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Yayın ekibi
Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği Bülteni’nin ilk sayısından
herkese merhaba! 2010 yılında çalışmalarına başlayan ve
yaklaşık üç yıl önce, 2015’te kurulan derneğimizin bilimsel ve
sosyal araştırmalarını daha geniş bir kitleyle paylaşmak için 6
aylık aralıklarla bir bülten çıkarmaya karar verdik. Başlıca
amacımız, dernek üyelerine, ekoloji ve evrimsel biyolojiyle
ilgilenen akademisyenlere, araştırmacılara, kısacası bu
alanlara
ilgi
duyan
herkese
dernek
bünyesinde
gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, düzenlenen ve düzenlenecek
etkinlik bilgilerini ve dernek üyelerinden haberleri aktarmak.
Bu sayı, dernek kuruluş tarihçesi, dernek üyelerinden ve
editörlerinden Utku Perktaş ile röportaj, ilköğretim ve
ortaöğretim biyoloji dersi müfredatıyla ilgili dernek çalışmaları,
üyelerimizin ilgi alanları arasından seçtiğimiz araştırma
konularının tanıtımı, üyelerimizin yayınlanmış makalelerinden
seçtiğimiz bir ekoloji ve bir evrim makale haberi, ekoloji ve
evrimsel biyoloji alanında yayınlanmış kitaplardan seçtiğimiz
bir kitabın tanıtımı, dernek üyelerinden kısa kısa haberler ve
duyurular kısmından oluşmaktadır. Bültenimizde ayrıca
geçtiğimiz yılki EEBST 2017 sempozyumunda (İTÜ, İstanbul)
sahiplerini bulan ve dernek kapsamında ilk kez düzenlenen
Öğrenci Başarı Ödülleri (En iyi yüksek lisans tezi, doktora tezi
ve makale), bu yıl İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde
düzenlenecek olan EBBST 2018 hakkında bilgilere de
ulaşabilirsiniz.
Her sayıda bir araştırma alanını sizlerle paylaşmayı
planlıyoruz. İlgi uyandıracağına inandığımız bu bölüm için ilk
sayımızda Ahi Evran Üniversitesi’nden Mutlu Kart Gür ve
Hakan Gür’ün çalışmalarına yer vermek istedik. Yine her
sayıda ekoloji ve evrim alanında üyelerimizin yaptığı
yayınlardan seçtiğimiz makalelerin kısa özetini sizlerle
paylaşacağız. Farkındalığı ne kadar arttırırsak ekoloji ve evrim
alanındaki araştırmalara da o derece dikkat çekeceğimizi
düşünüyoruz. Lafı fazla uzatmadan, bu kısa giriş yazısının
eşliğinde bültenimizin ilk sayısını büyük bir heyecanla ilginize
sunuyoruz. Bülten hakkındaki eleştiri ve önerilerinizi
duymaktan mutlu olacağımızı bilmenizi isteriz. Bültende
olmasını istediğiniz haberleri info@evoeko.org adresine eposta yoluyla iletebilirsiniz.
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EKOLOJİ VE EVRİMSEL BİYOLOJİ
DERNEĞİNİN UZUN TARİHİ
Mehmet Somel, Çağatay Tavşanoğlu, Erol Akçay
2008 yılında Evrim Çalışkanları grubundaki bazı
arkadaşlarla,
"Evrimi
Anlamak
sitesinin
çevirisini
bitiriyoruz, acaba bundan sonra, halka bilim götürmek
değil, bilim üretmek ve bilim insanı yetiştirmek için ne
yapabiliriz?" diye tartışmaya başlamıştık: "Türkiye'de
evrim ve ekoloji alanlarındaki çalışmaların ilerlemesi için
ne yapabiliriz? Hangi alanlara yoğunlaşılmalı? Acaba
ileride ülkede bir Evrim-Ekoloji programı başlatabilir miyiz?
Bir araştırma enstitüsü kurulabilir mi? Üretken isimleri
Türkiye'ye nasıl çekebiliriz?"
Bu düşüncelerle, 2008'de çoğunluğu doktora öğrencisi
olan veya doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan genç
evrimci ve ekolog arkadaşlarla internet üzerinden bir ağ
oluşturmaya giriştik. Ağımız kartopu usulü, tanıdıkların
tanıdıkları davet etmesi ve literatürde veya toplantılarda
karşılaştığımız arkadaşların katılması yoluyla genişledi.
Ancak ağımız ağırlıkla gençlerden ibaretti - kariyerinin
başlangıcında insanlar olarak, akademik hiyerarşinin
içimize sirayet edeceğinden çekindiğimiz için alanında
tanınmış öğretim üyelerini bile gruba davet etmekten
çekiniyorduk o sırada.
Sanal ağın mensupları ilk defa 2009 Aralık’ında buluştu. O
yıl İTÜ'de Nüzhet Dalfes'in ev sahipliğinde gerçekleşen iki
günlük çalıştaya yaklaşık 25 kişi katıldı. Çalışmalarımızı
paylaştık, alandaki bilimsel ve organizasyonel sorunları
tartıştık ve ortak çalışma planları yaptık. Çalıştayın
unutulmaz anlarından birisi, Ege adalarında Yunanistanlı
meslektaşlarla ortak bir enstitü kurma hayaliydi.
Toplantının ilk somut çıktısı ise "Turkey’s globally
important biodiversity in crisis" başlığıyla 2011’de
yayımlanan makale oldu. Bunu kısa zamanda katılımcıların
başka ortak çalışmaları takip etti.
2009'dan 2013'e kadar ODTÜ'de Ayşegül Birand'ın ev
sahipliğinde ve İstanbul Üniversitesi'nde Ezgi Altınışık'ın
ev sahipliğinde birer çalıştay, ayrıca 2013 ve 2014'te
Şirince'de ilk defa Murat Tuğrul'un öncülüğünde
Matematiksel Evrim Çalıştayı düzenledik. Bu süreçte ağ
büyüdü ve kurumsallaşma kendini dayattı.
2014'te artık düzenli bir sempozyum ihtiyacı hissedilir
olmuştu. Raşit Bilgin ve ekibinin ev sahipliğinde Boğaziçi
Üniversitesi'nde 1. EEBST düzenlendi. 99 kişilik katılımla
kurumsallaşma yönünde ilk adımımız oldu. Aynı etkinlikte
Aykut Kence Öğrenci Ödülleri de ilk defa verilmiş oldu.
EEBST'nin heyecanıyla 2015 başında Korhan Özkan,
Mustafa Yücel ve Arzu Karahan'ın ev sahipliğinde ODTÜ
Mersin'de yeni bir çalıştay düzenledik ve burada ilk defa
derneğin yapısını ve tüzüğünü tartıştık. Önemli sorulardan
biri, akademik bir dernek mi olacağımız, yoksa koruma
biyolojisi ve evrimin topluma anlatılması gibi yakıcı
toplumsal sorunlarla mı uğraşacağımızdı. Tartışmalarda
akademik bir dernek ihtiyacı ağır bastı: "Beriki başlıklarla
uğraşan özneler zaten var, ama bilimsel üretim ve bilim
insanı yetiştirmeyi hedeﬂeyen bir kurum yok ve bu
boşluğu doldurmalıyız," sonucuna ulaştık.
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Derneğimiz büyüyor, daha da
kurumsallaşıyor ve faaliyetlerimiz çoğalarak
çeşitleniyor.
Hedeﬁmiz Türkiye'de ak�f ekolog ve
evrimsel biyologların sayısının orta vadede
on binleri bulması olmalı.
Dernek tüzüğümüzü çok sayıda arkadaşın katkısıyla
İsmail Sağlam ve Çağatay Tavşanoğlu hazırladılar.
2015'te böylece kurulduk, 2015 Ağustos'undaki 2.
EEBST'de ilk Genel Kurulumuzu yaptık ve Çağatay
Tavşanoğlu oybirliği ile başkan seçildi.
2016'da Tuğçe Bilgin'in öncülük ettiği ve yakında
üçüncüsü gerçekleşecek olan genombilim kış okulları da
başladı. Hem en yeni veri analizi tekniklerinin tanıtılıyor
olması, hem Türkçe olmaları, hem de ücretsiz olmaları,
bu etkinlikleri çok değerli kılıyor - diğer türlü bu bilgiye
erişimi zor olan pek çok genç bu etkinliklerden
yararlanıyor.
Tarihimizde dramatik bir dönem de yaşadık. 2016'da 15
Temmuz'dan
hemen
sonra,
hem
Hacettepe'de
düzenlenecek 3. EEBST'nin çağrılı konuşmacıları (dört
Avrupalı), hem de Şirince'de düzenlenecek “Quantitative
Evolution”
toplantısının
eğitmenlerinin
bir
kısmı
katılımlarını iptal ettiler. Türkiye’deki tüm uluslararası
etkinliklerin sıra sıra iptal ediliği son derece belirsiz ve
moralsiz bir ortamda, “acaba biz de mi etkinlikleri iptal
etseydik?” diye tartıştık ve sonuçta "devam" ﬁkri kazandı.
Türkiye’ye gelmekten çekinen ve katılımlarını iİptal
edenlerin yerine yeni çağrılı konuşmacılar ve eğitmenler
bulduk: Laurent Duret, Matteo Fumagalli, Anders
Götherström, Alexey Kondrashov, Jamie Winternitz.
Yurtdışında Türkiye'ye dair güvensizliğin dorukta olduğu
bir ortamda bize güvendiler ve geldiler - EEBST’nin ve
çalıştayın devamlılığı için verdikleri desteği asla
unutmayacağız. Ayrıca Şirince'de yabancıların yerine yerli
eğitmenler katıldı ve tüm etkinlikleri planlandığı şekilde
hayata geçirdik.
Derneğimiz büyüyor, daha da kurumsallaşıyor ve
faaliyetlerimiz çoğalarak çeşitleniyor. Bu dönemden sonra
ortak
çalışmalarımızın
niteliğini
yükseltmeyi
hedeﬂemekteyiz. Türkiye'nin ve bölgenin genç bilim
insanlarını daha fazla destekleyeceğiz. Hedeﬁmiz
Türkiye'de aktif ekolog ve evrimsel biyologların sayısının
orta vadede on binleri bulması olmalı. Bu çok değil, hatta
az bile. Tabii bu tamamen bizim elimizde değil, siyasi ve
iktisadi durumla da alakalı, ama biz de bilim insanları
olarak, yani nüfusun halihazırda şanslı bir kesimi olarak,
bilimin yaygınlaşması için elimizden geleni yapmalıyız.
Türkiye'nin ve dünyanın halkları muhakkak ki güzel bir
gelecek hak ediyor.
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DERNEK ÜYELERİYLE RÖPORTAJ

