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Editörden
Merhaba,
Derneğimizden haberleri derlediğimiz yıllık bültenimizin üçüncü
sayısını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayımızda,
yurt dışında çalışmalarını sürdüren B. Duygu Özpolat ile yaptığımız
röportajı, üyelerimizin 2019 yılında ekoloji ve evrimsel biyoloji
alanında yayımladığı 2 makale özetini, EEBST 2019 ve genel kurul
özetini ve derneğimizin düzenlediği etkinliklerden kısa kısa haberleri
bulabilirsiniz.
Geçen sene ülkemizde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde büyük
çapta yaşanan ve uzun süre söndürülemeyen orman yangınları
sebebiyle bu sayımızda Çağatay Tavşanoğlu’nun yangın ekolojisi
hakkındaki bilgilendirici yazısına yer vermek istedik. Yine, geçen yıl
dünya çapında büyük yankı uyandıran iklim krizi ve buna çözüm
öne süren tartışmalı makale hakkında İsmail Bekar’ın yazısını
bültenimizde bulabilirsiniz.
Önceki sayılarda olduğu gibi ülkemizden bir araştırma grubunu bu
sayımızda da sizlerle paylaşıyoruz. Bu sayıda yer verdiğimiz
araştırma grubumuz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Hilal
Özkılınç liderliğindeki “Fungal Evrimsel Genetik” laboratuvarı.
Ayrıca, bu sayımızdan itibaren derneğimizdeki lisansüstü
üyelerimizin bitirmiş veya çalışmakta olduğu tez konularına yer
vermeye çalışacağız. Benzer konu veya araştırma yöntemleriyle
çalışan üyelerin fikir alışverişinde bulunmalarına olanak
sağlayacağından bültenimize bu bölümü eklemeye karar verdik. Siz
de tez çalışmanızı tanıtmak isterseniz bir sonraki sayı için bizimle
iletişime geçebilirsiniz.
Her sayıda biraz daha geliştirmeye çalıştığımız bültenimiz için
eleştirileriniz ve önerileriniz bizler için ayrı bir önem içermekte. Bu
nedenle, bülten hakkındaki düşüncelerinizi bilgi@evoeko.org
adresine e-posta yoluyla iletmenizi bekliyoruz.

Yayın ekibi
Editörler
Evrim Fer
Zeynep Ersoy
Bülten Çalışma
Grubu
Billur Bektaş
Dilek Koptekin
Esra Durmaz

Kapak fotoğrafı:
Çağatay Tavşanoğlu

Bu sayıya yazılarıyla katkıda bulunan üyelerimize teşekkür ediyoruz.
Salgın nedeniyle geçirdiğimiz zorlayıcı zamanlarda sağlıklı ve
güvende kalabilmeniz dileğiyle iyi okumalar...…
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EKOEVO TOPLUMSAL CİNSİYET
EŞİTLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU
dağılımları ve maruz kalınan ayrımcılıkları
tespit edebilmek ve çözümler üretebilmek
amacı ile hazırlanan ve dernek üyeleri ile
paylaşılan anketin sonuçları
değerlendirilmiştir. Panele Hacettepe
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Kadın
Çalışmaları alanında araştırmacı olan Ali Alp
Odabaş’ın da katılımı ile anket ve sonuçları
tartışılmış, literatür örneklerine yer verilmiştir.
Ayrıca önceki EEBST’lere gönderilen
bildirilerin, bu bildiriler arasından kabul edilen
poster ve sözlü sunumlardaki kişilerin cinsiyet
oranlarını gösteren grafiklere yer verilmiştir.
Çalışma grubu üyeleri, yakın zamanda ASN
Derneğimizin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
(American Society of Naturalists), SSB (Society
Çalışma Grubu çalışmalarına 2018’de
of Systematic Biologists), SSE (Society for the
başlamıştır. Çalışma grubunun amacı,
Study of Evolution) ve ESEB (European
öncelikle EkoEvo derneği içinde, sonrasında Society for Evolutionary Biology) gibi diğer
dernek dışında, özellikle de üniversitelerde derneklerin davranış kodlarından aldıkları
toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında farkındalık fikirleri derleyerek ve tartışarak önümüzdeki
yaratmak, bireylerin ayrımcılığa maruz
EEBST’lerde geçerli olacak bir davranış kodu
kalmasına engel olabilmek, derneğimiz
hazırladı. Bu davranış kodunun amacı, dernek
içerisinde aksayan konuları belirlemek ve olası tarafından düzenlenen etkinliklerde olası
sorunları çözebilmek için adımlar atmaktır.
uygunsuz davranışların önüne geçmek ve
gerekli durumlarda dernek içinde gereken
Grubun çalışmaları cinsiyet
iletişimi sağlamaktır. Dernek tarafından
ayrımcılığına/eşitsizliğine dair kavramları
düzenlenen sempozyum esas olmak üzere
anlama, problemleri belirleme, ortadan
derneğin düzenlediği tüm etkinliklere kayıt
kaldırma ve tekrarlanmasını önlemeye dair
olmak bu davranış kurallarına uymak için bir
çözüm önerileri üretme ve uygulamayı
anlaşma olarak kabul edilmesi
hedeflemektedir. Çalışma grubu Dokuz Eylül amaçlanmaktadır. Çalışma grubu önümüzdeki
Üniversitesi’nde düzenlenen EEBST 2018’de dönemde akademide cinsiyet eşitsizliğinin
ilk kez toplanmıştır. Ankara Üniversitesi’nin ev belirlenmesi üzerine yapılan çalışmalardan
sahipliğini yaptığı EEBST 2019’da düzenlenen yola çıkarak hazırlanacak bir farkındalık eğitimi
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” panelinde ise
ve eşitsizliği giderebilecek çözüm önerilerinin
daha önce dernek içi cinsiyet, pozisyon
raporlaştırılmasını hedeflemektedir.
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Doktoraya yeni başlayan veya bitiren üyelerimizden
Doktoraya yeni başlayan ve aramıza doktor olarak katılan üyelerimizin
çalışmalarını sizin için kısa kısa derledik...

