Bölgeleri için kullanılan PCR bileşenlerinin konsantrasyonları ve 

miktarları 

 

Bileşenler Konsantrasyon Hacim 

Steril distile su (dH2O) - 13 µl 

Deoksinükleosid trifosfat (dNTP) 0,2 mM 4 µl 

Tampon çözelti 

750mM Tris-HCl ph:8.8, 

200mM (NH4)2 SO4 
2,5 µl 

MgCl2 2 mM 2 µl 

Forward Primeri 20 pmol 1 µl 

Reverse Primeri 20 pmol 1 µl 

Taq Polimeraz Enzimi 1,5 u 0,5 µl 

DNA 80 ng  

Toplam Hacim 
 

25 µl 

 

 

Çalışmada kullanılacak dNTP'lerin hazırlanmasında bir ependorf tüp alınarak içerisine 12,5 μl dATP, 

12,5 μl dGTP, 12,5 μl dCTP ve 12,5 μl dTTP eklenmiş ve üzerine 950 ml steril su ilave edilerek 1000 

ml’ye tamamlanmıştır. Bu karışım vortekslenerek çalışmalarda kullanmaya hazır hale getirilmiştir. 

 

Sitokrom c Oksidaz Alt Ünite I (COI) ve Sitokrom b (Cytb) gen bölgeleri, literatürde yer alan evrensel 

primerler (Çizelge 3.6) ile bunlara uygun PCR döngü şartları (Çizelge 3.7 ve Çizelge 3.8) kullanılarak 

termal döngü cihazlarıyla çoğaltılmıştır (Şekil 3.4). 
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Şekil 3.4 PCR cihazları (Termal Döngü Cihazları) 

 

COI gen bölgesinin çoğaltılabilmesi için Folmer vd. (1994) tarafından hayvanlar için geliştirilen ve 

yaklaşık 700bp uzunluğunda bir bölgeyi çoğaltan evrensel primerler (LCO1490 ve HCO2198) 

kullanılmıştır. Cytb gen bölgesinin çoğaltılabilmesi için ise Irwin vd. (1991) tarafından geliştirilen ve 

1200bp uzunluğunda bir bölgeyi çoğaltan evrensel primerler (L14724 ve H15915) kullanılmıştır 

(Çizelge 3.6). 

 

Çizelge 3.6 COI ve Cytb için Kullanılan Primerler 

 

Primer 
Gen 

Bölgesi 
Primere Ait Baz Dizisi Referans 

Forward LCO1490 

COI 

 (5'-GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3')  

Folmer vd. 1994 

 Reverse HCO2198  (5'-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3') 

Forward L14724 

 Cytb 

 (5'-CGAAGCTTGATATGAAAAACCATCGTTG-3') 

Irwin vd. 1991 

Reverse H15915  (5'-GGAATTCATCTCTCCGGTTTACAAGAC-3') 
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Çizelge 3.7 Sitokrom c Oksidaz Alt ünite I(COI) gen bölgesi için optimum PCR koşulları 

 

Basamak Sıcaklık Süre Döngü 

Ön Denatürasyon 96°C 1 dakika 1 

Denatürasyon 94°C 1 dakika 

35 Bağlanma 55°C 1 dakika 

Uzama 72°C 1,30 dakika 

Son Uzama 72°C 10 dakika 1 

 

Çizelge 3.8 Sitokrom b (Cytb) gen bölgesi için optimum PCR koşulları 

 

Basamak Sıcaklık Süre Döngü 

Ön Denatürasyon 94°C 5 dakika 1 

Denatürasyon 94°C 1 dakika 

34 Bağlanma 46°C 1 dakika 

Uzama 65°C 1,30 dakika 

Son Uzama 72°C 10 dakika 1 

 

3.4 Agaroz Jel Elektroforezi Çalışmaları 

 

PCR sonucunda elde edilen DNA’ların çoğalıp çoğalmadığını görüntülemek için agaroz jel 

elektroforez yöntemi kullanılmıştır. Agaroz jel hazırlamak için TBE (Tris-Borik asit-EDTA) tampon 

kullanılmıştır. Bunun için 5 X TBE stoktan 1 X TBE seyreltilerek % 1,2 lik agaroz jel hazırlanmıştır 

(Şekil 3.5).   

 

% 1,2 lik agaroz jel hazırlamak için 150 ml’lik erlenmayer alınmış ve 1.8 gr agaroz hassas terazide 

tartılarak içerisine dökülmüştür. Mezür ile 150 ml 1X Tris-Borik asit- EDTA (TBE) ölçülerek erlen 

içerisindeki agarozun üzerine eklenmiştir. Bu karışım çalkalanarak mikrodalga fırına yerleştirilmiştir. 

Çözelti, içerisinde partikül kalmayıp berrak ve homojen bir hal alana kadar mikrodalgada 

bekletilmiştir. Homojen hale gelen jel, erlenin dairesel hareketlerle hafifçe çevrilmesi yoluyla 5-10 dk 
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soğutulmuştur. Elektroforez işlemi için, elektroforez tankının kasetine uygun mesafede olacak şekilde 

taraklar yerleştirilmiş ve açıkta kalan kenarları 3 kat bantlanıp köpük içerisinde sıkıştırılmıştır. Kasetin 

bir köşesinden elle tutulabilecek hale gelen jel, kabarcık oluşturulmamasına dikkat edilerek yavaşça 

dökülmüştür. Sızma olup olmadığı kontrol edilmiş ve 30 dk sonra oda sıcaklığında donan jelden, 

taraklar dikkatlice çıkarılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.5 Jel tepsisine dökülecek sıvı haldeki agaroz jel  

Hazırlanan agaroz jel elektroforez tankına yerleştirildikten sonra maksimum seviyesine kadar 1X TBE 

konmuş ve jeldeki her bir kuyuya 1:1 oranında, yükleme boyası (loading dye) ve PCR ürünü 

karıştırılarak yüklenmiştir. Ayrıca çoğaltılan PCR ürünlerinin büyüklüklerini görebilmek için her 

agaroz jelin ilk sırasına 50bp DNA Ladder (belirteç, marker) yüklenmiştir. PCR ürünlerinde 

kontaminasyon olup olmadığını değerlendirebilmek adına her PCR karışımı için 1 adet DNA 

içermeyen negatif kontrol örneği kullanılmış ve her jelin son kuyusuna bu örnek yüklenmiştir. Agaroz 

jel elektroforezi, 100 voltta 1 saat boyunca sürdürülmüştür (Şekil 3.6).  
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Şekil 3.6 PCR ürünlerinin jeldeki kuyucuklara yüklenmesi 
 

3.5 Agaroz Jel Görüntüleme 

 

Elektroforez işleminin ardından tanktan çıkarılan agaroz jel, etidyum bromür (EtBr) ile hazırlanan 

boyama solusyonunda 10-15 dakika bekletilmiştir. Agaroz jeldeki PCR ürünlerine ait bantlar UV ışık 

altında farklı yoğunluklarda (0,75/1.00/1,25) fotoğraflanarak kaydedilmiştir (KODAK Jel Görüntüleme 

Sistemi). COI ve Cytb gen bölgelerinin agaroz jel görüntülerine ait örnekler Şekil 3.7 ve Şekil 3.8’de 

verilmiştir. 
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Şekil 3.7 Sitokrom c Oksidaz Alt Ünite I gen bölgesine ait agaroz jel görüntüsü (M: Markır, belirteç; C: 

Kontrol) 

 

 

 

Şekil 3.8 Sitokrom b gen bölgesine ait jel görüntüsü (M: Markır, belirteç; C: Kontrol) 

3.6 DNA Dizi Analizi Çalışmaları 
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Çoğaltılan Sitokrom c Oksidaz Alt Ünite I (COI) ve Sitokrom b (Cytb) gen bölgelerinin dizi analizi 

hizmet alımı karşılığında yaptırılmıştır. Her bir gen bölgesine ait PCR ürünü, dizilerin kontrollü ve 

hatasız değerlendirilebilmesi için hem ileri (forward) hem de geri (reverse) olmak üzere iki yönlü 

okutulmuştur. Otomatik dizi makinesi ile zincir durdurma metodu olarak bilinen Sanger yöntemi 

kullanılarak DNA dizileri belirlenmiştir. Bu metoda göre her bir DNA nükleotidi farklı floresan boya 

(Big Dye Mix) ile boyanmış ve DNA parçaları kolondan geçtikten sonra lazer ışığı yardımı ile DNA 

bazlarının dizisi tespit edilmiştir. Dizi analizi sonucunda; 110 kromatogram dosyası (74 COI / 36 Cytb) 

elimize ulaşmıştır (Şekil 3.9). Bu kromatogram dosyaları CHROMAS Lite 2.6.4 

(www.technelysium.com.au) ile görselleştirilmiştir. 

 

 

 

Şekil 3.9 Dizi analizi sonucu kromatogram dosyası 

 

 

 

 

 

http://www.technelysium.com.au/
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3.7 İstatistiksel Analizler 

 

M. glareolus’un COI ve Cytb gen bölgesine ait diziler ve literatürde yer alan Myodes cinsine ait 

diğer türlerin aynı gen bölgelerine ait dizileri arasındaki nükleotid farklılıkları karşılaştırılarak 

filogenetik analizler gerçekleştirilmiştir. 

 

Örneklere ait diziler, BioEdit (ver.7.2.5) (Hall 1999) programı ile hizalanmış ve kötü okuma 

yapılan baş ve son bölgelerinden budanmıştır. DnaSP (ver.6.12.03) (Rozas vd. 2017) programı ile 

her bir gen bölgesine ait haplotipler belirlenmiştir. Örnekler arasındaki filogenetik ilişkileri 

belirleyebilmek için Maksimum likelihood (ML) ve Bayesian çıkarımı (BI) yaklaşımlarıyla her 

gen bölgesine ait ayrı ve birleştirilmiş veri setinde filogenetik ağaçlar oluşturulmuştur. ML ve BI 

yaklaşımlarıyla filogenetik ağaçları oluşturabilmek için öncelikle her bir gen bölgesine ait en 

uygun nükleotid değişim modeli Modeltest (ver. 3.7) (Posada ve Crandall 1998) ile belirlenmiştir. 