Her sayımızda dernek üyelerimizden birini sizlere tanıtmak is�yoruz. İlk sayımız olması vesilesiyle bu işe
editörümüzden başlamak istedik. Utku Perktaş Hace�epe Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde öğre�m
üyesi olarak çalışmakta. Aynı zamanda Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, Ornitoloji Bölümü'nde Research
Associate ünvanıyla 2012 yılından bu yana araş�rmalar yapmaktadır. Şimdi kendisine kulak verelim...
Bence bilim… Akılcı yöntemlerle, mantıklı sonuçlar elde
ederek tutarlı bilgi üretmek, bendeki bilimin karşılığı.
Biyoloji nasıl oldu da ilgi alanım içine girdi?
Biyolojiye olan ilgim lise yıllarında gördüğümüz derslerin
ötesine geçmedi. Yani, başlangıçta oldukça düşük
düzeydeydi. Bu durumu belli ölçüde Türkiye’deki orta
öğretimde
temel
bilimlere
verilen
önemle
ilişkilendirebilirsiniz. Dolayısıyla, eğitim gördüğüm lisede
çevresel etkenlerin de etkisiyle (çevremizden gelen
öneriler gibi…) tıp ya da mühendislik bilimlerine çok daha
fazla bir ilgi duyuluyordu. Hal böyle olunca da üniversite
hazırlığımız temel bilimleri iyi öğrenmek, ancak fen
bilimleri dahilinde yüksek puanlı bir bölüme girmek
doğrultusundaydı. Lise eğitimim sırasında biyoloji ile ilgili
öğretmenlerimiz bilinçli kişilerdi, ama nedense bizlerde bu
alana yeterli ilgiyi uyandıracak kıvılcımları yeterince
ateşleyemediler.
Üniversite
sınavındaki
öncelikli
tercihlerim mühendislik ve tıp bilimleri üzerineydi. Biyoloji
de bunlar arasındaydı, fakat biraz gerilerdeydi. Sınav
başarımız şans faktörü ile de birleşince Hacettepe
Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nü 1994 yılında kazandım.
Unutmadan, küçük bir ayrıntıyı da belirtmek isterim,
üniversite sınavına da kazandığım bölümde girmiştim.
Üniversite öğrenimim süresince, farklı çevresel etkiler
neticesinde, bilimsel olarak farklı ilgi alanlarım oldu.
Örneğin, hayvan ﬁzyolojisinden çok etkilenmiştim. Ders
hocalarımızın
performanslarının
ilgi
alanlarımızın
şekillenmesinde etkisi çok oluyordu. Evrim dersiyle
dördüncü sınıfta tanışmış olmamıza karşın, bölüme
başlayıp, dört yılı bitirene kadar baskısı olan birçok
popüler bilim kitabını okuma şansım oldu.
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TÜBİTAK popüler bilim kitapları o yıllarda önemli bir
boşluğu dolduruyordu. Hiç unutmuyorum, “Gen Bencildir”
kitabının ilk çevirisi TÜBİTAK tarafından yapılmıştı.
“Olağandışı Yaşamlar”, “Kör Saatçi” ve benzeri kitaplar
evrime olan ilgimizi artırıyordu. Bu arada Türkiye
kuşlarıyla da ilgilenmeye başlamıştım. 1990'lı yılların son
dönemlerinde Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin kuş
bölümü çok aktifti ve ben de onlarla arazilere katılıyor ve
Türkiye kuşları üzerine bilgi ve gözlem deneyimlerimi
artırmaya
çalışıyordum.
Bana
çok
faydası
oldu.
Mezuniyete yaklaştığımızda Anadolu’nun kuş çeşitliliğini
anlamaya yönelik çalışmalar yapmak istediğime ve o
zamana kadar elde ettiğim birikimlerimi akademi içinde
kullanmak istediğime karar verdim. Bir noktada orta
öğretim yıllarında tam olarak şekillendiremediğim biyoloji
ilgim artık netlik kazanmıştı ve bundan sonra nasıl
ilerleyebileceğim zihnimde önemli bir soru olarak
belirmeye başlamıştı.
Çalıştığım konulara gelince… Akademik yaşamım aktif
olarak 1997 yılında başladı. Yazdığım ilk popüler yayınım
1997 yılında TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisinde
yayınlanmıştı. Ekoloji ve evrimsel biyoloji alanlarıyla
ilgilenmek istiyordum, ancak kuşlara olan ilgim bu
canlıların model organizma olarak kullanıldığı evrimsel
ekolojik çalışmalara olan hevesimi artıyordu. Bu
doğrultuda ilk çalışmam Ankara’ya oldukça yakın olan
tabiatı koruma alanlarından birinde kuş birliklerini
çalışmamı sağladı. Bu çalışma yüksek lisans tezim oldu.
2002 yılında doktora çalışmalarım için tek bir kuş türü
seçip evrimsel ekolojik çalışmalar tasarlama yoluna gittim.
Ekomorfoloji ve yaygın bir ötücü kuş türünde morfolojik
değişkenliğin coğraﬁ dağılımı üzerine bir doktora çalışması
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şekillendirdim. Bu vesileyle Avrupa ve Amerika’daki birçok
tabiat tarihi müzesine bilimsel ziyaretler yaptım. Oxford
Üniversitesi Zooloji Bölümü’nde altı ay süreyle çalışmalar
yaptım. Doktora bittiğinde artık aktif bir şekilde
biyocoğrafya ile ilgileniyordum. Doktoramı 2008 yılında
tamamladıktan
sonra,
ﬁlocoğrafya
(moleküler
biyocoğrafya) ve kuşların sistematik problemlerine çözüm
üretebilecek nitelikte çalışmalara giriştim. Tabiat tarihi
müzeleri de hayatımda önemli bir yer işgal etmeye
başladı. Doktora sonrası çalışmalarım kapsamında uzunca
bir süre Amerikan Doğa Tarihi Müzesinde doktora sonrası
araştırmacı olarak çalıştım ve aynı müzeden araştırma
uzmanı unvanı aldım. Halen ortak çalışmalarımız devam
etmekte. Dolayısıyla çalışma konularımı evrimsel biyoloji,
biyocoğrafya ve ornitoloji olarak tanımlayabilirim.