Ayça Eleman
İzlanda Üniversitesi

Başlıca ilgi alanı deniz memelisi ekolojisidir. Doktora tez çalışmasında İzlanda
denizlerindeki katil balinaların beslenme ekolojisi ve habitat kullanımını
incelemektedir. Bu çalışma kapsamında habitat uygunluk ve yerleşme oranı
modellerini kullanacak, katil balinaların habitat kullanım desenini, ringa ve
uskumru balıklarını odağına alarak da avın erişilebilirlik ve öngörülebilirliğinin
balinaların hayatta kalma, sosyal yapı ve av seçimi üzerine olan etkisini
araştıracaktır.

Meriç Erdolu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doğu Anadolu ve Gürcistan ’ da bulunan Darevskia cinsi kaya kertenkeleleri
içerisinde eşeyli üreyen türler ve bu türlerin hibritleşmesiyle ( ağsı türleşme
yoluyla ) ortaya çıkan eşeysiz ( klonal ya da partenogenetik ) üreyen türler
bulunur. Bugüne kadar yedi klonal üreyen türün dört eşeyli türün
hibritleşmesiyle ortaya çıktığı bulunmuştur. Eşeysiz türlerde üreme dişi
bireylerin ( bu türlerde erkek bulunmamaktadır ) çiftleşme olmadan, sadece,
rekombinasyonu ve kromozom sayısının yarıya indirilmesini baskıladıkları,
mitoz benzeri bir tür mayozla ürettikleri diploid yumurtayı bırakmasıyla
gerçekleşir. Klonal üremenin partenogenetik türlerin popülasyonlarında
genotip çeşitliliği açısından düşüşe sebep olması beklenirken bu
popülasyonların genetik varyasyonlarının çeşitli markırlar açısından eşeyli
popülasyonlar kadar yüksek olduğu gözlenmiştir. Tez çalışmamda bu
popülasyonların genetik çeşitliliklerini sürdürmelerini sağlayan mekanizmaları
veağsı türleşme modellerini, mikrosatellit ve ddRAD markırları üzerinden
yapacağım genotipleme ve biyoinformatik analizlerle elde edeceğim verileri,
popülasyon genetiği modelleriyle ilgili çeşitli senaryoları test edeceğim
simülasyonların sonuçlarıyla karşılaştırarak çözmeyi amaçlıyorum.
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Mine Altinli
Montpellier Üniversitesi
Dizileme teknolojilerindeki gelişmeler, doğada böcekleri sürekli olarak enfekte eden
virüslerin yaygınlığını ve çeşitliliğinin keşfine yol açtı. Bu gelişmelere rağmen, birçok
böcek spesifik virüsün ekolojisi hala bilinmemektedir. Doktora tezimde bir sivrisinek
spesifik virüs olan Culex pipiens densovirus CpDV üzerine odaklanarak bu virüsün
konağı Culex pipiens s.l sivrisineklerindeki evrimini ve sivrisineklerin doğal
endosimbiyotik bakterisi Wolbachia ile etkileşimlerini araştırdım. Dünya çapındaki
Culex pipiens popülasyonlarında yüksek bir CpDV prevalansı ve çeşitliliği
gözlemledik. CpDV nin Wolbachia ile birlikte dikey olarak bir sonraki jenerasyona
geçtiğini deneysel olarak gösterdik. Yüksek CpDV prevalansı gösteren Türkiye ve
Tunus sivrisinek popülasyonlarına yoğunlaşarak Wolbachia genetik çeşitliliğinin
CpDV dağılımını etkilediğini ve Wolbachia CpDV arasında genel bir pozitif
korelasyon olduğunu gösterdik. Genel olarak, sonuçlarımız sivrisinek spesifik
virüslerin Wolbachia Cx.pipiens sistemiyle etkileşiminin doğadaki önemini
kanıtlayarak bu virüslerin de arbovirüs ve sivrisinek popülasyonu kontrol
çalışmalarında dikkate alınması gerekliliğini vurguladı. Tez çalışmama ve şu ana kadar
yayınlanmış olan ilgili makalelere Google akademik sayfamdan ulaşılabilir.
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İrem Tüfekcioğlu
Hacettepe Üniversitesi
Maki alanları Türkiye de Orman Kanunu na göre orman alanı olarak sayılmamakta ve
bu tip alanlarda makiliklerin kızılçam alanlarına dönüştürülmesi şeklinde ormancılık
faaliyetleri yürütülmektedir. Tezin amacı, Türkiye deki farklı maki sınıflarındaki
odunsu bitki türlerinin yoğunluklarının belirlenmesi, maki elemanları için hem yangın
hem de iklim değişikliğine direnç ve toparlanabilme özelliklerinin bitki fonksiyonel
karakter unsurları üzerinden ortaya konması, çalışma yapılan maki sınıflarında yer alan
türlerin bu özelliklerine göre değerlendirme yapılması ve orman amenajman
planlarında yer alan makiler ile ilgili bölmeciklere bu veriler doğrultusunda uygulama
önerilerinin koruma, mutedil üretim vs. yapılarak planlara entegrasyonunun
sağlanmasıdır. Bu kapsamda arazi çalışması yapılacak farklı maki vejetasyon
sınıflarının öncelikle yapısal özellikleri ortaya konarak odunsu bitki türlerinin