BIC (Bayesian information criterion) yaklaşımıyla belirlenen en uygun nükleotid değişim modeli 

kullanılarak, MEGAX (Kumar vd. 2018) programı ile ML ağacı, MrBayes (ver.3.1.2) 

(Huelsenbeck ve Ronquist 2001) programı ile de Bayesian ağacı oluşturulmuştur. ML ağacının 

güvenirliliğini belirlemek için analiz 1000 bootstrap tekrarlı gerçekleştirilmiştir. Bayesian ağacının 

P < 0,01 anlamlılık derecesine ulaşması için, COI gen bölgesi 2 milyon, Cytb gen bölgesi ise 5 

milyon tekrarlı gerçekleştirilmiş olup ilk %25 tekrar atılmıştır (burn-in).  Haplotipler arasındaki 

bağlantı ilişkilerini ortaya koymak için Network (ver. 10.1.0) (Bandelt vd. 1999) programı ile 

Median-Joining ağacı oluşturulmuştur. Filogenetik ve Median-Joining ağaçlarında ortaya çıkan 

gruplar arasındaki genetik farklılaşma miktarı Kimura-2 parametresi ile MEGA X programı 

kullanılarak hesaplanmıştır. Bu grupların nükleotid çeşitliliği (π), haplotip çeşitliliği (h) ve 

büyüme-düşüş yöntemi altında demografik geçmiş (mismatch dağılımı) hesaplamaları DnaSP 

(ver.6.12.03) (Rozas vd. 2017) programı ile gerçekleştirilmiştir. Arlequin (ver.3.5.2.2) (Excoffier 

ve Lischer 2010) programı ise çalışılan gruplar için populasyon genişlemesi ve darboğazı hakkında 

bilgi veren Tajima’nın D (Tajima 1989) ve Fu’nun Fs (Fu 1997) yaklaşımlarıyla hesaplanan 

tarafsızlık analizlerini (neutrality) gerçekleştirmek için kullanılmıştır. Populasyonun en son 

genişleme zamanından itibaren geçen süreyi belirlemek için DnaSP programıyla hesaplanan τ 

(Tau) parametresi kullanılmıştır. Çalışılan her iki gen bölgesine göre ortaya çıkan grupların en son 

populasyon genişlemesi yaşadığı zamandan itibaren geçen süre (T), “T = τ / 2u” formülü 

kullanılarak tahmin edilmiştir. Bu eşitlikte τ, DnaSP kullanılarak tahmin edilen genişlemeden bu 

yana geçen süreye orantılı istatistiksel bir değerdir ve u, tüm haplotip için nesil başına mutasyon 

oranıdır (Rogers ve Harpending 1992). “u” değeri ise 1 milyon yıl içinde gen bölgesinde 
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gerçekleşen nükleotid değişimi (μ) (substitutions/site/My) ve çalışılan haplotipin dizi uzunluğu (k) 

değerleriyle hesaplanır. Bu eşitlikler kullanılarak “T = τ / 2μk” formülüyle populasyon 

genişlemesinden yana geçen süre milyon yıl olarak hesaplanmıştır. Ho vd. (2005), özellikle son 2 

milyon yıldan daha az sürede farklılaşma gösterdiği düşünülen (örneğin tür içi varyasyonların 

araştırıldığı durumlarda) moleküler tarihleme için mutasyon oranlarının kullanılmasının daha 

uygun olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda Türkiye’deki M. glareolus populasyonlarının Pleistosen 

döneminde geçirdikleri genişleme zamanlarını hesaplamak için literatürde yer alan 0,11, 0,047 ve 

0,028 substitutions/site/My (Suzuki vd. 2015, Hanazaki vd. 2017, Honda vd. 2019) olmak üzere üç 

farklı mutasyon oranı kullanılmıştır.  

 

3.8 Moleküler tarihleme analizi 

 

En yakın ortak atadan ayrılma zamanı (TMRCA) ve %95 en yüksek posterior yoğunluk (HPD) 

değerleri, Sitokrom c Oksidaz Alt Ünite I ve Sitokrom b gen bölgelerinin birleştirilmesiyle BEAST 

(ver. 1.8.4) (Drummond ve Rambaut 2007) programı kullanılarak hesaplanmıştır.  

 

BEAUTi programıyla, evrimsel tarihleme hesaplamaları için model parametreleri oluşturulmuştur. 

Sonuç olarak, mtDNA verisi için 0,03 substitutions/site/My mutasyon oranıyla “strict clock” 

modelli Bayesian Markov Chain Monte Carlo (MCMC) temelli filogenetik analiz 

gerçekleştirilmiştir (Hanazaki vd. 2017). Bayesian tabanlı MCMC tarama yöntemi 10 milyon 

zincir üzerinden gerçekleştirilmiş ve ağaçlar her 1.000 zincirde bir örneklenerek toplamda 10.000 

ağaç elde edilmiştir. Tracer (ver. 1.7.1) (Rambaut vd. 2013) programı ile etkili örneklem 

büyüklüğüne (ESS) bakılmıştır. Analiz sonucunda ESS değerlerinin 200’ün üstünde olduğu 

görülmüştür. Örneklenen 10000 ağaçtan 1000 tanesi (%10) ön deneme olarak analizden atılmış 

(burn-in) ve geriye kalan 9000 ağaç, M. glareolus’un evrimsel ayrılma zamanlarını ortaya koyan 

consensus ağacının oluşturulmasında ve ardıl olasılık değerlerinin (BPP-bayesian posterior 

probabilities) hesaplanmasında kullanılmıştır. Bayesian MCMC filogenetik ağacı, FigTree (ver. 

1.4.4) (Rambaut 2012) programı kullanılarak görselleştirilmiştir. 
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IV. Analiz ve Bulgular 

 

4.1 Sitokrom c Oksidaz Alt Ünite I (COI) Gen Bölgesine Ait Bulgular 

 

COI gen bölgesi için, bu çalışmada Türkiye’nin 23 farklı lokalitesinden toplanan toplam 63 Myodes 

glareolus örneği ile GenBank’tan elde edilen 3 M. glareolus örneği kullanılmıştır (Çizelge 3.1 ve 

Çizelge 3.2). Bunun yanında Myodes centralis (KY968255) dış grup olarak değerlendirilmiştir. 

Çalışmada dizi analizi yapılan 63 Türkiye örneğinden hizalama ve budama işlemleri sonrasında COI 

gen bölgesine ait 716 baz çifti (bp) uzunluğundaki bölge analizlerde kullanılmaya uygun görülmüştür.  

 

Analizlerde kullanılan 63 M. glareolus Türkiye örneğinden toplam 11 haplotip elde edilmiştir. Tüm 

COI haplotiplerine ait haplotip numaraları, haplotiplere ait örnek sayı ve lokaliteleri Çizelge 4.1’de 

gösterilmektedir. 

 

Çizelge 4.1 Myodes glareolus’un COI gen bölgesine ait haplotipleri 

 

Haplotip 

No 

Örnek 

sayısı 
Örnek Numara ve Lokalite 

Hap01 22 

1_Uludağ, 4_Uludağ, 9_Kandıra, 46_Sümela, 47_Sümela, 

51_Ulubey, 57_Sümela, 70_Ulubey, 86_Barça, 88_Bicik, 90_Ünye, 

91_Ünye, 96_Çakallı, 115_Bursa, 116_Bursa, 117_Bursa, 118_Bursa, 

119_Bursa, 120_Bursa, 121_Bursa, 123_Bursa, 124_Bursa 

Hap02 1 2_Uludağ 

Hap03 7 
3_Çaycuma, 23_Küre, 31_Abant, 44_Küre, 60_Göktepe, 76_Bürnük, 

84_Zonguldak 

Hap04 21 

8_Kandıra, 10_Kandıra, 14_Şile, 17_Şile, 29_Abant, 30_Abant, 

35_Akçakoca, 36_Akçakoca, 37_Akçakoca, 48_Bürnük, 61_Göktepe, 

79_Kızılcahamam, 81_Zonguldak, 82_Zonguldak, 83_Zonguldak, 

102_Kartepe, 104_Kartepe, 109_Ilgaz, 110_Ilgaz, 111_Ilgaz, 112_Ilgaz 

Hap05 2 15_Şile, 18_Şile 

Hap06 1 24_Küre 

Hap07 3 33_Abant, 49_Göktepe, 62_Göktepe 

Hap08 3 50_Gürgentepe, 52_Gürgentepe, 98_Barça 

Hap09 1 94_Bulancak 

Hap10 1 100_İkizdere 

Hap11 1 101_Kartepe 
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COI gen bölgesine ait dizilerden elde edilen haplotipler arasındaki filogenetik ilişkiyi ortaya 

koyabilmek için maksimum likelihood (ML) ve Bayesian ağaçları oluşturulmuştur. HKY+G 

(Hasegawa-Kishino-Yano + Gamma) nükleotid değişim modeli BIC yaklaşımına göre filogenetik 

ağaçları oluşturmak için kullanılması gereken en uygun model olarak seçilmiştir. Her iki yaklaşımla 

oluşturulan filogenetik ağaçlara ait sonuçlar birbirini desteklemiş ve bu ağaçlarda M. glareolus’un 

Türkiye örneklerinin iki gruba ayrıldığı ortaya konmuştur (Şekil 4.1 ve Şekil 4.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1 COI gen bölgesine ait Maksimum Likelihood (ML) ağacı. Her bir dal üzerindeki sayısal 

değerler Bootstrap yüzdelerini ifade etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2 Bayesian MCMC yöntemi ile oluşturulan, COI gen bölgesine ait filogenetik ağaç (BPP-

Bayesian posterior probability değerleri her dal için gösterilmektedir) 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

Filogenetik ağaçlarda Grup 1 olarak adlandırdığımız klad; Şile, Kandıra, Kartepe, Akçakoca, Abant, 

Zonguldak, Çaycuma, Kızılcahamam, Ilgaz, Küre, Bürnük ve Göktepe örneklerini içerirken; Grup 2 

olarak adlandırdığımız klad ise Bursa, Uludağ, Çakallı, Ünye, Gürgentepe, Ulubey, Bulancak, Bicik, 

Barça, Sümela ve İkizdere örneklerinden oluşmaktadır. COI gen bölgesine ait dizilere göre ortaya çıkan 

bu iki grup arasındaki farklılaşma her iki filogenetik ağaç ile yüksek güvenirlilikle desteklenmiştir 

(ML: %58, BI: 0.92).  