Anadolu gibi eşsiz bir coğrafya içinde
yaşıyoruz ve keşfedilecek çok şey var.
İleride çalışmak istediğim konular… Yeni bir ilgi
alanına yönelmek yerine, sahip olduğum deneyimleri
artırmaya yönelik adımlar atmak istiyorum. Biyocoğrafya
alanına olan birikimimi yeni metotlarla keşfedilmemiş
coğrafyaları incelemek üzere geliştirmek istiyorum. Uzun
süredir sahra altı Afrika üzerine çalışıyorum. Afrika’da
keşfedilmeyi bekleyen çok şey var. Bu konulara eğilmek
gelecek amaçlarım arasında.
Türkiye’de bilim insanı olmanın iyi tarafı… Hem zor
hem kolay bir soru. Kolay tarafından alıp, hızla şöyle
diyebilirim, Anadolu gibi eşsiz bir coğrafya içinde
yaşıyoruz ve keşfedilecek çok şey var. Bunları keşfetmek
için hevesli bir şekilde bilimsel projeler dizayn edebilir ve
birçok soru sorabilirsiniz. Merakınızı, dolayısıyla çalışma
motivasyonunuzu
bu
noktaları
düşünerek
yüksek
tutabilirsiniz.
Türkiye’de evrim müfredatı... üzerine düşülmeli ve
müfredat ciddi bir şekilde revize edilmeli. Biyoloji biliminin
en önemli yapı taşlarından biri evrim. Batı dünyasındaki
örneklere baktığımızda, iyi bir evrim öğretimi olmadan
başarılı bir biyoloji eğitimi almak mümkün görünmüyor. Bu
nedenle, tartışılacak çok fazla bir şey olduğunu
düşünmüyorum. Müfredatın bu kısmını iyi niyetli bir iş
birliği içerisinde iyileştirmeye ihtiyacımız var.
Öğrenciyken en zorlandığım ders... organik kimya
dersiydi; en keyif aldığım dersler ise hayvan ﬁzyolojisi,
evrim ve ekoloji dersleriydi. Biyocoğrafya dersi o
dönemlerde yoktu. Hala da zorunlu olarak bölümümüzde
yer almayan bir ders. Biyoloji bölümlerinin değişmez dersi
olmalı ve benim öğrenci yıllarımda biyocoğrafya dersi
olsaydı, sanırım en keyif aldığım derslerden biri olabilirdi.
Dernekte aldığım görevler… Derneğin kuruluşu
sırasında kurucu üye olarak yer almıştım. Şimdi de bu
bültenin hazırlanmasında birlikte olmaktan çok mutlu
olduğum üretken bir ekip içinde çalışıyorum.
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Buteo buteo (Foto: Utku Perktaş)
Bence EkoEvo… ülkemizde önemli bir boşluğu dolduran,
bilimsel düşüncenin önemine dikkat çeken, nitelikli
yayınlar üreten akademisyenlerin bir arada olduğu,
üretken bir topluluğu simgeliyor.
Biyoloji okumasaydım... sanırım tamamen farklı bir iş
yapardım. Beşerî bir bilimle ilgilenirdim ya da sözel
becerilerin aktif kullanıldığı bir alan seçerdim. Fakat,
doğaya, coğrafyaya ve evrimsel biyolojiye olan ilgim her
zaman olurdu.
Genç araştırmacı adaylarını bilime yönlendirmek
için... araştırma nasıl yapılır konusunda derslerimde
bilgiler veriyor, onların soru sormasını sağlıyor ve benim
sorduğum bilimsel sorulara özgürce cevap vermelerini
istiyorum. Hatta bu cevapları yazmalarını, literatürle
desteklemelerini istiyorum. Genellikle ödev niteliğinde
oluyor bu istediklerim. Sonrasında da bu metinlerin
onların isimleriyle popüler yerlerde yayınlanmasını
hedeﬂiyorum. Bu yıl böyle bir çalışma Şubat ayı içinde
yayınlanacak ve biyocoğrafya hakkında genel bilgilere
ulaşabileceğiniz bir metin olarak popüler bilimle ilgilenen
okuyucularla buluşacak.
Bilimsel çalışmalar dışında en sevdiğim aktivite
kitaplarla ilgilenmek. Tarih ve coğrafya ağırlıklı kitaplar…
En son okuduğum kitap... Gündüz Vassaf’ın Cennetin
Dibi…
Dernek üye adaylarına... çok geç kalmadan derneğe
üye olmalarını söylemek isterim. Dernek içinde çok güzel
bir bilimsel birliktelik var. Entelektüel seviyesinin de çok
yüksek olduğunu düşündüğüm bu grup, genç bilim insanı
adaylarına büyük ölçüde pozitif katkılar sağlayacaktır.

Genç araş�rmacı adaylarını bilime
yönlendirmek için araş�rma nasıl yapılır
konusunda derslerimde bilgiler veriyor,
onların soru sormasını sağlıyor ve benim
verdiğim bilimsel sorulara özgürce cevap
vermelerini is�yorum.
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MÜFREDAT ÇALIŞMALARI
Çağatay Tavşanoğlu, Mehmet Somel, Ergi Deniz Özsoy
Dernek olarak 2017 yılındaki en önemli faaliyetlerimizden
birisi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımlamış olduğu
taslak ilköğretim ve ortaöğretim biyoloji müfredatlarında
evrim konusu ile ilgili eksikliklerin giderilmesi yönünde
girişimimizdi. Bu konuda çok sayıda (>20) dernek üyemizin
katkısıyla sadece 10 gün içerisinde oluşturduğumuz rapor,
hem konuyla ilgili kamuoyu oluşturma faaliyetlerimizde hem
de yetkililer ile yaptığımız görüşmelerde çok faydalı oldu.
Ocak 2017 tarihinde MEB tarafından askıya çıkarılan taslak
biyoloji müfredatında, daha önceki müfredatta yer alan evrim
ile ilgili birçok konunun yer almaması hemen dikkatimizi
çekti. Özellikle, müfredattan “doğal seçilim” ve “evrim”
sözcüklerinin tamamen ayıklanmış olması, Darwin isminin
biyolojiye katkı yapan bilim insanları listesinden çıkarılması
ve “Hayatın Başlangıcı ve Evrim” başlıklı ünitenin budanarak
“Canlılar ve Çevre” başlıklı bir üniteye dönüştürülmesi en
çarpıcı değişikliklerdi.
Dernek olarak hazırladığımız raporu, Moleküler Biyoloji
Derneği, Biyologlar Dayanışma Derneği ve üniversitelerdeki
birçok Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji ve Antropoloji
bölümünün de desteği ile Şubat 2017’de yayımladık. Oldukça
ilgi çeken rapor, gerek sosyal medyada gerekse yazılı
basında gündeme geldi. Raporda, yeni yapılan değişikliklerin
eleştirilmesinin yanında, biyoloji derslerinin müfredatının
evrimsel
biyoloji
bakış
açısını
kullanılarak
nasıl
iyileştirilebileceğine ilişkin çok sayıda yapıcı öneri de yer aldı.
Ayrıca, evrimsel biyoloji konularının işlenmemesinin,
Türkiye’nin kalkınma hedeﬂerine ve uluslararası sınavlardaki
başarısına olumsuz etkileri konusuna da değinildi. Raporun
en çok ses getiren içeriklerinden birisi de dünyadaki birçok
ülkenin (İran İslam Cumhuriyeti dâhil) ortaöğretim
müfredatlarında evrim konusunun kapsamlı bir şekilde
işlendiğini ortaya koyduğumuz kısımları oldu.
Bu süreçte, hazırladığımız rapora ek olarak, olayın
uluslararası alanda duyulmasını sağlayan bir mektubumuzun
Nature’da yayınlanması ve uluslararası düzeyde ünlü çok
sayıda evrimsel biyoloğun Milli Eğitim Bakanı’na yazmış
olduğu mektuplar da kamuoyu oluşturma faaliyetlerimizde
faydalı oldu.
Bu faaliyetlerimiz, yukarıda değindiğimiz birçok dernek ve
bölüm temsilcisinin de katılımıyla MEB Bakan Yardımcısı ile
görüşmemiz ve raporumuzu Bakanlığa resmi olarak
iletmemiz
ile
sonuçlandı.
Görüşmemiz
neticesinde,
Antalya’da sürmekte olan ve müfredatın tartışıldığı Talim
Terbiye Kurulu (TTK) toplantılarına davet edildik. Söz konusu
toplantıda, raporumuzu ve konuyla ilgili görüşlerimizi kurul
üyeleri (bürokratlar) ve biyoloji müfredat grubunun üyeleri
(akademisyenler, uzmanlar ve öğretmenler) ile paylaşma ve
tartışma fırsatı bulduk. Kurulda, biyoloji öğretiminin
öğrenciler tarafından anlaşılabilir ve bütünlüklü olarak
yapılabilmesinin tek yolunun, müfredatın evrimsel biyolojinin
harmanlayıcı
ekseninde
şekillendirilmesi
olduğunu
vurgulayarak, somut müfredat değişikliği önerileri sunduk ve
dört saat boyunca madde madde müfredattaki değişiklik
önerilerini tartıştık.
Bu faaliyetlerimiz de yazılı ve sosyal medyada yer aldı ve
ayrıca bir TV programında derneğimizin müfredat ile ilgili
yaptığı çalışmaları anlatma fırsatı bulduk.
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Aylar sonra (Temmuz 2017) nihayet yayımlanan biyoloji
müfredatında, TTK’na önerdiğimiz değişikliklerin bir
kısmına yer verilmiş olmasını (‘Darwin’, ‘Wallace’, ‘doğal
seleksiyon’ terimleri ve ek bazı cümleler) olumlu bir adım
olarak karşılasak da, müfredatın genelinin evrimsel
biyoloji ekseninden uzakta olması ve birçok terimin
önerilerimize rağmen müfredata dâhil edilmemiş olması
(ör: ‘evrim’, ‘türleşme’, ‘doğal seçilim yoluyla değişim’)
üzüntü vericiydi.