yoğunlukları ve örtüşleri hesaplanacaktır. Ayrıca 44 aday bitki fonksiyonel karakterleri
hem araziden toplanan veriler hem de BROT veritabanından derlenerek hem yangın
hem de iklim değişikliği ile ilişkilendirilecektir. Böylelikle her maki elemanı için direnç
ve toparlanabilme puanları hesaplanacak ve türlerin maki birliklerindeki
yoğunluklarına göre değerlendirme yapılacaktır.
’
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Nurbahar
Usta
Rufford Mütevelli Heyeti tarafından, 2019 yılı Haziran ayında desteklenmeye
uygun bulunan projemde endemik bir ağaç türü olan Kazdağı Göknarı nın
Abies nordmanniana subsp. equi-trojani parçalı habitat yapısının orman
koridoru metoduyla bütünleştirilmeye uygun olup olmadığını araştırıyorum.
Parçalı habitatın geçmişteki bütünlüğünü kısmen de olsa geri kazandırmayı
hedefleyen bu yöntemle amacım türün küçülen popülasyonları sebebiyle artan
genetik çeşitlilik azalması riskini ortadan kaldırmak ve yüksek lisans tezimde
modelleme çalışmalarıyla incelediğim, iklim değişikliği kaynaklı habitat
azalmasına karşı türün direncini artırmak. Araştırmalarımın temelinde türün izole
habitat parçaları arasında kalan bölgelerde bir yüksek rakım türü olan, bakı ve
gölge isteği bulunan Kazdağı Göknarı nın habitat isteklerine uygun koridor
hatlarının varlığı ve yokluğunu incelemek bulunurken, diğer yandan bölgedeki
yerel orman yönetimlerinin ve merkez müdürlüklerin sözü geçen koridora
yaklaşımlarını anlamaya çalışıyorum. Aynı zamanda Osmanlı dan günümüze,
Göknar ın bölge halkının geçim kaynaklarının ne kadarını oluşturduğunu,
günlük yaşamda kullanımını örneğin kozalaklarının kaynatılıp nefes darlığına
karşı içilmesi ve anıtsal değerini örneğin Truva Atı nın Kazdağı Göknarı
kullanılarak inşa edildiği inancı gerek halk görüşmeleriyle, gerekse tarihsel
kayıtlar üzerinden inceliyorum. İlk yılıyla, teorik ve uygulanabilirlik araştırmasını
tamamlayacağım bu koridorun inşası gerçekleşebilirse, bir eko turizm imkanı
yaratacağına da inanıyorum.
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https://www.rufford.org/projects/nurbahar_usta_baykal
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Onur
Doğan
Rufford Mütevelli Heyeti tarafından yapılan değerlendirme ile 2020 Ocak ayı
içerisinde desteklenmesi yönünde onay alan projemiz, ekolojik olarak anahtar
rollere sahip olan çeşitli zooplankton gruplarının antropojenik faaliyet baskısı
altındaki Haliç te İstanbul DNA temelli biyo izleme hizmetleriyle
uygulanabilirliğinin bir sınanmasıdır. Su kaynaklarının yönetiminde, AB Su
Çerçeve Direktifi gereğince üye ve aday ülkelerin, biyolojik kalite unsurlarının
izlenmesi amacıyla çalışmalar yürütmesi sahip oldukları su kaynaklarının iyi
ekolojik duruma getirme amacıyla yönetim planları hazırlaması büyük önem
taşımaktadır. Bu bağlamda kısa DNA fragmentleri kullanılarak sucul türlerin
referans kütüphanelerinin oluşturulması özellikle önemlidir. Geleneksel ekolojik
yöntemlerle bilinen türlerin tanımlanması uzun yıllar birçok araştırmacı
tarafından çalışılmıştır. Biz de daha önce TÜBİTAK 1002 projesi tarafından
desteklenen çalışmamızla Haliç teki çeşitli zooplankton gruplarını klasik
yöntemler kullanarak test ettik ve bu çalışmaya dair makalemiz 1 çok yeni
yayınlandı. DNA barkodlama yöntemleri ile bilinen türler için referans
kütüphanelerin oluşturulma süreci ise son yıllarda gerek ulusal gerekse
uluslararası fonlarla desteklenmekte ve kapsamlı databankaları BOLD,
Genbank, ABOL, FinBOL, GBOL, BFB, ibol, NorBOL, SwissBOL, LusoMarBol ile
biyoçeşitliliğin kaydı tutulmaktadır. Salt bilimsel çıktı edinimi gayesinin
ötesinde beceri ve imkanlarımız dahilinde yerelin sosyokültürel dinamikleriyle
de etkileşime girme çabasında ya da Jacques Monod un deyimiyle bu iletişim
ağı içerisindeki bileşenlerle birlikte çoğunlukla ...anlamaya çalışıyor... hâlinde
bulunacağımız bu süreci uzun seneler sürdürülebilir kılma niyetindeyiz.
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1 Isinibilir M., Doğan O., Zooplankton Biodiversity in the Golden Horn Estuary after the Opening of the Water Channel from the Strait of
Istanbul, Turkey, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2020 Vol 20:Num 2, Pages:147 158
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DERNEK ÜYELERİYLE RÖPORTAJ