 

Median-Joining ilişki ağı, filogenetik ağaçlarda ortaya çıkan bu iki M. glareolus grubunun haplotipleri 

arasındaki bağlantı ilişkilerini ortaya koymuştur (Şekil 4.3). Median-Joining ilişki ağı, Türkiye’deki M. 

glareolus’a ait bu iki grubun az sayıda mutasyonla birbirinden farklılaştığını ve Avrupa örneklerinin ise 

Grup 2 ile yakın ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. 

 

 
 

Şekil 4.3 M. glareolus’a ait COI dizilerinden elde edilen Median-Joining ilişki ağı. Haplotipler 

arasındaki mutasyon sayısı çizgilerle ifade edilmiştir. Daire büyüklüğü haplotiplerin içerdiği örnek 

sayısıyla orantılıdır. 

 

Grup 1, M. glareolus’un Türkiye populasyonu içindeki en yüksek haplotip çeşitliliğine sahiptir (h= 

0,943). Nükleotid çeşitliliği her iki grupta çok yakın bulunmuştur. Her iki grup beraber 

değerlendirildiğinde Türkiye populasyonuna ait nükleotid çeşitliliği 0,004 olarak hesaplanmıştır. Tüm 

haplotip ve nükleotid çeşitliliğine ait bilgiler Çizelge 4.2’de her grup için ayrı ayrı gösterilmektedir. 
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Çizelge 4.2 M. glareolus’un filogenetik analizlerde tanımlanan gruplarına ve Türkiye populasyonuna 

ait genetik çeşitlilik ve tarafsızlık (neutrality) analizleri 

 

  cytb COI 

Parametre Grup 1 Grup 2 Türkiye Grup 1 Grup 2 Türkiye 

Örnek sayısı 36 27 63 35 28 63 

Haplotip sayısı 22 13 35 6 5 11 

Haplotip çeşitliliği (h) 0,962 0,906 0,971 0,943 0,929 0,969 

Nükleotid çeşitliliği (π) 0,0033 0,0031 0,004 0,0037 0,0035 0,004 

Tajima'nın D’si -1,81* -1,54 -1,82* -0,71 -0,99 -0,98 

Fu'nun Fs’si -15,86** -4,57 -25,7** -16,9** -10,2** -26,14** 

*Anlamlılık derecesi: P < 0,05. **Anlamlılık derecesi: P < 0,01.  

   

Bu analizlerle beraber COI gen bölgesine ait diziler kullanılarak, her bir filogenetik grubun ve tüm 

Türkiye populasyonunun darboğazda ya da seçilimin etkisinde olup olmadığını ortaya koymak için 

Tajima’nın D ve Fu’nun Fs yaklaşımlarıyla hesaplamalar gerçekleştirilmiştir (Çizelge 4.2). Buna göre 

Tajima’nın D yaklaşımıyla gerçekleştirilen hesaplamalar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(P>0,05). Tersine COI gen bölgesi kullanılarak hesaplanan Fu’nun Fs değerleri her iki Türkiye grubu 

için anlamlı derecede negatif bulunmuştur. Populasyonun demografik yapısını ortaya koymak için 

gerçekleştirilen bir diğer analiz ise populasyon büyümesi-düşüşü modeli altında gerçekleştirilen 

uyumsuzluk dağılımı grafikleridir. Şekil 4.4’te, Şekil 4.5’de ve Şekil 4.6’da her bir filogenetik grup ve 

M. glareolus’un Türkiye populasyonu için gerçekleştirilen uyumsuzluk dağılımı analizine ait grafikler 

sunulmuştur. Buna göre uyumsuzluk dağılımı analizleri, her iki M. glareolus grubunun ve tüm Türkiye 

populasyonunun hızlı bir ani dağılıma maruz kaldığını ortaya koyan tek modelli kalıplar oluşturmuştur. 
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Şekil 4.4 Grup 1 populasyonunun COI gen bölgesine göre oluşturulan uyumsuzluk dağılımı grafiği 

(kırmızı çizgi: gözlenen frekans, yeşil çizgi: beklenen frekans) 

 

 

Şekil 4.5 M. Grup 2 populasyonunun COI gen bölgesine göre oluşturulan uyumsuzluk dağılımı grafiği 

(kırmızı çizgi: gözlenen frekans, yeşil çizgi: beklenen frekans) 
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Şekil 4.6 Türkiye populasyonunun COI gen bölgesine göre oluşturulan uyumsuzluk dağılımı grafiği 

(kırmızı çizgi: gözlenen frekans, yeşil çizgi: beklenen frekans) 

 

Çalışılan grupların son genişleme zamanını ortaya koyabilmek için elde edilen τ değeri COI gen 

bölgesi için hesaplanan iki grupta 6,126 (Grup 1) ve 6,350 (Grup 2) olarak bulunmuştur. Bu da son 

genişlemeden bu yana geçen sürelerin yaklaşık 40.000, 90.000 ve 150.000 yıl olduğunu göstermiştir 

(Çizelge 4.3). 

 

Çizelge 4.3 Türkiye’deki Myodes glareolus grupları için üç potansiyel evrimsel oranla hesaplanan 

genişleme süresi tahminleri 

 

 
  

Tau (τ) 

Populasyonların genişleme 

  
zamanı (My)* 

    0,028 0,047 0,11 

COI 
     

 
Grup 1 6,126 0,152 0,091 0,038 

 
Grup 2 6,35 0,158 0,094 0,04 

Sitokrom b 
     

 
Grup 1 3,237 0,052 0,030 0,013 

  Grup 2 3,213 0,051 0,030 0,013 

* Populasyonların genişleme zamanları literatürde belirtilen üç farklı evrimsel oranla hesaplanmıştır. Bu evrimsel 

oranlar 1 milyon yılda görülen mutasyonun oranıdır (substitutions/site/My). 

M. glareolus’un Türkiye’de yayılış gösteren grupları arasındaki ve Türkiye populasyonu ile Avrupa 

populasyonu arasındaki Kimura-2 parametresi (K2P) yaklaşımıyla elde edilen genetik farklılaşma 

değerleri Çizelge 4.4’de gösterilmektedir. Buna göre COI dizileri değerlendirildiğinde, M. glareolus’un 
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Türkiye grupları arasındaki genetik farklılaşma değeri çok düşük olmakla beraber (%K2P=0,6) Türkiye 

ve Avrupa populasyonu arasındaki genetik farklılaşma değeri nispeten yüksek bulunmuştur 

(%K2P=1,7).   

 

Çizelge 4.4 Myodes glareolus grupları arasındaki K2P genetik mesafe değerleri (%) 

 

Gruplar cytb COI 

Grup 1-Grup 2 0,6 0,6 

Türkiye-Avrupa Grubu 1,2 1,7 

Türkiye-Balkan Grubu 1 - 

 

4.2 Sitokrom b (Cytb) Gen Bölgesine Ait Bulgular 

 

PCR ve DNA dizi analizi ilk defa bu proje çalışmasında gerçekleştirilen 29 Myodes glareolus örneği ile 

GenBank’ta kayıtlı ve hâlihazırda elde bulunan 34 M. glareolus dizisi analizlerde kullanılmıştır 

(Çizelge 3.1 ve Çizelge 3.2). Bunun yanında M. glareolus’a ait 8 Balkan ve Avrupa örneğinin 

GenBank’ta kayıtlı dizileri de çalışmada değerlendirilmiştir (Çizelge 3.2). Cytb bölgesinin filogenetik 

analizlerinde M. centralis  (KY968281) dış grup olarak kullanılmıştır.  

 

Çalışmada dizi analizi yapılan 29 Türkiye örneğinden hizalama ve budama işlemleri sonrasında Cytb 

gen bölgesine ait 1111 baz çifti (bp) uzunluğundaki bölge, analizlerde kullanılmaya uygun 

görülmüştür.  

 

Analizlerde kullanılan M. glareolus’un toplam 63 Türkiye örneğinden 35 haplotip elde edilmiştir. Tüm 

Cytb haplotiplerine ait haplotip numaraları, haplotiplere ait örnek sayı ve lokaliteleri Çizelge 4.5’de 

gösterilmektedir. 