Bu süreçten dernek olarak bazı çıkarımlarımız oldu.
Öncelikle örgütlülüğün kazanımlar elde edebilmek adına
önemli olduğunu, derneğimizin nitel ve nicel gücünün
toplumsal etki yaratabildiğini, ayrıca diğer sivil toplum
kuruluşları ile işbirliği yapmanın önemini gördük.
Gerektiğinde yapıcı ve geliştirici bir dil kullanmanın,
özellikle kamu kurumlarıyla etkileşimlerde önemli
olabileceğini, ayrıca bu tip girişimlerin söz konusu
kurumlarda çalışan ve bilimsel düşünceye sahip
uzmanların çabalarını ve morallerini güçlendirdiğini fark
ettik. Ayrıca, dernek üyelerimizin koordinasyon içinde
hızlı bir şekilde çalışma potansiyeline sahip olduğunu ve
yüksek bir ortak hareket edebilme becerisine sahip
olduğunu da görmüş olduk.
Bu sürecin sonrasında, konunun takipçisi olacağımızı ve
müfredatta evrimsel biyoloji konularının eksiksiz verilmesi
ile ilgili çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirttik. Bu
doğrultuda biyoloji müfredatı ile ilgili daha kapsamlı
çalışmalar yapmak üzere faaliyetler gerçekleştirme kararı
aldık ve konuyla ilgili akademisyenler, eğitimciler ve
öğretmenler ile birlikte çalışma hedeﬁni ortaya koyduk.
Bu doğrultuda bu yıl içerisinde dernek olarak, Tülin Çetin,
Murat Tuğrul ve Zelal Durmuş’un öncülüğünde Ağustos
ayında Bornova’da “Öğretmenlerle Evrim Çalıştayı”nı
düzenledik. Ayrıca bir yol haritası belirlemek üzere Aralık
ayında fen eğitimcileriyle birlikte bir müfredat çalıştayı
düzenledik.
Süreç bize gelecek için umutsuz olmamamız gerektiğini,
dernek olarak müdahalelerimizin farklı biçimlerde karşılık
bulduğunu gösterdi. Artık daha tecrübeliyiz. Geniş bir
ilişki ağımız var. Bu olanakları kullanarak biyoloji öğretim
müfredatının eksiklerini giderme konusunda daha etkili
olabileceğimiz bir döneme girme umuduyla…
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ANADOLU BİYOCOĞRAFYASI ARAŞTIRMA GRUBU
Her sayımızda üyelerimizin dahil olduğu bir araş�rma grubunu tanıtacağız. Bu sayıda Ahi
Evran Üniversitesi'nde araş�rmalarını yürüten Hakan Gür ve Mutlu Kart Gür'ün Anadolu
Biyocoğrafyası Araş�rma Grubu'nu sizlere tanıtmak is�yoruz.

Fotoğraﬂar: Utku Perktaş

Mutlu Kart Gür ve Hakan Gür, ‘Anadolu Biyocoğrafyası Araş�rma
Grubu’ al�nda, temel olarak Anadolu’nun coğraﬁ ve iklimsel
çeşitliliğinin biyolojik yaşamını nasıl şekillendirdiğini anlamaya
odaklanmış�r. Bu amaçla, farklı disiplinlerden araş�rmacılar ile
birlikte, özellikle ekoﬁzyolojik ve biyocoğraﬁ yaklaşımları bir araya
ge�rmektedirler. Her iki araş�rmacı, populasyon biyolojisi/
demograﬁsi, biyolojik ritm/kış uykusu, nötral-kan�ta�f gene�k
varyasyon örüntüleri, küresel iklim değişiklikleri ile ilişkili coğraﬁ
dağılımdaki ve gene�k çeşitlilikteki değişimler, niş farklılaşması gibi
farklı
konularda
Anadolu
yer
sincapları
(Spermophilus
xanthoprymnus) ile yap�kları çalışmaları, bir canlının gözünden
Anadolu biyocoğrafyasına bakış olarak değerlendirmektedir. Her iki
araş�rmacı da, 1993-2008 yılları arasında lisans, yüksek lisans ve
doktora öğrenimlerini Hace�epe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji
Bölümü’nde tamamlamış�r.

Mutlu Kart Gür – 1993-2008 yılları arasında lisans, yüksek lisans ve doktora
öğrenimini Hacettepe Üniv., Fen Fak., Biyoloji Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans
ve doktora çalışmaları, genel olarak Anadolu yer sincaplarının (Spermophilus
xanthoprymnus) hibernasyon (kış uykusu) modeli ile ilgilidir. Alman Akademik
Değişim Servisi (DADD) bursunu kazanarak, 2002-2003 yılları arasında Marburg
Phillips Üniv. (Almanya), Biyoloji Fak., Gelişim ve Fonksiyon/Hayvan Fizyolojisi
Bölümü’nde “Cüce hamsterlerin (Phodopus sungorus) metabolizması ve vücut
sıcaklığı üzerine çevresel sıcaklığın etkisi” üzerine çalıştı. 2009 yılında Ahi Evran
Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü’ne atandı. Aynı yıl Lethbridge Üniv.
(Alberta, Kanada), Fen-Edebiyat Fak., Biyolojik Bilimler Bölümü’nde “Richardson yer
sincaplarının (Spermophilus richardsonii) hibernasyon ekolojisi” üzerine çalıştı. Son
yıllarda genel olarak hibernasyon modeli üzerine yaptığı çalışmaları, kaya
yediuyurlarını (Dryomys laniger), Türk hamsterlerini (Mesocricetus brandtii) ve boz
ayıları (Ursus arctos) içerecek şekilde genişletti. Temel olarak, populasyon
izlemesine ve sıcaklık veri toplama ünitelerinin kullanılmasına dayanan çalışmaları,
termoregülasyonun ﬁzyolojik ekolojisi, kronobiyoloji/kronoekoloji vb. disiplinleri
içermektedir.
Hakan Gür – Yüksek lisans ve doktora çalışmaları, sırasıyla Anadolu yer sincaplarının
populasyon biyolojisi (yıllık yaşam döngüsü, demograﬁ vb.) ve biyocoğrafyası (vücut
büyüklüğünün Bergmann örüntüsünün açıklanması vb.) ile ilgilidir. 2008 yılında Ahi
Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü’ne atanmış�r. 2009 yılında
“Richardson yer sincaplarının (Spermophilus richardsonii) yaşam öyküsü özellikleri ve
fenolojisi üzerine iklimsel etkiler” başlıklı çalışması ile Lethbridge Üniversitesi (Alberta,
Kanada), Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü’nün ‘Karasal Ekoloji
Doktora Sonrası Araş�rma Bursu’nu kazanmış�r. Son yıllarda genel olarak yer
sincaplarının ekolojisi ve biyocoğrafyası üzerine yap�ğı çalışmalarını, moleküler
ﬁlocoğrafya ve ekolojik niş modellemesi yaklaşımlarını kullanarak, küresel iklim
değişikliklerinin omurgalı türlerinin coğraﬁ dağılımını ve gene�k yapısını nasıl
etkilediği/etkileyeceği üzerine yoğunlaş�rmış�r.
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Şarkı Serçelerinde Şarkı Öğrenme Stratejileri
Derneğimiz üyelerinden, şu an Koç Üniversitesi’nde
araş�rmalarını yürüten Çağlar Akçay ve arkadaşlarının
geç�ğimiz mayıs ayında Animal Behaviour dergisinde
yayınlanan makalelerinde, şarkı serçelerinde (Melospiza
melodia) şarkı öğrenmenin stratejilerinden bahsediliyor.
Melospiza melodia (Foto: Çağlar Akçay )