Fotoğraf: Daniel Cojanu

Her sayımızda dernek üyelerimizden birini sizlere tanıtmak istiyoruz. Bu
sayımızda Woods Hole Marine Biology Laboratory grup liderliği yapmakta
olan olan B. Duygu Özpolat ile röportaj yaptık. Şimdi kendisine kulak
verelim...
Bence bilim... dünyanın en keyifli ama aynı zamanda en zor

işlerinden biri. Bilimle uğraşmanın en sevdiğim yanları,
bilinmeyeni keşfediyor olmanın heyecanı ve sürekli yeni bir
şeyler öğreniyor olmak: yeni bir teknik, yeni bir araştırma alanı,
yeni bir sistem organizma vesaire… Tabii bunun bir parçası
olarak sürekli bir sorun giderme (troubleshooting) halinde oluyor
insan, ve bu sorun giderme etkinliğini ne kadar erken
benimseyip seversek süreçten o kadar keyif alıyoruz. Bu
bağlamda bilim insanlarının Budist felsefeden çok
faydalanacaklarını düşünüyorum! Belirsizlik, her şeyi bilmenin
mümkün olmaması, her şeyin kontrolümüz altında olmaması,
aklımızın ucundan geçmeyen sürpriz sonuçlar… Bunlardan
kaçmak veya bunlara direnmek yerine bunları sakince, hatta
heyecan ve merakla kucaklamak bir bilim insanın kendine
vereceği en büyük hediyelerden biri bence.
Bilimsel çalışmalara başlamaya karar vermem... bilim insanı