Çizelge 4.5 Myodes glareolus’un Cytb gen bölgesine ait haplotipleri 
 

Haplotip 

No 

Örnek 

sayısı 
Örnek Numara ve Lokalite 

Hap01 5 KM508997_Uludağ, KM508997_Uludağ, 116_Bursa 119_Bursa 121_Bursa 

Hap02 6 
KM508998_Uludağ, 115_Bursa, 117_Bursa, 118_Bursa, 120_Bursa, 

124_Bursa 

Hap03 4 3_Çaycuma, 17_Şile,  84_Zonguldak, KM509000_Kartepe 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

Hap04 4 KM508989_Kandıra, KM508989_Şile, 18_Şile, KM508989_Zonguldak 

Hap05 1 KM508991_Kandıra 

Hap06 1 KM508992_Kandıra 

Hap07 2 KM508990_Şile, KM508990_Akçakoca 

Hap08 3 KM509005_Küre, KM508996_Küre, KM508996_Abant 

Hap09 2 KM508995_Abant, KM508995_Abant 

Hap10 1 33_Abant 

Hap11 1 KM508993_Akçakoca 

Hap12 1 KM508994_Akçakoca 

Hap13 4 44_Küre, KM509007_Göktepe, KM509007_Göktepe, 61_Göktepe 

Hap14 2 KM509014_Sümela, KM509014_Sümela 

Hap15 2 KM509006_Bürnük, 76_Bürnük 

Hap16 4 KM509010_Gürgentepe, KM509010_Ulubey, 86_Barça, 90_Ünye 

Hap17 1 52_Gürgentepe 

Hap18 1 57_Sümela 

Hap19 1 62_Göktepe 

Hap20 1 70_Ulubey 

Hap21 1 KM509003_Kızılcahamam 

Hap22 1 KM508999_Zonguldak 

Hap23 1 82_Zonguldak 

Hap24 2 KM509012_Bicik, KM509012_Bulancak 

Hap25 1 KM509011_Ünye 

Hap26 1 KM509009_Çakallı 

Hap27 1 KM509013_Barça 

Hap28 1 100_İkizdere 

Hap29 1 KM509001_Kartepe 

Hap30 1 KM509002_Kartepe 

Hap31 1 109_Ilgaz 

Hap32 1 110_Ilgaz 

Hap33 1 111_Ilgaz 

Hap34 1 112_Ilgaz 

Hap35 1 123_Bursa 

 

Cytb gen bölgesine ait dizilerden elde edilen haplotipler arasındaki filogenetik ilişkiyi ortaya 

koyabilmek için maksimum likelihood (ML) ve Bayesian ağaçları oluşturulmuştur. HKY+I+G 

(Hasegawa-Kishino-Yano + Invariable-Gamma) nükleotid değişim modeli BIC yaklaşımına göre 

filogenetik ağaçları oluşturmak için kullanılması gereken en uygun model olarak seçilmiştir. Her iki 

yaklaşımla oluşturulan filogenetik ağaçlara ait sonuçlar birbirini desteklemiş ve bu ağaçlarda M. 

glareolus’un Türkiye örneklerinin iki gruba ayrıldığı ortaya konmuştur (Şekil 4.7 ve Şekil 4.8).  
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Şekil 4.7 Cytb gen bölgesine ait Maksimum Likelihood (ML) ağacı. Her bir dal üzerindeki sayısal 

değerler Bootstrap yüzdelerini ifade etmektedir. 
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Şekil 4.8 Bayesian MCMC yöntemi kullanılarak oluşturulan, Cytb gen bölgesine ait filogenetik ağaç 

(BPP-Bayesian posterior probability değerleri her dal için gösterilmektedir) 

 

Filogenetik ağaçlarda Grup 1 olarak adlandırdığımız klad; Şile, Kandıra, Kartepe, Akçakoca, Abant, 

Zonguldak, Çaycuma, Kızılcahamam, Ilgaz, Küre, Bürnük ve Göktepe örneklerini içerirken; Grup 2 

olarak adlandırdığımız klad ise Bursa, Uludağ, Çakallı, Ünye, Gürgentepe, Ulubey, Bulancak, Bicik, 

Barça, Sümela ve İkizdere örneklerinden oluşmaktadır. Cytb gen bölgesine ait dizilere göre filogenetik 

ağaçlarda bu iki grup ortaya çıksa da gruplar arasındaki farklılaşma her iki filogenetik ağaç ile çok 

düşük güvenirlilikle desteklenmiştir (ML: %27, BI: 0,58).  

 

Median-Joining ilişki ağı, filogenetik ağaçlarda ortaya çıkan bu iki M. glareolus grubunun haplotipleri 

arasındaki bağlantı ilişkilerini ortaya koymuştur (Şekil 4.9). Median-Joining ilişki ağı, Türkiye’deki M. 

glareolus’a ait bu iki grubun az sayıda mutasyonla birbirinden farklılaştığını ve hem Avrupa hem de 

Balkan örneklerinin her iki Türkiye grubuyla da yakın ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. 
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Şekil 4.9 M. glareolus’a ait Cytb dizilerinden elde edilen Median-Joining ilişki ağı. Haplotipler 

arasındaki mutasyon sayısı çizgilerle ifade edilmiştir. Daire büyüklüğü haplotiplerin içerdiği örnek 

sayısıyla orantılıdır. 

 

Cytb dizileri kullanılarak gerçekleştirilen polimorfizm hesaplamalarına göre, Grup 1’in, M. 

glareolus’un Türkiye populasyonu içindeki en yüksek haplotip ve nükleotid çeşitliliğine sahip olduğu 

ortaya konmuştur (h= 0,962, π= 0,0033). Her iki grup beraber değerlendirildiğinde Türkiye 

populasyonuna ait nükleotid çeşitliliği 0,004 olarak hesaplanmıştır. Tüm haplotip ve nükleotid 

çeşitliliğine ait bilgiler Çizelge 4.2’de her grup için ayrı ayrı gösterilmektedir. 

  

Bu analizlerle beraber Cytb gen bölgesine ait diziler kullanılarak, her bir filogenetik grubun ve tüm 

Türkiye populasyonunun darboğazda ya da seçilimin etkisinde olup olmadığını ortaya koymak için 

Tajima’nın D ve Fu’nun Fs yaklaşımlarıyla hesaplamalar gerçekleştirilmiştir (Çizelge 4.2). Buna göre 

Grup 1 ve Türkiye populasyonlarına ait Tajima’nın D değeri bu populasyonlarda yakın dönemde 

aniden bir mutasyonun ortaya çıktığına işaret eden istatistiksel olarak anlamlı negatif bulunmuştur 
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(D=-1,81, P<0,05). Grup 2 ise negatif çıksa da istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Fu’nun Fs 

yaklaşımına göre ise sitokrom b gen bölgesi için tüm populasyonlara ait hesaplamalar negatif olup, 

Grup 1 ve Türkiye populasyonu için bu değer istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (P<0,01). 

Populasyonun demografik yapısını ortaya koymak için gerçekleştirilen bir diğer analiz ise populasyon 

büyümesi-düşüşü modeli altında gerçekleştirilen uyumsuzluk dağılımı grafikleridir. Şekil 4.10’da, 

Şekil 4.11’de ve Şekil 4.12’de her bir filogenetik grup ve M. glareolus’un Türkiye populasyonu için 

gerçekleştirilen uyumsuzluk dağılımı analizine ait grafikler sunulmuştur. Buna göre uyumsuzluk 

dağılımı analizleri, her iki M. glareolus grubunun ve tüm Türkiye populasyonunun hızlı bir ani 

dağılıma maruz kaldığını ortaya koyan tek modelli kalıplar oluşturmuştur. 

 

 

 

Şekil 4.10 M. glareolus’a ait Grup 1 populasyonunun Cytb gen bölgesine göre oluşturulan uyumsuzluk 

dağılımı grafiği (kırmızı çizgi: gözlenen frekans, yeşil çizgi: beklenen frekans) 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

 

 

Şekil 4.11 M. glareolus’a ait Grup 2 populasyonunun Cytb gen bölgesine göre oluşturulan uyumsuzluk 

dağılımı grafiği (kırmızı çizgi: gözlenen frekans, yeşil çizgi: beklenen frekans) 

 

 

 

Şekil 4.12 M. glareolus’a ait Türkiye populasyonunun Cytb gen bölgesine göre oluşturulan 

uyumsuzluk dağılımı grafiği (kırmızı çizgi: gözlenen frekans, yeşil çizgi: beklenen frekans) 

Çalışılan grupların son genişleme zamanını ortaya koyabilmek için elde edilen τ değeri sitokrom b gen 

bölgesi için hesaplanan iki grupta 3,237 (Grup 1) ve 3,213 (Grup 2) olarak bulunmuştur. Bu da son 

genişlemeden bu yana geçen sürelerin yaklaşık 13.000, 30.000 ve 50.000 yıl olduğunu göstermiştir 

(Çizelge 4.3).  
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M. glareolus’un Türkiye’de yayılış gösteren grupları arasındaki ve Türkiye populasyonu ile Avrupa 

populasyonu ve Balkan örnekleri arasındaki K2P yaklaşımıyla elde edilen genetik farklılaşma değerleri 

Çizelge 4.4’de gösterilmektedir. Buna göre Cytb dizileri değerlendirildiğinde M. glareolus’un Türkiye 

grupları arasındaki genetik farklılaşma değeri çok düşük olmakla beraber (%K2P=0,6) Türkiye ve 

Avrupa populasyonu arasındaki genetik farklılaşma değeri nispeten yüksek bulunmuştur (%K2P=1,2). 

Bunun yanında Türkiye ve Balkan örnekleri arasındaki genetik farklılaşma değeri, Türkiye ile Avrupa 

populasyonu arasındaki farklılaşma değerinden daha düşük çıkmıştır (%K2P=1).  

 

4.3 Moleküler Tarihleme Analizine Ait Bulgular 

 

Evrimsel ayrılma zamanı hesaplamaları, M. glareolus’un Türkiye’deki 2 grubunun orta Pleyistosen 

döneminin sonlarına doğru farklılaştığını ortaya koymuştur (0,145 Myö). Bunun yanında, Türkiye ve 

Avrupa M. glareolus populasyonunun yaklaşık 306 bin yıl önce orta Pleistosen döneminde ayrıldığı 

görülmüştür. Evrimsel ayrılma zamanına ait Bayesian MCMC ağacı Şekil 4.13’de ayrıntılı olarak 

gösterilmiştir. 
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Şekil 4.13 M. glareolus örneklerine ait evrimsel ayrılma zamanlarını gösteren Bayesian tabanlı MCMC 

filogenetik ağacı. Her bir dalın ayrılma noktası (nod) üzerinde evrimsel farklılaşma zamanı Myö 

(Milyon yıl önce) olarak verilmiştir. Parantez içindeki değerler %95 HPD (en yüksek posterior 

yoğunluk) değerlerini göstermektedir. Bayesian ardıl olasılık değerleri (BPP) daire içinde 

gösterilmiştir. 