Sesli iletişim, hayvanlar aleminde yaygın olsa da seslerin
sosyal öğrenimi sadece insanlar, yarasalar, ﬁller, memeli
deniz hayvanları ve bazı kuş gruplarında mevcuttur. Bu
kuş gruplarından en çok çalışılmış olanlar ötücü kuşlardır.
Ötücü kuşlarda şarkı öğrenme, yavru kuşların, ergin
bireyleri dinleyerek sosyal etkileşime girdiği bir süreç
olarak tanımlanır. İnsanlar ve kuşlar arasında sesleri
öğrenme süreci bazı benzerlikler taşır. Fakat, iki tür
arasındaki en belirgin fark kuşlarda bu öğrenim sürecinin
anne-baba, yakın akraba gibi bireylerle değil, tamamıyla
akraba olmayan ve rekabet içinde olduğu bireylerle
gerçekleşiyor olmasıdır. Bunun nedeni, kuşların genellikle
şarkı öğrenmeye yumurtadan çıktıkları bölgeyi terk
ettikten sonra başlamasıdır. Bu yüzden de kuşların
şarkılarını öğrendikleri bireyler genellikle aynı bölgeyi
paylaştıkları ve bir sonraki üreme döneminde rekabet
içinde olacakları bireylerden oluşmaktadır. Bu makaleye
konu olan şarkı serçelerinde şarkı söyleme davranışı erkek
bireylerle sınırlı olduğu için, araştırmalar sadece erkek kuş
bireyler üzerinde yürütülmüştür.
Kuşlarda öğrenme davranışı
Şarkı öğrenmede sosyal etkilerin doğasına dair iki temel
hipotez ortaya koyabiliriz: Rekabet hipotezine göre, şarkı
öğrenme süreci genç kuş ve erişkin bireyler arasındaki
agresif ve rekabetçi etkileşimlerden etkilenir. Diğer bir
deyişle genç kuş sıklıkla kavga ettiği komşusunun
şarkılarını öğrenir. İşbirliği hipotezine göre ise, genç kuşlar
ve bazı komşuları arasında her iki tarafa da fayda
sağlayacak biçimde bir işbirliği ilişkisi vardır ve genç
kuşun öğrendiği şarkılar bu işbirliğini yansıtır. Bu
işbirliğinin genç kuş için faydası yerleşik bir erişkin kuşla
işbirliği sayesinde daha kolay bölge edinmesi olabilir.
Ergin birey için de, gelecekte komşu olabileceği genç bir
erkek bireye şarkı öğretmek kendi bölgesini savunmak
açısından ve ilerideki çiftleşme olanaklarını arttırmak
açısından faydalı olabilir.
Bu çalışmada ötücü kuşlarda yukarıda bahsedilen rekabet
ve işbirliği hipotezleri deneylerle test edildi. Deneylerde
deneklerin bölgelerinde yaratılan temsili bir işgal sırasında
daha önce komşusu olan ve şarkılarını öğrendiği bir kuşa
mı yoksa tamamen yabancı bir kuşa mı daha saldırgan
davrandığı ve saldırganlık düzeyinin kuşun daha önce
diğer kuştan ne kadar şarkı öğrendiğiyle olan ilgisi test
edildi. İşbirliği hipotezi, öğrencilerin eğitmenlerine
yabancılara kıyasla daha az saldırgan tepki vermesi
gerektiğini öngörürken, rekabet hipotezi ise deneklerin
eğitmenlerine
daha
saldırgan
davranabileceğini
öngörüyor.
Deneyler, Discovery Park, Seattle, Washingthon’da
2009-2014 yılları arasında halkalanmış ve ötüşleri
kaydedilmiş erkek şarkı serçelerinden 13 tanesi kullanıla-
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rak gerçekleştirildi. Syrinx adlı ses analiz yazılım programı
(www.syrinxpc.com)
kullanılarak
öğrencilerin
ve
potansiyel eğitmenlerin repertuvarındaki tüm şarkıların
sonogramları (ses frekans spektrumunun görsel sunumu)
hazırlandı. Bütün erkeklerin her bir şarkısının çeşitli
biçimleri
yazdırıldı.
Üç
hakem,
eğitmenlerin
ve
öğrencilerin ses frekansı spektrumunu bağımsız olarak
görsel olarak karşılaştırdı ve eşleşen şarkılardan bir liste
oluşturdu. Daha sonra, üç hakem en iyi eşleştirmeleri
tartışıp ﬁkir birliğine vardı.
Deney sonuçları rekabetçi hipotezi doğrular bir biçimde,
kuşların eğitmenlerinin şarkılarına yabancıların şarkılarına
kıyasla daha saldırgan bir tepki verdiklerini ortaya
koymuştur. Bu tepkinin düzeyi ise eğitmenlerinden
öğrendikleri şarkı sayısı ile pozitif bir ilişki göstermektedir.
Bu çalışma genç erkek kuş bireylerinin eğitmen olarak
daha sonra rekabet içinde olacakları erişkin kuş bireylerini
seçtiklerini gösteren ilk saha çalışmasıdır.
Bir tehdit sistemi olarak şarkı eşleşmesi
Daha önceden yapılan saha çalışmaları da bu türde komşu
erkek bireyler arasında paylaşılan ortak şarkıların bir nevi
sinyal sistemi olarak kullanıldığını göstermiştir. Örneğin iki
erkek kuşun repertuvarında ortak şarkılar olduğunu
varsayalım. Karşılıklı iletişimde bu ortak şarkılar genel
olarak iki farklı şekilde kullanılabilmektedir: şarkı
eşleşmesi (aynı şarkıyı söylemeleri) ya da repertuvar
eşleşmesi (ortak repertuvarlarından farklı bir şarkı
söylemeleri). Bu iki farklı davranışın farklı seviyede
saldırganlık seviyesi gösterdikleri ifade edilmektedir. Aynı
şarkıyı söylemeleri diğer bireye karşı yüksek saldırganlığı
ve en sonunda saldırma ihtimalini gösterirken, repertuvar
eşleşmesi diğer bireyin ötüşüne tepki verdiği ama
doğrudan bir saldırma niyeti olmadığını göstermektedir.
Bu kademeli sinyaller hiyerarşik bir şekilde kullanılır; öyle
ki, şarkı eşleşmesi sonrası rakip geri çekilmezse ya da
farklı bir şarkı tipine geçmezse ﬁziksel saldırıya geçilebilir.
Araştırmacılar, kuşların şarkılarını öğrendikleri bireylerin
şarkılarına daha saldırgan tepki vermelerini rekabetçi
hipotezle ilişkilendiriyor ve genç erkek bireylerin daha çok
etkileşimde olacağı erişkinlerden şarkı öğrenmelerinin
onlar için bir uyum stratejisi olabileceğini vurguluyorlar.
Bu uyum stratejisinin paylaşılan şarkıların bir sinyal
sistemi olarak kullanılarak saldırgan etkileşimlere aracılık
edebileceğinden ve böylelikle her iki tarafa maliyetli
olabilecek ﬁziksel saldırganlıklara maruz kalmamalarına
izin verebileceğinden bahsediyorlar.
Akçay, Ç., Campbell, S. E., Beecher, M. D. (2017) Good
tutors are not Dear Enemies in song sparrows. Animal
Behaviour, 129. 223-227.