olmayı çok küçük yaşlardan beri istedim. Fen bilgisi
kitaplarındaki deneyler çok ilgimi çekiyordu. Ama aynı zamanda
sanatçı ve resim öğretmeni bir annenin kızı olarak sürekli sanat
ve el işi gibi hobilerin içinde büyüdüğümden, hayatım boyunca
bilim ve sanat arasında gidip geldim. En nihayetinde Türkiye’de
notları ve fen / matematiği iyi her öğrenci gibi sayısal alana
yöneldim. Lisedeyken fizik, kimya ve biyoloji derslerinin hepsini
çok seviyordum. Fakat çevremde üniversitede biyoloji okuyan
tanıdıklarım ile konuştukça bu disiplin beni daha çok
heyecanlandırdı ve biyoloji okumaya karar verdim.
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Çalıştığım konular... doktoradan beri farklı canlılar, dokular ve
organlarda rejenerasyon ve rejenerasyonun evrimi konusunu
çalışıyorum. Rejenerasyon, kopan ya da bir şekilde ciddi hasar
gören bir organ veya dokunun vücutta yeniden yapılması
anlamına geliyor. Niye kimi hayvanlar rejenere olabilirken, biz
insanlar gibi kimi hayvanlarda bu yetenek oldukça az veya hiç
yok, genler seviyesinde bunun sebepleri neler, hangi tür hücreler
bu süreçte rol alıyor gibi sorulara cevap arıyoruz. Son yıllarda
özellikle üreme hücrelerinin rejenerasyonu konusunu araştırmaya
başladık. Bu hücre tipinin diğer hücre tiplerinin rejenasyonundan
farkı, bir sonraki nesli etkiliyor olması. Mesela, eğer vücutta
mutasyon biriktirmiş hücreler üreme hücrelerinin
rejenerasyonunda rol alıyorsa, bu durum somatik mutasyonların
gelecek nesillere aktarılması anlamına geliyor, ki bu normalde
gerçekleşmediğini varsaydığımız bir durum, ve sadece birey
seviyesinde değil, popülasyon seviyesinde etkisi olabilecek bir
şey.

İleride çalışmak istediğim konular... mikrobiyomun
rejenerasyonla etkileşimi konusunu senelerdir çalışmak
istiyordum, nihayet ufak bir fon alabildik ve halkalı solucanlarda
mikrobiyomun rejenerasyon ve eşeysiz üreme süreçlerindeki
etkisine bakacağız
Türkiye'de bilim insanı olmanın iyi tarafı... Türkiye’de sadece

lisans eğitimimi aldıktan sonra ABD’ye taşındığım için bu konuda
pek bir yorum yapamayacağım.
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Türkiye'de bilim insanı olmanın zorluğu... Yine yukarıdaki
sebepten dolayı Türkiye ye özel olarak bilim insanı olmanın
zorlukları nelerdir bilemiyorum, fakat genel olarak her yerde olan
problemlerden yola çıkarak, hiyerarşik yapının zorlayıcı olduğunu
tahmin ediyorum. Bir de, her yerde olduğu gibi Türkiye de de
kadın araştırmacıların ayrımcılığa maruz kaldığını tahmin
ediyorum. Umuyorum ki zamanla, yeni nesillerle birlikte çözülecek
bu sorunlar.
’

’

3

başka konferanslarla çakışması veya yaz ortasında Türkiye ye
genelde seyahat etmiyor olduğumdan henüz katılmam mümkün
olmadı, ama umuyorum ki gelecek senelerde katılacağım.
’

Bence EkoEvo... Harika bir dernek! Bu derneğin kuruluş

çok çok uzun zamandır problemli. Ama EkoEvo nun bu konuda
attığı somut adımlar yüreklendirici.

aşamasından beri gelişimini, geldiği noktayı görebilmekten
dolayı çok mutluyum. Yeri gelmişken, emeği geçen herkese çok
teşekkür ederim. Derneğin sadece akademik toplantılar
düzenlemekle kalmayıp Türkiye de bilimin halka ulaştırılması
konusundaki örneğin evrim müfredatı problemlerle ilgili de işler
yapıyor olması çok önemli. Bu sebepten derneğimizle ayrıca
gurur duyuyorum.

Öğrencilik hayatımda en zorlandığım ders... Organik kimya!

Biyoloji okumasaydım... Endüstriyel Tasarım veya Grafik

Öğrencilik hayatımda en keyif aldığım ders... Biyolojinin
ekolojiden hücre biyolojisine neredeyse her alanını çok keyif
alarak öğrendim ama bana kalırsa bir dersi keyifli kılan
materyalden ziyade öğretmenin dersi işleyiş tarzı. İyi bir öğretmen
görünüşte sıkıcı ve zor olan bir konuyu çok keyifli hale getirebilir.
ODTÜ de Biyoloji okurken Hüseyin Avni Öktem hocamızın dersleri
en keyifle aldığım derslerdi, çünkü öğrencilerin aktif olarak derse
katılmasını ve düşünmesini sağlayan bir tarzda işliyordu dersleri.
Sınavlarda da sorduğu soruları cevaplamak genelde ezbere değil
akıl yürütmeye dayandığı için, sanki bulmaca çözer gibi keyifle
giriyordum onun derslerinin sınavlarına.

Genç araştırmacı adaylarını bilime yönlendirmek için... her ne

’

Türkiye'de evrim müfredatı... Ne diyebilirim ki, maalesef yıllardır,
’

Ezbere dayalı dersleri hiçbir zaman sevemedim.