 

V. Sonuç ve Öneriler  

 

Bu proje çalışmasında Türkiye’nin Anadolu kesiminde  Marmara ve Karadeniz bölgesinde geniş bir 

yayılış gösteren M. glareolus’un diğer çalışmalardan farklı olarak mitokondriyal DNA’sından Sitokrom 

c Oksidaz Alt Ünite I (COI) gen bölgesi ilk defa kullanılmış ve türün filogenetik ve taksonomik 

durumu araştırılmıştır.  Çalışma ile türün bölgedeki fiziki bariyerler ile habitat parçalanmasından 

etkilenip etkilenmediği değerlendirilmiş ve tür içi varyasyonu, populasyonlar arası ve populasyon içi 

genetik çeşitlilik ve farklılaşma verileri ortaya konmuştur. Çolak vd. (2015) tarafından yapılan 

çalışmadan elde edilen filogenetik analizler, önceki çalışmalardan farklı olarak batıda yer alan Uludağ 

örneklerinin ilginç bir şekilde Doğu Karadeniz bölgesindeki örneklerle kümelendiğini göstermiştir. Bu 
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sebeple çalışmada mitokondriyal DNA’dan Sitokrom c Oksidaz Alt Ünite I (COI) ve Sitokrom b (Cytb) 

gen bölgeleri birlikte değerlendirilerek, örnek sayısı arttırılan Uludağ filogrubunun durumu da analiz 

edilmiştir.  

 

Moleküler filogenileri tanımlamak için sıkça kullanılan COI gen bölgesinin tercih edilmesinde diğer 

protein kodlayan mtDNA genlerine göre daha az evrimleşme hızına sahip olması etkili olmuştur (Russo 

vd. 1996, Dianat vd. 2013, Patwardhan vd. 2014, Riemsdijk vd. 2018). Ayrıca birçok farklı taksonomik 

seviyede kullanılabilen filogenetik sinyale sahip olması ve metazoan türlerde evrensel primer çiftleri 

kullanılarak çoğaltılabilmesi bu genin diğer protein kodlayan mitokondriyal genlerden üstünlüğünü 

teşkil etmektedir (Keskin ve Atar 2013). COI geninde gerçekleşen evrimin, yakın türlerin ayrımına 

imkân tanıyan ve coğrafik yapı ile ilişkilendirilebilen tür içi varyasyonu ortaya koyabilecek bir hızda 

olması da diğer dikkate alınması gereken önemli bir noktadır (Bucklin vd. 2011). Cytb gen bölgesi ise 

bilhassa familyalar ve cinsler arasındaki ilişkilerin tanımlanmasında çok faydalı olmakta ve bu gen ile 

gerçekleştirilen karşılaştırmalı çalışmalar, yeni sınıflandırma şemalarını ortaya çıkararak yeni 

tanımlanan türlerin bir cinse bağlanması ve türler arasındaki evrimsel ilişkilerin derinlemesine 

anlaşılmasında kullanılmaktadır (Castresana 2001). 

 

Çolak vd. (2013) 94 M. glareolus örneğinin 16 enzim sistemine ait 24 lokusu, nişasta ve poliakrilamid 

jel elektroforezi yöntemleriyle analiz etmişler ve incelenen populasyonlar, genetik mesafe değerleri 

doğrultusunda ortaya çıkan dendrograma göre iki küme oluşturmuştur. Beteş vd. (2014) ise 

Türkiye’deki 17 lokaliteden toplam 84 örneği RAPD-PCR tekniğiyle 15 primeri kullanarak analiz 

etmiş ve populasyonlar arasındaki genetik ilişkileri göstermek için Nei (1978)’nin genetik mesafe ve 

genetik benzerlik hesaplamalarını kullanmıştır. Genetik mesafe değerleriyle oluşturulan dendrogramda, 

M. glareolus populasyonları batı ve doğu populasyonları şeklinde iki küme oluşturmuştur. İlk küme 

kendi arasında iki altkümeye ayrılmıştır. Uludağ populasyonu birinci altkümede yer alırken, diğer batı 

populasyonları da ikinci altkümeyi oluşturmuştur. İkinci küme de benzer şekilde Sümela populasyonu 

ve diğer doğu populasyonları şeklinde 2 alt kümeye ayrılmıştır. Uludağ populasyonunun diğer Batı 

Anadolu populasyonlarından genetik olarak daha farklı olması, populasyonların habitatları arasında 

rakım farkı ile ilişkilendirilmiş ve Uludağ populasyonunun, diğerlerinden genetik ayrıma neden 

olabilecek farklı adaptasyon değerlerine sahip olabileceğine işaret edilmiştir. Ledevin vd. (2018) 

çalışmasında iklim ve filogeninin kızıl sırtlı orman faresinin evrimi üzerindeki rolünü araştırmış ve 

farklılaşmanın izole populasyonlarda biriktiğini belirtmiştir. Belirli bir coğrafi alana kısıtlı kalmanın 

Beteş vd. (2014)’e benzer şekilde adaptif (uyumsal) farklılaşmayı destekleyebileceğini ileri süren 

Ledevin vd. (2018), Uludağ bölgesinden örnekleri de kullandığı çalışmasında Marmara denizinin 
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doğusunda yer alan orman farelerinin diğer dağılım alanlarından bağlantısı kesilmiş izole bir parça 

görünümünde olduğunu belirtmiştir. Steiner (1972) çalışmasında İkizdere’nin doğusundan (Çat) 

örnekler kaydetmiştir. Yapılan arazi çalışmalarında, İkizdere’den (Rize) iki örnek toplanmıştır. Ancak 

daha doğuda yapılan arazi çalışmalarında ise herhangi bir örnek elde edilememiştir. İkizdere’nin klad 

2’nin yayılış alanının en doğu sınırı olabileceği söylenebilir. Örnek toplanan lokalite ise İkizdere 

nehrinin batı yamacında yer almaktadır. Dolayısıyla İkizdere nehrinin ya da bölgeye yapılan 

karayolunun, M. glareolus’un doğuya yayılması önünde bir engel olabileceği düşünülebilir. 

 

Çolak vd. (2015)’nin Türkiye’de 19 lokaliteden topladıkları 36 örnek ve GenBank’tan elde ettikleri 47 

cytb ve 8 D-loop dizileri üzerinde yaptıkları çalışma sonucu ortaya çıkan filogenetik analizlerde; Türk 

gruplarının cytb ve D-loop gen bölgelerinin NJ, MP ve ML ağaç analizlerinin birbirleriyle tutarlı 

olduğu görülmüştür. Çolak vd. (2015), BS değerleri düşük olsa dahi (Cytb BS değerleri: NJ için %24, 

MP için %38, ML için %26 ve D-loop BS değerleri: NJ için % 38, MP için % 35 ve ML için % 43) 

Türk gruplarının; Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz olmak üzere iki soy hattına ayrıldığını ortaya 

koymuştur. Haplotipler arasındaki filogenetik ilişkinin açıklanabilmesi amacıyla ML ve Bayesian 

ağaçlarının kullanıldığı bu çalışmada da iki ağaç analizi birbirini desteklemiş ve Çolak vd. (2015) ile 

Beteş vd. (2014)’ne benzer şekilde Türk gruplarının, hem cytb hem de COI gen bölgeleri için kendi 

içerisinde iki gruba ayrıldığı ortaya çıkmıştır. Cytb BS değeri ise Çolak vd. (2015)’nin çalışmasına çok 

yakın olacak şekilde % 27 olarak tespit edilirken, COI BS değeri daha yüksek (% 58) olarak 

bulunmuştur. Bu proje çalışmasında kullanılan Uludağ örnekleri ise Çolak vd. (2015) çalışmasına 

benzer şekilde Doğu Karadeniz soy hattı ile kümelenmiştir. Çalışmasında Uludağ bölgesinden bir 

örneği de kullanan ve dağılım alanı boyunca yayılmış 62 lokaliteden toplanan 207 M. glareolus’un cytb 

gen bölgesi üzerinde analizler gerçekleştiren Deffontaine vd. (2005) ise Marmara Denizi'nin kurumuş 

olduğu son buzullaşma sırasında bu populasyonlar arasında yakın zamanlı bir temas olduğuna atıfta 

bulunarak, Uludağ örneğini Balkanlardan alınan örnekler ile genetik olarak çok benzer bulmuş ve bu 

örneği Balkan filogrubu altında göstermiştir. İki çalışma arasındaki bu farklılık; iki grubun benzer 

rakımlar ile ekolojik koşullarda yaşaması ve bu benzer ekolojik koşullar nedeniyle aynı haplotiplerin 

seçilmesinden dolayı veya M. glareolus için izole bir habitat gibi görünen Uludağ lokalitesinin genetik 

çeşitliliği azaltan genetik bir darboğaza neden olması ve genetik sürüklenme ile rastgele seçilen 

haplotiplerin Uludağ grubunu rastlantısal olarak Doğu Karadeniz soyuyla kümelemesinden 

kaynaklanabilir (Çolak vd. 2015). Karadeniz bölgesinde batıdan doğuya doğru gidildikçe M. 

glareolus’un yayılış alanında Sakarya havzası ve Kızılırmak havzası iki farklı coğrafik bariyer olarak 

yer almaktadır. Çolak (1989) yüksek lisans tezinde, Sakarya havzasının batısında yer alan Şile’den 

aldıkları örnekleri biyometrik olarak analiz etmiş ve Şile örneklerinin M. glareolus’un diğer 
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populasyonlarından farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Yapılan çalışmalarda Sakarya nehrinin 

doğu ve batısından toplanan örnekler üzerinde gerçekleştirilen analizlerde haplotiplerin birbirine 

karıştığı görülmüştür. Bu da M. glareolus’un klad 1’i içinde herhangi bir farklılaşmanın olmadığını ve 

Sakarya havzasının izolasyon etkisinin olmadığını ortaya koymuştur. Bunun aksine Kızılırmak 

havzasının batısında klad 1 ve doğusunda klad 2’nin yayılış gösterdiği ortaya konmuştur. Klad 1 ve 

klad 2 arasında 145 bin yıllık bir ayrılma zamanı tespit edilmiştir. Bu ayrılma zamanı buzul döneminde 

hem batıda hem de doğuda herhangi bir yerde M. glareolus için iki farklı buzul sığınağının 

olabileceğine işaret etmektedir. Buzul sonrası batı ve doğu buzul sığınağından iki kladın da genişlediği 

söylenebilir. Bu iki kladın doğuya ve batıya doğru genişlemelerinin Kızılırmak ya da başka bir coğrafik 

engel tarafından durdurulduğu sonucuna varılmıştır. Bunun kesinliğinin ortaya konabilmesi için 

Kızılırmak’a yakın lokalitelerden örneklerin analiz edilmesi önem arz etmektedir. 