7

Sayı 1

Ocak 2018

Neandertal Katkısının Ba� Asya’daki Değişimi ve İşlevsel Etkisi
Derneğimiz üyelerinden, şu an New York Eyalet Üniversitesi'nde
(Buﬀalo) doktora çalışmalarına devam eden Özgür Taşkent ve
arkadaşları geç�ğimiz ekim ayında Genome Biology and
Evolu�on dergisinde yayınlanan makalelerinde, insan evriminde
Neandertal katkısının Ba� Asya'daki izlerini arıyor.
Görsel kaynağı: BBC
Gelişen antik DNA çalışmaları ve yöntemleri 50,000-60,000
yıl önce Afrika’dan çıkış sürecinde modern insanların Batı
Asya
civarlarında
Neandertallerle
karşılaştıkları
ve
karıştıklarını ortaya koymaktadır. Son zamanlarda yapılan
çalışmalar ise Asya kökenli insanları etkileyen daha küçük bir
karışım olduğunu da göstermektedir. Bu karışımlar
sonucunda günümüz insan topluluklarının Afrika kökenli
insanlar haricinde genomları %1 ila 3 arasında Neandertal
karışımı içermektedir.
Batı Asyalı
karışımı

insanların

genomlarındaki

Neandertal

Bu çalışmanın birinci kısmında Batı Asyalı insanların
genomlarındaki Neandertal karışımına bakıldı. Bunun için iki
farklı insan popülasyonu olan; bugün Lübnan, Suriye, İsrail
ve Ürdün'de dağınık topluluklar biçiminde yaşamakta olan
Dürziler ile günümüz Türkiyeli insanları kullanıldı. Sonuç
olarak Batı Asyalı insanların genomlarında Avrupalı, Uzak
Asyalı ve Orta Asyalı insanların genomlarına kıyasla daha az
Neandertal DNA’sı olduğu görüldü. Bu sonuç daha önceki
bulgularla uyumlu olsa da Neandertallerle karışımın Batı Asya
coğrafyasında olmasına rağmen burada yaşayan insanların
genomlarında daha az Neandertal karışımı görmek ilginç.
Ayrıca Batı Asyalı insanların genomları birbirlerine göre
Neandertal karışımı bakımından daha yüksek çeşitlilik
gösteriyor. Orta Doğu popülasyonları İran, Türkiye ve
Kafkasya popülasyonlarına göre daha az Neandertal katkısı
taşıyor. Bu çeşitlilik ve farklılıkların temel sebebi ise daha
yakın tarihlerde Afrika’dan Batı Asya’ya gerçekleşen göçler.
Afrikalı
modern
insanların
Neandertallerle
hiç
karşılaşmadıkları ve dolayısıyla hiç karışmadıkları biliniyor. Bu
duruma uygun olarak Batı Asyalı genomlarda ne kadar
Afrikalı genetik katkısı varsa Neandertal genetik katkısı o
kadar azalıyor. Yani bölge insanları için Afrikalı karışımı
genomlarındaki Neandertal katkısının seyrelmesine neden
olmuş olabilir.

Orta Doğu popülasyonları İran, Türkiye ve
Ka�asya popülasyonlarına göre daha az
Neandertal katkısı taşıyor.
Batı
Asyalı
insan
genomlarındaki
haplotipleri* ve işlevleri

Neandertal

Neandertallarla karışımın genetik rekombinasyonlarla**
bölünmüş olmasının ve her defasında yavrulara farklı bir
parçanın aktarılmış olmasının bir sonucu olarak her bir
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modern insan genomunun farklı bir kısmı Neandertal
karışımı
içeriyor.
Çalışmanın
ikinci
kısmında
Neandertalden geçtiği bilinen haplotiplerin Batı Asyalı
insanların genomlarındaki bölgeleri belirlenmeye çalışıldı.
Bunun için daha önce dizilenmiş (her bir grupta 16şar
birey olmak üzere) Türkiyeli, Batı Avrupalı ve Doğu Asyalı
insan genomlarıyla Batı Asyalı insanların genomları
karşılaştırıldı. Türkiyeli insanların genomlarında 3221
tane Neandertalden geçmiş haplotip tespit edildi ve
tespit edilenlerin %33’ü ilk defa bu çalışmada bulundu.
Daha sonraki analizler bu haplotiplerin çoğunun gen
içermeyen bölgelerde olduğunu gösterdi. Bunun en olası
açıklaması
zaman
içerisinde
işlevsel
Neandertal
genlerinin elenmiş olması olabilir.
Neandertal haplotipleri çoğunlukla modern insan
genomunda işlevsel bölgelerde bulunmasa da, bazı
Neandertal
haplotipleri
özellikle
metabolizma
ve
bağışıklık sistemiyle ilgili önemli genler taşıyor. Örneğin,
Avrasyalı insan genomlarında yaygın olarak görülen bir
Neandertal haplotipi bağışıklık sisteminin bir bileşeni olan
çan benzeri reseptör (“toll-like receptor”) genlerini
taşımaktadır ve bu haplotipin bu çalışmada örneklenmiş
Türkiye
bireylerinin
kromozomlarının
%31’inde
bulunmaktadır. Bir diğer haplotip ise edinilmiş bağışıklık
sisteminin bir parçası olan ve HIV enfeksiyonuna karşı
bağışıklıkta rol oynayan “C-C motif kemokin reseptörü”
genlerini taşıyor. Ayrıca bu bölgedeki Neandertal
haplotipiyle ilişkili olmayan başka bir varyant Behçet
hastalığı ile ilişkili. Behçet hastalığının Batı Asya
popülasyonlarında yaygınlığı göz önüne alınırsa, bu
haplotipin Türkiye popülasyonunda seçildiği ve hastalığın
gelişimini önleyici ya da zayıﬂatıcı bir rol oynadığı
düşünülebilir. Sonuç olarak Neandertalden geçmiş
haplotiplerin Türkiye popülasyonu içerisindeki bağışıklık
sistemiyle ilgili olan varyasyonların üzerinde etkisi
olabilir. Bu ise başka çalışmaların konusu olmaya aday.
Bu çalışma, gelecekteki popülasyon özelinde Neandertal
karışımının fonksiyonel önemi ile ilgili olabilecek
çalışmalara öncü niteliğindedir. Bu tarz çalışmalarla Batı
Asya’nın ilginç tarihini öğrenmek yolunda önemli adımlar
atılmaktadır.
*haplotip: Birlikte iletilen kromozomlar üzerinde
birbiriyle ilişkili DNA dizilerine verilen isim
**rekombinasyon: Genetik materyalin (DNA/RNA) bir
zincirinin kırılması ve farklı bir DNA/RNA molekülüne
katılması.
Taşkent vd, 2017, “Variation and functional impact of Neanderthal ancestry
in Western Asia”,Genome Biology and Evolution,
dx.doi.org/10.1093/gbe/evx216
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EKOLOJİ ve EVRİMSEL BİYOLOJİ DERNEĞİ
BAŞARI ÖDÜLLERİ