’

(

)

Tasarım okumayı isterdim.

kadar çok sık yazamasam da Türkçe blogum
www.biyolokum.com üzerinden yeni nesillere yardımcı olmaya
çalışıyorum, örneğin yurtdışında doktora programlarına nasıl
başvurulur gibi konularda yazılarım var. Bazen kariyerinin
baharında arkadaşların bana özelden gönderdikleri mektupları
blog üzerinden kişisel ayrıntıları kaldırarak cevaplıyorum ki
başkaları da faydalanabilsin. Bunun dışında daha aktif olarak
Twitter dan bilim veya bilimli sanat konularında paylaşım
yapıyorum biyolokum . Bir de labımın web sitesinde faydalı
kaynakları listelediğim bir bölüm var:
http: ozpolatlab.org self help.
’

(@

)

//

/
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Bilimsel çalışmalar dışında en çok zaman harcadığım
şey... sanat ve doğa yürüyüşleri tamam itiraf ediyorum bir
(

de Netflix Hulu Amazon Prime üçgeni! . Bilimsel konulu
sanatsal çalışmalar yapmak bana çok keyif veriyor. Bu aralar
özellikle seramik tabaklar yapıyorum. Tabakların üzerine
normalde beklemeyeceğimiz solucan, deniz canlıları,
böcekler, mikroplar vesaire desenleri koymak ayrı bir zevk!
/

Akademik hayatımda hiç unutamadığım anım... Hmm o kadar

çok şey var ki. Ama sanırım hafızamda en canlı kalan anlar hep
mikroskopla görüntülediğim müthiş dokular, embriyolar, hücreler
vesaire. Bunların bir kısmı hafızama o kadar net kazınmış durumda
ki, ekranda gördüğüm mikroskop resmini, nerede olduğumu, o
anda neler düşündüğümü, günün hangi vakti olduğunu bile
hatırlıyorum! Eğer insan ölürken hayatı gözlerinin önünden
hakikaten film şeridi gibi geçiyorsa, benim film şeridimde sevdiğim
insanların, yerlerin, yemeklerin filan arasına bu mikroskop
görüntüleri serpilmiş olacak sanırım solucan embriyosunun
gelişimi, sirke sineği yumurtalığı, halkalı solucanın sinir kordası
üzerinde yürüyen hücreler, kurbağa embriyosunun hücre
bölünmeleri, tavuk embriyosunun kan dolaşımı… . Bir de geçen
yaz ilk büyük projemin kabul edildiğini ve fonu aldığımızı
öğrendiğim an, doktorayı bitirmekten bile daha mutluluk verici bir
andı!
(

)

EkoEvo'nun kuruluşundan beri dernekte aldığım görevler...

EEBST için poster özeti değerlendirme. Maalesef EEBST nin
’
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En son okuduğum kitap... genelde aynı anda birkaç kitap
okuyorum. En son okuduğum iki kitap şunlar: Octavia
Butler ın kısa hikayelerinin derlendiği Bloodchild and Other
Stories kitabı. Bu yazardan bunca sene nasıl haberim olmamış
bilemiyorum acaba ırkçı ve cinsiyetçi sebeplerden mi diye de
sormadan edemiyorum kendime, zira kendisi siyahi ve kadın bir
bilim kurgu yazarı . Muhteşem bir yazar, çok enteresan
senaryolardan yola çıkarak, biyolojik konulara da değinen
hikayeler yazıyor. Mesela Bloodchild hikayesinde böceksi bir
uzaylı yaşam formunun başka bir gezegene kaçıp yerleşmiş bir
insan kolonisiyle kurduğu olağanüstü ve bir anlamda parazitik
ilişkiyi anlatıyor. Şiddetle tavsiye edeceğim ve yakın zamanda
bitirdiğim diğer bir kitap da Rena Seltzer in The Coach s Guide
for Women Professors kitabı. Her ne kadar grup liderleri hocalar
için yazılmış olsa da bence doktora öğrencileri ve doktora sonrası
araştırmacıların da faydalanabileceği bir kitap.
’

“

”

(

)

“

”

(
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(
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”

’