 

Çolak vd. (2015)’nin birleşik veri seti üzerinden genetik çeşitliliğe dair sonuçlarında yüksek haplotip 

çeşitliliği ve düşük nükleotid çeşitliliği ortaya çıkmış ve proje çalışmasında bu durum hem cytb hem de 

COI gen bölgelerinde benzerlik göstermiştir (Çizelge 5.1). İki çalışmada da Batı Karadeniz bölgesine 

karşılık gelen gruplar daha yüksek haplotip çeşitliliği göstermiştir. Türkiye’de Kuzey Anadolu’da yer 

alan dağ sıraları batıya yönelmiştir ve bu dağların yükseltileri doğuya doğru giderek artmaktadır. 

Ayrıca Çiner (2003) tarafından Pleyistosen buzullaşmalarının Doğu Karadeniz dağlarını neredeyse 

tamamen etki altına aldığı bildirilmektedir. Dolayısıyla bölgenin geniş dağları arasında kalan türlerin 

genetik darboğazdan etkilenmeleri muhtemeldir.  

 

Çizelge 5.1 Farklı Çalışmalardaki Haplotip (h) ve Nükleotid (π) Çeşitlilik Değerleri 

 

Çalışmalar Filogruplar 
Haplotip 

çeşitliliği (h) 

Nükleotid 

çeşitliliği (π) 

Çolak vd. 

(2015) 

Grup 1 (Birleşik veri seti) 0.99 0.0060 

Grup 2 (Birleşik veri seti) 0.97 0.0049 

Proje çalışması 

Grup 1 (cytb) 0.96 0.0033 

Grup 2 (cytb) 0.90 0.0031 

Türkiye 0.97 0.004 

Grup 1 (COI) 0.94 0.0037 

Grup 2 (COI) 0.93 0.0035 

Türkiye 0.97 0.004 
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Bu proje çalışmasında, filogenetik ağaçlarla desteklenen M. glareolus’un 2 Türkiye grubu arasındaki 

genetik farklılaşma değerleri K2P yaklaşımıyla hesaplanmıştır. İki DNA dizisi ortak bir atadan 

farklılaştığı zaman sonraki nesiller nükleotid değişimleriyle kademeli olarak farklılaşırlar. Bu sekans 

farklılaşmasını ölçmenin kolay bir yolu da iki dizinin farklılaştığı nükleotid bölgelerinin oranını 

hesaplamaktır (Nei ve Kumar 2000). Kimura (1980) her bir yıldaki bölge başına düşen transisyonal 

nükleotid değişim oranlarının transversiyonel olanlardan farklı oranlarda değiştiğini ortaya koyan bir 

Kimura 2 parametre modelini üretmiştir. Bu modele göre M. glareolus’un iki Türkiye grubunun 

genetik farklılaşma değerleri bu çalışmada kullanılan her iki gen bölgesine göre de % 0,6 bulunmuştur. 

Baker ve Bradley (2006), genetik farklılaşma değerinin % 2’nin altında olduğu durumlarda 

populasyonların türdeş olduğunu ifade etmektedir. Buna göre bu proje çalışmasında ortaya çıkan 

genetik farklılaşma değerleri M. glareolus’un Türkiye gruplarındaki bireylerin aynı populasyonun 

üyeleri olduğunu ortaya koymuştur. Benzer şekilde birçok filogeni çalışmasında tür içi farklılaşma 

değerlerinin % 2’nin altında olduğu görülmektedir. Kryštufek vd. (2013), Allactaga türlerinin cytb ve 

16SrRNA gen bölgelerine göre hesaplanan K2P genetik farklılaşma değerlerini ortaya koydukları 

çalışmalarında, aynı türe ait populasyonlar arasındaki farklılaşma değerlerinin (K2P<%4,05) türler 

arası genetik farklılaşma değerlerinden (K2P>%12) daha düşük olduğu görülmüştür. Darvish vd. 

(2015), sitokrom b gen bölgesini kullanarak Apodemus türlerindeki tür içi ve türler arası K2P genetik 

farklılaşma değerini ortaya koymuştur. Araştırma sonuçlarına göre tür içi genetik farklılaşma 

değerlerinin % 2,2’den az, türler arası K2P değerlerinin ise % 6’dan fazla olduğu görülmüştür. Lebedev 

vd. (2018) ise Cricetulus migratorius populasyonunun alttürleri arasında % 2,5-% 2,8 arasında bir 

genetik farklılaşma olduğunu göstermiştir. Tang vd. (2018), sitokrom b bölgesi verilerini kullanarak 

oluşturdukları filogenetik ağaçta, tür olarak sınıflandırılan M. shanseius ile M. rufocanus’un 

alttürlerinin beraber kümelendiğini göstererek bu türler arasındaki K2P genetik mesafe değerlerinin % 

2,3-% 3,8 arasında olduğunu ortaya koymuşlardır. Araştırmacılar bu sonuçlara dayanarak M. 

shanseius’un aslında M. rufocanus’a ait bir alttür olduğunu desteklemişlerdir. Beteş vd. (2014) 

tarafından yapılan çalışmada M. glareolus Türkiye populasyonları arasında yüksek gen akışı 

(Nm=0.6990) bulunmuştur. Yüksek gen akışı oranları ise iki grup arasındaki genetik farklılaşmayı 

azaltarak homojenliği artırabilmekte ve grupların gen havuzlarını birleştirerek farklılaşmaya ve 

adaptasyona yol açacak genetik varyasyondaki farklılıkların gelişimini engellemektedir (Slatkin 1987, 

Bolnick ve Nosil 2007). Tüm bu çalışmalar değerlendirildiğinde M. glareolus’un filogenetik ağaçlarla 

belirlenen 2 grubu arasında alttür seviyesindeki genetik farklılaşma düzeyinden daha da az bir 

farklılaşma olduğu görülmektedir. Bu proje çalışmasında ayrıca cytb ve COI gen bölgelerine göre M. 

glareolus’un Avrupa ve Türkiye ile Türkiye ve Balkan populasyonları arasındaki K2P genetik 

farklılaşma değerleri de hesaplanmıştır. Buna göre bu populasyonlar arasındaki genetik farklılaşma 
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değerleri % 2’nin altında çıkmıştır. Bu sonuçlar da Türkiye ile Avrupa ve Balkan populasyonları 

arasında alttür seviyesinde bir farklılaşma olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte Çolak vd. 

(2015)’nin çalışmasında; Balkan soyunun diğer Avrupa soylarına (İtalya, İspanya, Doğu Avrupa, Batı 

Avrupa) kıyasla Türkiye soyuna daha yakın olduğu sonucu da proje çalışmasında elde edilen Türkiye 

ve Balkan populasyonları arasındaki daha düşük K2P genetik farklılaşma değeri ile desteklenmiştir. Bu 

durum pleistosen buzulları sırasında Marmara denizinin seviyesinin düşmesi ve iki bölge arasında kara 

köprülerinin ortaya çıkması sonucu Balkan ve Anadolu populasyonları arasında gen alışverişinin 

başlamasıyla açıklanabilir. 

 

Bu proje çalışmasında Türkiye’deki her iki M. glareolus grubu için tüm gen bölgelerinde haplotip 

çeşitliliği yüksek çıkarken nükleotid çeşitliliği düşük bulunmuştur (Çizelge 4.2). Yüksek haplotip-

düşük nükleotid çeşitliliği değeri, atasal bir populasyondan hızlı bir büyümeyi işaret etmektedir (Avise 

2000). Populasyonun aniden büyüme gösterdiği bu kısa süre, mutasyon yoluyla haplotip 

varyasyonunun geri kazanılması için yeterliyken, büyük bir sekans farkının birikimi için bu süre 

yetersiz gelmiştir. Bunun yanında Tajima’nın D değeri, sadece sitokrom b gen bölgesine göre Grup 1 

populasyonunda son dönemdeki demografik genişlemeyi destekler şekilde anlamlı derecede negatif 

bulunmuştur. Sitokrom b gen bölgesi için Grup 2 ve COI gen bölgesi için ise tüm populasyonlarda 

Tajima’nın D değeri negatif çıksa da istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Fu’nun Fs değeri ise 

hem sitokrom b hem de COI gen bölgesi için çalışılan tüm populasyonlarda negatif olup, sadece cytb 

gen bölgesi için çalışılan Grup 2 populasyonunda istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır. Ayrıca, bu 

çalışmada kullanılan her iki gen bölgesine göre gerçekleştirilen uyumsuzluk dağılımı analizleri, 

haplotip ve nükleotid çeşitliliği verilerini destekleyecek şekilde her iki M. glareolus grubunun ve tüm 

Türkiye populasyonunun hızlı bir ani dağılıma maruz kaldığını ortaya koyan tek modelli kalıplar 

oluşturmuştur. Tajima’nın D ve Fu’nun Fs değerleri arasındaki bu farklılıklar bu iki nötralite testinin 

farklı parametreler kullanılarak hesaplanmasından kaynaklanmaktadır. Tajima’nın D değeri dizilerdeki 

ayırıcı bölgelere diğer bir deyişle nükleotid farklılıklarına göre hesaplanırken, Fu’nun Fs değeri 

hesaplanırken populasyondaki haplotip çeşitliliği hesaba katılmaktadır (Ramírez-Soriano vd. 2008). Bu 

proje çalışmasında M. glareolus’un hem Türkiye gruplarında hem de tüm populasyonda nükleotid 