Türkiye’de ekoloji ve evrim bilim alanlarında öğrenciler tarafından gerçekleştirilen seçkin
araştırmalar ödüllendiriliyor! Derneğimiz Türkiye’deki üniversitelerden herhangi birisinde
yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından gerçekleştirilmiş yüksek lisans tezi,
doktora tezi ve makalelere her sene başarı ödülü vermektedir. Bu yıl düzenlenen Ekoloji ve
Evrimsel Biyoloji sempozyumunda açıklanan 2017 tez ödüllerinin sahipleri Eti Ester Levi
ve Zeliha Gözde Turan oldu.
Prof. Dr. Meryem Beklioğlu
danışmanlığında gerçekleştirdiği
“Ötroﬁkasyon ve su seviyesi
değişiminin Türkiye’de bulunan sığ
göller üzerindeki etkileri: Bitki
kalıntıları ve pigmentler ile paleolimnolojik bir yaklaşım” başlıklı
teziyle en iyi doktora tezi ödülünü
alan Eti Ester Levi ’nin (ODTÜ)
çalışması, limnolojik (bitki,
ﬁtoplankton) ve paleo-limnolojik
(bitki makrofosilleri ve pigment) belirteçlerin birbirleri ile
uyumu ve birlikte kullanılmaları ile Türkiye’de bulunan sığ
gölleri etkileyen çevresel değişkenler ve su seviyesi
değişimlerinin
göller
üzerindeki
etkisi
üzerine
yoğunlaşmıştır. Ayrıca Türkiye için uygun olabilecek sucul
bitki
indekslerinin
(Su
Çerçeve
Direktiﬁ-SÇD)
belirlenmesine katkıda bulunmaktadır.
Bu çalışmadaki çok sayıda gölden toplanan güncel ve göl
dip çamuru (yüzey çökeli) veri setlerinin karşılaştırılması
literatürde ilk defa gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar geçmişe
yönelik verilerin olmadığı ya da bu verilere ulaşılamadığı
durumlarda bitki makrofosillerinin ve pigmentlerin paleolimnolojik çalışmalarda kullanılabileceğini farklı bir yöntem
(çok sayıda alan olması) kullanarak desteklemiştir. Bu
çalışmada
iletkenlik,
besin
tuzları
ve
sıcaklık
değişkenlerinin bitki ve ﬁtoplankton türleri için belirleyici
etmenler olarak bulunmaları ise, iklim değişikliği ile
birlikte Akdeniz iklim kuşağında daha da artacağı
öngörülen ve göllerin ekosistem işlevlerinin bozulmasına
neden olabilecek tuzlanma ve ötroﬁkasyon problemlerinin
önemine dikkat çekmektedir. Ayrıca, üç gölden alınan
karotlardaki (50-100 cm’lik çökel örnekleri) belirteçlerin
uzun dönemli (40-100 yıllık) su seviyesi ölçümleri ile
karşılaştırılması sayesinde, su seviyesindeki değişimlerin
karotlara ne ölçüde yansıdığı değerlendirilmiş ve daha
belirgin (hem süre, hem seviye açısından) olan
değişimlerin
etkilerinin
çökel
kayıtlarında
gözlemlenebildiği gösterilmiştir. Ayrıca, bu çalışma
Avrupa’daki göllerin ekolojik durumunun belirlenmesi için
oluşturulmuş olan sucul bitki indekslerinin (Su Çerçeve
Direktiﬁ-SÇD) Türkiye’deki göllerde uygulanabilirliğinin
test edilmesine katkıda bulunmaktır. Bu çalışmadan iki
makale basılmıştır ve bir makale daha hazırlık
aşamasındadır.
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Doç. Dr. Mehmet Somel
danışmanlığında tamamladığı
‘Memeli yaşlanması esnasında
transkriptom korunmasında
meydana gelen önemli azalış”
başlıklı teziyle en iyi yüksek lisans
tezi ödülünü alan Zeliha Gözde
Turan ’ın (ODTÜ) çalışması, memeli
yaşlanması sırasında transkriptom
korunmasında meydana gelen
değişimleri incelemektedir.
Yaşlanma çok hücreli canlılar arasında görülen yaygın bir
süreç olmasına rağmen “Neden yaşlanıyoruz?” sorusunun
cevabı halen tartışmalıdır. Mutasyon birikimi, yaşlanmayı
evrimsel temele dayanarak açıklayan önemli teorilerden
biri olup, öngörülerinden bir tanesi yaşamın ileri
döneminde yüksek seviyede anlatılan genlerin erken
dönemde anlatılanlara göre daha düşük seviyede
korunmuş olabileceğidir. Ancak bu öngörü daha önce
transkriptom verisi kullanılarak test edilmemiştir. 8 doku
ve 4 memeli türünü kapsayan 35 mikrodizin gen anlatımı
verisinin meta-analizinin gerçekleştirilmesi sonucunda,
hem yaşla beraber anlatımı artıp düşük korunmaya sahip
olan genler hem de anlatımı azalıp yüksek sekans
korunmasına sahip olan genlerin, transkriptom korunma
seviyesindeki azalışa katkı koyduğu beyin, akciğer ve
karaciğer dokularında tespit edilmiştir. Öte yandan, böyle
bir
eğilim
kas
dokusunda
gözlemlenmemiştir.
Gerçekleştirilen fonksiyonel analiz sonucunda, yüksek
anlatım-düşük korunma olarak sınıﬂandırılan genlerin
apoptoz ile ilişki olma eğiliminde olduğu ve yaşlanma
fenotipine katkı sağlayabileceği bulunmuştur. Bu çalışma,
mutasyon birikimi teorisini genomik anlamda test eden ilk
çalışma olması açısından önem taşımaktadır. Çalışmanın
makalesi hazırlık aşamasındadır.

2018 başvuruları için ekoevo.org/ogrenci_odulu/
adresini takip edin!
İle�şim: ogrenciodulu@googlegroups.com
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KİTAP TANITIMI
Soyağacımızdaki Maymun: İnsan Evriminin Yeni Bilimi
Eugene Harris tarafından kaleme alınan bu
kitap kurgusal olarak oldukça doygun bir şekilde
dizayn edilmiş bir metin olarak karşımıza
çıkıyor. Kitap ilk bölümlerinde homoloji ve
evrimsel ağaç kavramları üzerinde duruyor. Gen
ağacı ve tür ağacı kavramları arasındaki
ayrımlar basit ve akıcı bir şekilde verilirken,
örnekler insanın evrim ağacı kullanılarak
şekillendirilmiş.
Evrimsel
ağaçların
oluşturulmasında gen ağaçlarının nasıl olup
birbirinden farklı sonuçlar verebileceği yine
benzer tarzda, insan evrim ağacı üzerine
açıklayıcı örneklerle okuyucuya anlatılıyor.
Filogenetik sistematik hakkında temel bilgilere
ihtiyacı olan evrimsel biyologların ve hatta genel
evrim okuyucularının rahatlıkla faydalanacağı
bilgiler kitabın ilk bölümlerinde bulunabilir.
Üçüncü bölümde filogenetik ağaçlar üzerindeki
ayrılma zamanları insanın evrimi özelinde
anlatılıyor. Bu noktada bazı popülasyon genetiği
argümanlarına dikkat çekiliyor. Örneğin atasal
popülasyonlar
için
etkin
popülasyon
büyüklüğünün genler arasındaki birleşme
zamanı ile ilişkisi tartışılıyor. Takip eden
bölümlerde,
insanın
evrimindeki
atasal
popülasyonların etkin popülasyon büyüklüğü ile
bu popülasyonlarda ortaya çıkan uyum kusurları
arasındaki ilişkiler irdeleniyor. Örneğin, bu
konudaki ilginç bilgilerden bir tanesi en yakın
akrabalarımız
olan
şempanzelerin
HIV
enfeksiyonu yüzünden bir bağışıklık problemi
yaşamamaları, ayrıca insan türünü etkileyen
başka ciddi hastalıklara da yakalanmıyorlar.
Günümüzde yaygın olan hastalıkların çoğuna
(örneğin eklem iltihabı, astım, diyabet)
genomumuzda yayılmış olan nadir ve zararlı
DNA varyantları neden oluyor. İnsanın soy
hattındaki etkin popülasyon büyüklüğündeki
düşüş nasıl olup bu tür problemlere neden
olmuş olabilir?
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*Koç Üniversitesi Yayınları. Mayıs 2017. 251
sayfa. ISBN: 978-605-9389-41-9.