“

'
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Dernek üye adaylarına söylemek istediğim...Üye adayı mı?
Aday olarak kalmayın, hemen üye olun! Özellikle kariyerinin
başlangıcındaki arkadaşlar dernek etkinliklerinde aktif olarak yer
alırlarsa, bunun hem dernek hem de kendileri için ne kadar
faydalı olacağını göreceklerinden eminim.
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Ağaçlandırma iklim değişikliğine çözüm olabilir mi?
Dernek üyelerimizden İsmail Bekar, Science dergisinde yayımlanan ve küresel
ağaçlandırma çalışmalarının iklim değişikliğine çözüm olabileceğini iddia
eden makaleyi ve çevresindeki tartışmaları değerlendiriyor.
Kısa cevap: Hayır. En başta sorunun cevabı konusunda net olmakta fayda var,
fakat olaya biraz daha yakından bakmak gerekiyor. Ağaçlandırmanın iklim
değişikliğine karşı çok etkili bir çözüm olacağı iddiasının son zamanlarda sık sık
gündeme gelmesi bir tesadüf değil. Bütün haberlerin kaynağı ETH Zürich ’ te yer
alan bir grup bilim insanının yaptığı araştırma ve sonuçlarını Science dergisinde
yayınlandığı bir makaleye dayanıyor [ 1 ] . Çalışma yayınlanır yayınlanmaz dünyanın
en ünlü haber kuruluşlarından, irili ufaklı yerel haber ajanslarına kadar her
mecrada haber haline geldi çünkü başlık çok çekici: “ İklim değişikliğine çözüm
bulundu: Ormanlar! ” Ne kadar güzel değil mi? Maalesef değil, çünkü olay o kadar
basit değil. Sonuçlar her ne kadar medya tarafından ilgiyle karşılansa da bilim
dünyasında aynı etkiyi yaratmadı. Özellikle iklim çalışan bilim insanları tarafından
ciddi bir tepki ile karşılandı. Tepkiler önce sosyal medyadan geldi, sonrasında ise
yorum olarak dergilerde yayınlanmaya başladı. Çalışmanın yayınlandığı Science
dergisinde bile çok hızlı bir şekilde üç farklı teknik yorum yayınlandı. Kişisel blog
yazıları ve çeşitli resmi kurumların açıklamaları da cabası. Bu yazının geri
kalanında önce çok kısa bir şekilde çalışmadan bahsedip sonrasında Science
dergisinde yayınlanan üç teknik yorumu özetleyeceğim [ 2,3,4 ] .
Bastin ve ark. ( 2019 ) çalışmalarında potansiyel ağaç dağılımını küresel olarak
haritaladılar. Bu haritalama ağaç tepe örtüsünün kapladığı alan ( canopy cover )
üzerinden yapıldı. Sonuçlar, var olan orman, tarım ve şehir arazilerini çıkardıktan
sonra 900 milyon hektarlık bir arazinin yeniden ağaçlandırma için uygun
olduğunu ve bu potansiyel ağaçların da toplam 205 gigaton ( Gt ) yeni karbonu
depolayabileceğini ortaya koyuyor. Yazarlar ayrıca ağaçlandırmanın iklim
değişikliğiyle mücadelede en etkili yol olduğunu ve sonuçların da bunu
desteklediğini iddia ediyor. Çalışmada iklim değişikliğinin bu hesapları
değiştireceğine de değiniliyor fakat burada o kadar detaya inmeyeceğim çünkü
zaten buraya kadar olan bulgular için bile sadece benim derlediğim yedi farklı
eleştiri var.
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Çalışmada eleştirilen temel noktalara kısaca değinmek gerekirse: 1 ) 900 milyon
hektarlık arazide yapılacak ağaçlandırma ile 205 Gt yeni karbon depolama
kapasitesi olduğu sonucu literatürde var olan bulgularla uyuşmuyor. Farklı
yöntemlerle yapılan alternatif çalışmalar bu ölçekte bir alanın ormanlaştırılmasıyla
depolanabilecek karbonun 89 - 108 Gt arasında değişen değerlerde olabileceğini
işaret ediyor. 2 ) Çalışma, restorasyon yapılacak arazilerde hiçbir canlı dal, yaprak,
kök hatta ölü kütle olmadığını varsayıyor. Halbuki burada hali hazırda bir canlılık
var ve bunlar zaten belirli bir seviyede karbon depoluyor. 3 ) Depolanan 205 Gt ’ lik
karbonun “ küresel antropojen karbon yükünün ” ciddi bir oranını (% 67 )
karşılayacağı iddia ediliyor. Küresel antropojen karbon yükü, araştırmacıların
makalede kullandıkları bir terim, burada insan aktiviteleri sonucunda ortaya çıkan
karbon kastediliyor. Fakat araştırmacılar, çok fazla hesapladıkları 205 Gt değerini
yine yanlış bir değer ile bölerek çok kuvvetli bir yargıya ulaşmışlar. Çünkü insan
aktiviteleri 1750 ’ den bu yana 640 Gt karbon salınımına neden oldu. Araştırmacılar