çeşitliliği değeri haplotip çeşitliliğinden düşük bulunmuştur. Bu da nötralite hesaplamalarında 

farklılıklar ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunun yanında her bir gen bölgesindeki ayırıcı bölge (S: 

segregating sites) sayısı farklılık göstermektedir. En yüksek ayırıcı bölge sitokrom b gen bölgesine ait 

dizilerin bulunduğu Türkiye populasyonunun tamamında (S=46) ve Grup 1 populasyonunda (S=28) 

görülmüştür. Bu durum sadece bu populasyonlarda Tajima’nın D değerine göre anlamlı derecede 

negatif çıkmasını açıklamaktadır. Ayrıca Fu’nun Fs değerinin özellikle rekombinasyonun olmadığı 
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durumlarda Tajima’nın D değerinden daha güçlü bir belirteç olduğu gösterilmiştir (Ramos-Onsins ve 

Rozas 2002, Ramírez-Soriano vd. 2008). Nötralite testlerinde ortaya çıkan tüm bu negatif değerler ve 

uyumsuzluk dağılımı analizleri, çalışılan M. glareolus populasyonlarında son zamanlarda görülen 

populasyon genişlemesine ve nadir görülen mutasyonlara işaret etmektedir. Bunun yanında bu 

çalışmada hem Sitokrom b hem de Sitokrom c Oksidaz Alt Ünite I gen bölgesine ait diziler, birçok 

bireyin aynı haplotipi paylaştığı, diğerlerininse bunlardan 1-3 mutasyonla farklılaştığı genetik 

darboğaza işaret eden yıldız benzeri Median-Joining ilişki ağı oluşturmuştur. Bu durumda Türkiye’de 

yayılış gösteren M. glareolus populasyonunun bir darboğaza maruz kaldığı ve bunu sonradan çok yeni 

bir demografik genişlemenin takip ettiği sonucuna varılmaktadır.  

 

Bu proje çalışmasında mtDNA gen bölgesine göre gerçekleştirilen evrimsel ayrılma zamanı analizleri 

M. glareolus’un iki Türkiye grubunun yaklaşık 145 bin yıl önce orta Pleyistosenin sonlarında 

farklılaştığını ortaya koymaktadır. Bu tarih, MIS6 (Marine Isotope Stage 6) olarak adlandırılan ve tüm 

Avrupa’ya hakim olan bir buzul döneme denk gelmektedir (Hughes vd. 2011). Türkiye filogrubunda 

görülen bu farklılaşma zamanı, sadece sitokrom b gen bölgesi kullanılarak gerçekleştirilen ve geç 

Pleyistosenin buzul döneminde farklılaştığı ileri sürülen hem Türkiye (Çolak vd. 2015) hem de Avrupa 

filogrubuyla gerçekleştirilen çalışmalardan farklılık göstermektedir (Deffontaine vd. 2005).  Bu 

çalışmada moleküler tarihleme analizinde sitokrom b bölgesine ek olarak COI gen bölgesinin de 

kullanılması ve COI gen bölgesindeki nükleotid değişim oranlarının düşük olması hesaplama sonucuna 

etki etmiştir. Evrimsel ayrılma zamanı hesaplamaları populasyonların farklılaşma zamanlarını ortaya 

koymaktadır. Bu farklılaşmanın en önemli nedenlerinden biri iklimsel dalgalanmalar sırasında 

populasyonların kendi çevresel gereksinimlerine göre yaşamlarını sürdürebilecekleri sığınak alanlarda 

uzun süre yaşayarak bu süre içinde soy içi üreme yoluyla diğer sığınaktaki populasyonlardan genetik 

olarak farklılaşmasıdır. Türkiye’deki M. glareolus populasyonlarının buzul dönemde farklılaşması bu 

dönemde Anadolu’da bulunan sığınak bölgelere yerleştiklerine işaret etmektedir. M. glareolus gibi 

ılıman iklimlere adapte olmuş türlerin buzul dönemlerde sığınakları kullandığı, buzul arası dönemlerde 

ise bu sığınaklardan yayılış gösterdiği düşünülmektedir (Hewitt 1996). Ayrıca M. glareolus ile 

gerçekleştiren çalışmalarda bu türün buzul dönemde Avrupa ve Türkiye’yi de içine alan güney 

sığınaklarda hayatta kaldığını göstermektedir (Deffontaine vd. 2005, 2009). Bunun yanında, Wójcik vd. 

(2010) M. glareolus’un Karpatlar’daki soy hattının buzul arası dönemde (MIS 5) genişleme 

gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada her iki gen bölgesine göre literatürdeki 0,11, 0,047 ve 

0,028 substitutions/site/Myıl oranları kullanılarak Türkiye’deki her bir M. glareolus grubunun 

genişleme zamanı hesaplanmıştır (Çizelge 4.3). Buna göre, COI gen bölgesi ve 0,028 mutasyon oranı 

kullanılarak gerçekleştirilen hesaplamalar hariç, kalan tüm genişleme zamanı hesaplamaları Türkiye’de 
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yayılış gösteren M. glareolus’un buzul arası dönemde nüfus sayısını arttırıp yayılım gerçekleştirdiğine 

işaret etmektedir. Sitokrom b gen bölgesine ait diziler kullanılarak 0,11, 0,047 ve 0,028 mutasyon 

oranları ile yapılan hesaplamalar sırasıyla yaklaşık 13.000 (MIS1), 30.000 (MIS3) ve 50.000 (MIS3) 

yıl önce gerçekleşen ısınma olaylarıyla populasyonun genişlediğini ortaya koymuştur. COI gen bölgesi 

aynı mutasyon oranlarıyla daha eski dönemdeki genişleme olaylarını ortaya koymuştur. Bunlar 

sırasıyla yaklaşık 40.000 (MIS3), 90.000 (MIS5) ve 150.000 (MIS6) yıl olarak hesaplanmıştır. Her iki 

gen bölgesi arasındaki bu farklılıklar, COI gen bölgesindeki mutasyon oranının sitokrom b gen 

bölgesine göre daha az olmasından kaynaklanabilir. Bu bağlamda COI gen bölgesi, kullanılan 

mutasyon oranları altında daha eski dönemlerde gerçekleşen genişleme zamanlarına işaret ediyor 

olabilir. Bunun yanında, kullanılan bu mutasyon oranları sitokrom b bölgesi analizlerini içeren 

çalışmalarda ortaya konmuştur (Suzuki vd. 2015, Hanazaki vd. 2017,  Honda vd. 2019). Bu sonuçlara 

göre genişleme zamanı analizleri için COI gen bölgesine özgü farklı mutasyon oranları kullanılarak 

hesaplama yapılması gerektiği görülmektedir.  

 

Tüm bu sonuçlar değerlendirildiğinde: (1) Nötralite testleri ve mismatch analizleri Türkiye’de yayılış 

gösteren M. glareolus populasyonlarının bir genetik darboğazın ardından son dönemde genişlediğini 

ortaya koymuştur. (2) Her iki gen bölgesine göre oluşturulan Median-Joining ilişki ağı ve filogenetik 

analizler, M. glareolus’un Kuzey Anadolu’da düşük genetik farklılaşma gösteren iki grubunun 

olduğunu göstermiştir (özellikle COI gen bölgesi analizlerinde). (3) Ortaya çıkan bu iki grubun 

Pleyistosen buzul dönemlerinde Kuzey Anadolu’nun batısı ve doğusu olmak üzere iki farklı mikrorefüj 

alanını kullanan populasyonlar olduğu düşünülebilir. (4) Bu gruplar arasındaki evrimsel ayrılma 

zamanının buzul döneme denk gelmesi, M. glareolus populasyonunun orta Pleyistosen dönemindeki 

iklimsel dalgalanmalardan etkilendiği söylenebilir. 

 

M. glareolus’un Türkiye’deki fosil kayıtları 1,95 Myö kadar geriye gitmektedir. Bugün yayılış 

göstermediği Emirkaya’dan (Seydişehir) ve Yarımburgaz Mağaralar (Trakya)’dan da 1,95 Myıl 

öncesine ait fosil kaydı bulunmaktadır. Elde edilen fosil kayıtları türün geçmişte Anadolu’da geniş bir 

yayılış alanına sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum tıpkı Avrupa’daki soylarında olduğu gibi 

(Deffontaine vd. 2005) M. glareolus’un erken ve orta Pleistosen dönemindeki iklimsel dalgalanmaların 

etkisiyle habitat parçalanmalarından etkilenmesi ve atasal soyunun yok olması ile açıklanabilir.  

 

Bu proje çalışmasında Çolak vd. (2015) çalışmasını destekler şekilde Uludağ ve Bursa örneklerinin 
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beklenmedik bir şekilde bu bölgelerden mesafe olarak uzak olan Doğu Karadeniz örnekleriyle beraber 

kümelendiği görülmüştür. Hewitt (1996), buzul arası dönemlerde populasyonlar hızlı bir genişleme 

gösterdiğinden, ana koloninin çok ilerisinde yeni koloniler kurabileceğinden bahsetmiştir. Bu 

bağlamda, buzul dönemde Doğu Karadeniz’de olduğu düşünülen mikro-sığınaklardaki populasyonlar 

buzul arası dönemde hızlı ve uzun mesafeli bir yayılış göstererek Bursa ve Uludağ bölgelerinde kurucu 

etkisiyle bir koloni oluşturmuş olabilir. 