Günümüzde artan popülasyon büyüklüğümüz
gelecekteki evrimsel süreçte insan türüne ne
kazandıracak ya da kaybettirecek? Bu
soruların cevapları kitabın devam eden
bölümlerinde bulunabiliyor. “Soyağacımızdaki
Maymun”, moleküler düzeyde ﬁlogenetik ve
antropoloji alanlarıyla ilgilenen amatör ve
profesyonel evrimciler için oldukça akıcı bir
okuma deneyimi sağlama potansiyeline sahip
bir kaynak niteliğindedir. Koç Üniversitesi
Yayınları tarafından 2017 yılında yayınlanan
kitap toplam sekiz bölüm ve 251 sayfa olarak
tasarlanmış.
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EKOLOJİ VE EVRİMSEL BİYOLOJİ
SEMPOZYUMU TÜRKİYE (EEBST)
Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Sempozyumu
(“Ecology and Evolu�onary Biology
Symposium, Turkey”, EEBST), 2014
yılından beri her sene düzenlenen
uluslararası bir ekoloji-evrim sempozyum
serisidir.
EEBST'nin Kısa Tarihçesi
EEBST 2014, 12-13 Haziran tarihlerinde Boğaziçi
Üniversitesi ev sahipliğinde 11 ülkeden 99
katılımcıyla gerçekleştirildi. Sempozyumda 30 sözlü
ve 30 poster sunumu yapıldı. Sempozyuma Juli
Pausas, Luigi Boitani, Nick Barton ve Jennifer
Leonard çağrılı konuşmacı olarak katıldı.
EEBST 2015, 6-7 Ağustos tarihlerinde Orta Doğu
Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 13 ülkeden 160
katılımcıyla gerçekleştirildi. Sempozyumda 29 sözlü
ve 50 poster sunumu yapıldı. Sempozyuma Reşit
Akçakaya, Sergey Gavrilets, Rasmus Nielsen ve
Daniel Simberloﬀ çağrılı konuşmacı olarak katıldı.
Sempozyum sırasında derneğin ilk genel kurulu
gerçekleştirildi ve derneğin ilk dönem yönetim
kurulu seçildi.

Bu yıl sempozyumların beşincisi 18-20 Temmuz
tarihlerinde
Dokuz
Eylül
Üniversitesi’nin
ev
sahipliğinde gerçekleşecek. EEBST 2018’e Beatriz
Vicoso, Robert Ptacnik ve Virginie Courtier-Orgogozo
çağrılı konuşmacı olarak katılacak. Sempozyum
öncesinde
planlanan
çalıştayları
dernek
ve
sempozyum web sitesinde ve Twitter’da sizlerle
paylaşacağız. Önemli tarihler için sempozyum web
sitesini takip edebilirsiniz. Güzel paylaşımlarda
bulunacağımız EEBST 2018’e hepinizi bekleriz.
Web adres: eebst.org
Twitter: EkoEvoEEBST
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EEBST 2016, 31 Ağustos -1 Eylül tarihlerinde
Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde 9 ülkeden
115 katılımcıyla gerçekleştirildi. Sempozyumda 24
sözlü ve 25 poster sunumu yapıldı. Sempozyuma
Alexey S. Kondrashov, Matteo Fumagalli ve Anders
Götherström çağrılı konuşmacı olarak katıldı. Ayrıca
sempozyumun devamında düzenlenen 'Population
and Adaptation Genomics Workshop' (Popülasyon ve
Adaptasyon Genomiği Çalıştayı) Matteo Fumagalli
(University College London, UK)’nin katkılarıyla
gerçekleştirildi.
EEBST 2017, 11-13 Temmuz tarihlerinde İstanbul
Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
ev sahipliğinde 11 ülkeden 101 katılımcıyla
gerçekleştirildi. Sempozyumda 24 sözlü ve 31 poster
sunumu yapıldı. Meryem Beklioğlu, Claus Wedekind
ve Philipp Khaitovich çağrılı konuşmacı olarak
katıldı. Sempozyum sırasında yapılan dernek genel
kurulunda derneğin ikinci dönem yönetim kurulu
seçildi.
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KISA KISA...
Dernek üyelerinden, Gökçe Ayan, Tutku
Aykanat, Tuğçe Bilgin, Yağmur Erten, Pınar
Güler, Öncü Maracı, Banu Şebnem Önder,
Bahar Patlar, Hasan Sevgili, Mehmet Somel,
Gözde Turan, Nedim Tüzün, ve Esra Durmaz, bu
yıl Groningen de 20-25 Ağustos tarihlerinde
düzenlenen XVI. ESEB
(Avrupa Evrimsel
Biyoloji Derneği Kongresi) kongresine
katıldı.
Hacettepe Üniversitesi'nden İsmail Bekar ve
Çağatay Tavşanoğlu'nun International Journal
of
Wildland
Fire
dergisinde
yayınlanan
“Modelling the drivers of natural ﬁre activity:
the bias created by cropland ﬁres” başlıklı
makalesi geniş bir kitleye hitap ettiği için dergi
editörleri tarafından bulunduğu sayıda açık
erişim (open access) makale olarak seçildi.
Emre Keskin’in yürütücülüğünü yaptığı Ankara
Üniversitesi Evrimsel Genetik Laboratuvarı
tarafından geliştirilen “Agrigenomics Hub
Hayvan, Bitki Genomik Araştırma ve İnovasyon
Merkezi” projesi T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından IPA/Rekabetçi Sektörler
Programı kapsamında desteklenmeye hak
kazandı.
ODTÜ Karşılaştırmalı ve Evrimsel Biyoloji
Laboratuvarında (CompEvo) doktora öğrencisi
olan Dilek Koptekin, “Anadolu ve Ege Neolitik
popülasyonlarının antik genom analizi” başlıklı
doktora projesiyle Wenner-Gren Vakfı’ndan Tez
Saha Çalışması Hibesi almaya hak kazandı.
25-27 Ağustos'ta İzmir'de
Evrim Çalıştayı düzenlendi.

ODTÜ Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Meryem
Beklioğlu'nun yürütücülüğünü yaptığı "Eymir
Gölü Yüksek Frekanslı İzleme Projesi", Avrupa
Bilim
ve
Teknoloji
Birliği
(European
Cooperation in Science and Technology COST) destekli NETLAKE projesi tarafından
başarı öyküsü olarak seçildi.
Gül Deniz Salalı’nın "Yabani bitkilerden
konserve sardalyalara: Kongo-Brazzaville'deki
Pigme avcı-toplayıcıların diyet ve beslenme
sağlığındaki değişim" projesi University College
London Küresel Sağlık fonundan destek aldı.
ODTÜ Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Mehmet
Somel ’in, "ERC Consolidator Grant 2017"
çağrısı kapsamında verdiği "NEOGENE: Neolitik
Anadolu toplumlarında genetik ve kültürel
etkileşimlerin arkeogenomik analizi" başlıklı
proje önerisi desteklenmek üzere kabul
edilmiştir.
B. Duygu Özpolat, Hibbit Erken Kariyer Bursu
alarak Chicago Üniversitesi, Deniz Bilimleri
Laboratuvarında çalışmaya başladı.
Evrimsel Genom Kış Okulu 29 Ocak-2 Şubat
2018
tarihleri
arasında
Hacettepe
Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

Ögretmenlerle

F. Gözde Çilingir, 'Science Democratization
for Biodiversity Conservation in Myanmar'
projesiyle National Geographic Erken Kariyer
Desteği aldı.
Banu Şebnem Önder'in Elena Pasyukova ile
birlikte yürüttüğü "Drosophila melanogaster’in
genom, transkriptom ve yaşam öyküsü karakter
varyasyonlarının enlemsel, mevsimsel ve yıllık
değişikliklerinin belirlenmesi" başlıklı çalışması
TÜBİTAK ve Rusya Temel Araştırma Vakfı
(RFBR)
tarafından
ikili
işbirliği
projesi
kapsamında desteklendi.
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NASIL ÜYE
OLURUM?
Ekoloji ve evrimsel biyoloji alanlarında
araş�rma yapan veya yapmış olan bilim
insanları, bu alanlarda çalışan veya çalışmayı
planlayan öğrenciler, ayrıca bu bilim dallarının
ilerlemesi ile doğrudan ilgili kişiler, kurumlar ve
kuruluşlar dernek üyesi olabilir. Üyeler yıllık
aidat ödemek ve dernek faaliyetlerine
ka�lmakla sorumludur.
Üye olmak için “ekoevo.org” sitesinden
indirilecek üyelik formunun doldurulması ve
üyelik aida�nın dernek banka hesabına ya�rılıp
dekontunun pdf/taranmış haliyle birlikte
uyelik@ekoevo.org
adresine
gönderilmesi
gerekmektedir.
Üyelik aida�, Dernekler Kanunu gereği tüm
bireysel üyeler için sabi�r. Yıllık 150 TL
(öğrenciler için 50 TL) olarak belirlenmiş�r.
Detaylı bilgi için h�ps://ekoevo.org sitesini
inceleyebilirsiniz.

EKOEVO BÜLTEN

13