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  

a. Yapılan bu çalışmada Kızılırmak havzasının batısında klad 1 ve doğusunda klad 2’nin yayılış 

gösterdiği ortaya konmuştur. Bu iki kladın ayrılma zamanının 145 bin yıl olduğu 

hesaplanmıştır. Bu ayrılma zamanı buzul döneminde hem batıda hem de doğuda herhangi bir 

yerde M. glareolus için iki farklı buzul sığınağının olabileceğini işaret etmektedir. Buzul 

sonrasında bu iki kladın batı ve doğu buzul sığınağından genişlediği söylenebilir. Bu iki kladın 

doğuya ve batıya doğru genişlemelerinin Kızılırmak ya da başka bir coğrafik bariyerin etkisi ile 

engellenmiş olabileceği sonucuna varılmıştır. Bunun kesinliğinin ortaya konabilmesi için 

Kızılırmak’a yakın lokalitelerden örneklerin analiz edilmesi, 

b. Bu tür çalışmalarda sıklıkla kullanılan mt DNA Sitokrom b (Cytb) gen bölgesi dışında, bu proje 

ile M. glareolus’un Türkiye popülasyonlarında ilk kez çalışılan mt DNASitokrom c Oksidaz Alt 

Ünite 1 (COI) gen bölgeleri dışında başka gen bölgeleri ile de çalışılması,  

c. Daha önce yapılan bir çalışmada (Steiner 1972) İkizdere’nin doğusundan (Çat) örnekler 

kaydedilmesine rağmen, bizim yaptığımız arazi çalışmalarında, İkizdere (Rize) nehrinin batı 

yamacından iki örnek toplanmıştır. Ancak daha doğuda yapılan arazi çalışmalarında ise 

herhangi bir örnek elde edilememiştir. İkizdere’nin klad 2’nin yayılış alanının en doğu sınırı 

olup olmadığının araştırılması ve İkizdere’nin doğusundan toplanacak örneklerin analiz 

edilmesi ile bu bölgede türe ait yeni bir soy hattının yayılış gösterip göstermediğinin ortaya 

konması,  

d. Ayrıca İkizdere nehrinin ya da bölgeye yapılan karayolunun, M. glareolus’un doğuya yayılması 

önünde bir engel olup olmadığının araştırılması, 

           önem arz etmektedir. Bu proje çalışması ile yukarıda belirtilen bilimsel problemlerin çözülmesi 

bakımından önemli katkılar ortaya konmuştur.  

      e. Bu proje çalışması sonucu elde edilen sonuçlar çeşitli kurumlar tarafından gelecekte 

yapılabilecek koruma biyolojisi çalışmalarında  kullanılabilir. 

     f. Bu proje çalışması gelecekte bölgede moleküler ekoloji alanında yeni projelerin planlanmasına 

katkılar sağlayabilir. 
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VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler  

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

Katkıları  
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Tanımlama. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 6(2); 01-08.  

Kimura, M. 1980. A simple method for estimating evolutionary rates of base substitutions through 

comparative studies of nucleotide sequences. J. Mol. Evol., 16, 111–120. 

Kotlík, P., Deffontaine, V., Mascheretti, S., Zima, J., Michaux, J. R. ve Searle, J. B. 2006. A northern 

glacial refugium for bank voles (Clethrionomys glareolus). Proc Natl Acad Sci USA, 103, 

14860-14864. 

Kryštufek, B., Arslan, A., Shehab, A., Mounir, R., Abi-Said, M. R., Zupan, S. ve Lud, M. 2013. 

Mitochondrial sequences point on a crypticspecies in five-toed jerboas, subgenus Paralactaga. 

Mammalia, 77, 433-438. 

Kumar, S., Stecher, G., Li, M., Knyaz, C. ve Tamura, K. 2018. MEGA X: Molecular Evolutionary 

Genetics Analysis across computing platforms. Mol Biol Evol., 35, 1547-1549. 

Lebedev, V., Poplavskaya, N., Bannikova, A., Ryurikov, G. ve Surov, A.  2018. Genetic differentiation 

javascript:;
javascript:;


EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

in Cricetulus migratorius Pallas, 1773 (Rodentia, Cricetidae). Mamm Biol., 92, 115–119.  

Ledevin, R., Chevret, P., Helvaci, Z., Michaux, J. R.  ve Renaud, S. 2018. Bank Voles in Southern 

Eurasia: Vicariance and Adaptation. J Mammal Evol., 25, 119–129. 

Leitner, M. ve Hartl, G. 1988. Genetic variation in the bank vole Clethrionomys glareolus: biochemical 

differentiation among populations over short geographic distances. Acta. Theriol., 16, 231–245. 

Lu, T., Zhu, M., Yi, C., Si, C., Yang, C. ve Chen, H. 2017. Complete mitochondrial genome of the gray 

redbacked vole (Myodes rufocanus) and a complete estimate of the phylogenetic relationships in 

Cricetidae. Mitochondrial DNA Part A, 28(1); 62–64.  

Matson, C. W. ve Baker, R. J. 2001. DNA Sequence Variation in the Mitochondrial Control Region of 

Red-Backed Voles (Clethrionomys). Mol. Biol. Evol., 18(8); 1494–1501.  

 

Nei, M. 1978. Estimation of Average Heterozygosity and Genetic Distance from A Small Number of 

Individuals. Genetics, 89(3); 583-90. 

Nei, M. ve Kumar, S. 2000. Molecular Evolution and Phylogenetics. Oxford University Press, New 

York. 

Neuhauser, G. 1936. Die muriden von kleinasien. Z Saugetierkd, 11, 161–236. 

Osborn, D. J. 1962. Rodents of the subfamily Microtinae from Turkey. J Mammal, 43, 515–29. 

 

Patwardhan, A., Ray, S. ve Roy, A. 2014. Molecular Markers in Phylogenetic Studies – A Review. 

Journal of Phylogenetics and Evolutionary Biology, 2, 131.  

Pereverzeva, V. V. ve Primak, A. A. 2016. Genetic diversity of the cytochrome b gene fragment 

haplotypes in red-backed vole Myodes (Clethrionomys) rutilus Pallas, 1779. Russ J 

Genet., 52, 164–172.  

Posada, D. ve Crandall, K. A. 1998. MODELTEST: testing the model of DNA substitution. 

Bioinformatics, 14, 817–818.  

Rambaut, A. 2012. FigTree version 1.4. Available at:< http://tree.bio.ed.ac.uk/>. 

Rambaut, A., Suchard, M. A. ve Drummond., A. J. 2013. Tracer, Version 1.6. Available at: 

<http://tree.bio.ed.ac.uk/software/tracer>. 

Ramírez-Soriano, A., Ramos-Onsins, S. E., Rozas, J., Calafell, F. ve Navarro, A. 2008. Statistical 

power analysis of neutrality tests under demographic expansions, contractions and bottlenecks 

with recombination. Genetics, 179(1); 555-67.  

Ramos-Onsins, S. E. ve Rozas, J. 2002. Statistical properties of new neutrality tests against population 

growth. Mol Biol Evol., 19, 2092–2100. 

Riemsdijk, I. V.,  Arntzen, J. W., Bogaerts, S.,  Franzen, M., Litvinchuk, S. N., Kurtuluş, O. ve 

Wielstra, B. 2018. The Near East as a cradle of biodiversity: A phylogeography of banded 

newts (genus Ommatotriton) reveals extensive inter- and intraspecific genetic differentiation. 

Molecular Phylogenetics and Evolution, 114, 73–81.  

https://www.researchgate.net/journal/Genetics-0016-6731


EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

Rogers, A. R. ve Harpending, H. 1992. Population growth makes waves in the distribution of pairwise 

genetic differences. Molecular Biology and Evolution, 9, 552–569. 

Rozas, J., Ferrer-Mata, A., Sánchez-DelBarrio, J. C., Guirao-Rico, S., Librado, P., Ramos-Onsins, S. E. 

ve Sánchez-Gracia, A. 2017. DnaSP 6: DNA Sequence Polymorphism Analysis of Large 

Datasets. Mol Biol Evol., 34, 3299-3302. 

Runck, A. M. ve  Cook,  J. A. 2005. Postglacial expansion of the southern red-backed vole 

(Clethrionomys gapperi) in North America. Mol Ecol., 14(5); 1445-56. 

Russo, C. A., Takezaki, N. ve Nei, M. 1996. Efficiencies of different genes and different tree-building 

methods in recovering a known vertebrate phylogeny. Mol Biol Evol, 13, 525–536. 

Slatkin, M. 1987. Gene Flow and the Geographic Structure of Natural Populations. Science, 236(4803); 

787–792.  

Steiner, H. M. 1972. Systematik und Ökalagie (Microtine, Mammalia) der vonderasiatischen gebirge 

ostpontus. Talysch und Elburs, 110–115. 

Suzuki, Y., Tomozawa, M., Koizumi, Y., Tsuchiya, K. ve Suzuki, H. 2015. Estimating the molecular 

evolutionary rates of mitochondrial genes referring to quaternary ice age events with inferred 

population expansions and dispersals in Japanese Apodemus. BMC Evolutionary Biology, 15, 

187. 

Tajima, F. 1989. The effect of change in population size on DNA polymorphism. Genetics, 123, 597-

601. 

Tang, M. K., Jin, W., Tang, Y., Yan, C. C., Murphy, R. W., Sun, Z. Y., Zhang, X. Y., Zeng, T., Liao, 

R., Hou, Q. F., Yue, B. S. ve Liu, S. Y. 2018. Reassessment of the taxonomic status of 

Craseomys and three controversial species of Myodes and Alticola (Rodentia: Arvicolinae). 

Zootaxa, 5, 4429(1); 1-52. 

Wójcik, J. M., Kawałko, A., Marková, S., Searle, J. B. ve Kotlík, P. 2010. Phylogeographic signatures 

of northward post-glacial colonization from high-latitude refugia: a case study of bank voles 

using museum specimens. Journal of Zoology, 281, 249–262. 

Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M. ve Karataş, A. 2006. Rodents of Türkiye. Ed. Demirsoy, A. Meteksan. 

154, Ankara. 

X. Ekler  

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları  

 

 

b. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Runck+AM&cauthor_id=15813783
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cook+JA&cauthor_id=15813783


EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

c. Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar  

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

uygulanmaz) 

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

için uygulanmaz) 

Fatma Hümeyra TAŞ “Türkiye’de Yayılış Gösteren Myodes glareolus Schreber, 1780 (Mammalia: 

Rodentia)’un Filogenetik Analizi” 2021 Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü 

 