burada atmosfere karışan karbondioksit oranı ( 300 Gt ) ile toplam karbon
emisyonu oranını ( 640 Gt ) karıştırıyorlar ( aradaki fark yeryüzü ve okyanuslar
tarafından depolandı ) . Yani hesapladıkları 205 Gt doğru olsa bile bu % 67 ’ lik bir
orana değil, % 30 ’ luk bir orana denk geliyor. 4 ) Albedo etkisinden kaynaklanacak
ısınma da çalışmada dikkate alınmayan bir diğer önemli etken. Özellikle yüksek
enlemlerde ağaçların karbon depolama ile yapacağı soğutucu etki, albedo ile
yapacağı ısıtıcı etkiden daha az. 5 ) Çalışmada savan ve doğal çayırlar,
ağaçlandırma ile restorasyon yapılacak alanlar olarak varsayılıyor. Bu bölgeler
otsu bitkiler, büyük otçul canlılar, çevresel değişkenler ve yangınlar arasındaki
milyonlarca yıllık ekolojik ve evrimsel ilişkiler sonucu oluşan özel ekosistemlerdir.
Hali hazırda hem ekosistem olarak hem de barındırdıkları canlılar için birçok
tehlike ile karşı karşıyalar ve karbon odaklı ağaçlandırma çalışmaları bu tehlikeleri
arttırmaya devam edecektir. Ayrıca bu ekosistemlerde yapılacak ağaçlandırma
çalışmaları yangınlar tarafından ciddi şekilde etkilenmeye de açık olacaktır. Sonuç
olarak depolanan karbon, yangınlar ile birlikte tekrar kaybedilecektir. 6 ) Son
olarak ağaçlandırmanın iklim değişikliğine karşı en etkili çözüm olduğu belirtiliyor
fakat bunu destekleyecek hiçbir kanıt gösterilmiyor. Yazılan teknik yorumlardan
bir tanesinde yazarlar, sanırım olayı birazcık da şakaya alarak, böyle bir ifadenin
asla desteklenemeyeceğini, çünkü fosil karbonu jeolojik depolama alanlarından
hiç çıkarmamanın onları salıp, sonra tekrar yakalamaktan daha etkili olacağını
söylüyorlar.
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Hepsini peş peşe yazmak, çalışmada kullanılan varsayımsal ve metodolojik
hataların ne kadar ciddi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bütün bunlar
ağaçlandırma iklim değişikliğine karşı mücadelede etkili değildir anlamına
gelmiyor, sadece en etkili ve en ucuz çözüm yöntem olmadığını ifade ediyor. Peki
bu kadar eleştiriden sonra ne oldu? Yazarlar, gelen eleştirilere önce kendi
sitelerinden bir cevap yayınladılar, ardından da yayınlanan teknik eleştirilere bir
cevap yayını yayımlandı. Beraberinde makalenin özetinde ufak bir düzeltmeye de
gidildi ( özetin ilk cümlesi yeniden ormanlaştırmanın iklim değişikliğine karşı en
etkili yöntem olduğunu söylüyordu! ) . Bu yapılanın ne kadar yeterli ve adil olduğu
tartışmalı. Çünkü özetteki düzeltme koskoca makalenin verdiği mesajı
değiştirmiyor, sonuçta yapılan bunca eleştiri sadece özete gelmedi. Makalenin
yarattığı etki için hiç yeterli değil. NY Times haberde düzeltme bile yapsa, bu
düzeltmeyi haberi duyurduğu gibi duyurmayacak. Bir diğer önemli nokta da,
dergiler için hakemlik ve editörlük düzeninin nasıl işlediği konusu. Her makaleye
gelen haklı / haksız onlarca eleştiri varken böyle bir makale nasıl oluyor da
yukarıda belirtilen eleştirilerin hiçbirini almadan yayınlanabiliyor, ilginç. Bastin ve
arkadaşlarının yaptığı çalışma, yetkin bir hakem değerlendirmesinden geçse ve
gelen eleştirilere göre revize edilse çok daha kıymetli bir çalışma olabilirdi. Fakat,
benim bu zamana kadar alanımda hiç görmediğim bir şekilde tartışılan bir çalışma
olarak kaldı. Makaledeki sonuçların fazlaca sapmış olması aslında ekolojik
modellemeler için yeni değil. Çoğu ekolojik model çeşitli varsayımlar yaparak
çalışır, dolayısıyla sonuçlar çoğu zaman gerçeği birebir ifade etmez. Burada en
önemli nokta, modelleme yaparken kullandığımız modelin eksiklerini ve
varsayımlarımızın çalışmanın sonuçlarını nasıl etkileyeceğini bilmek ve sonuçları
yorumlayıp, çıkarımlar yaparken bunları hatırlamaktır . Ekolojik modelleme
yaparken istatistikçi George E. P. Box ’ a atfedilen “ Bütün modeller yanlıştır, fakat
bazıları yararlıdır ” sözünü de aklımızda tutmakta fayda var.
1 ] Bastin, J. - F. ve ark. The global tree restoration potential. Science ( 2019 ) .
[ 2 ] Cook, J. Ve ark. Comment on “ The global tree restoration potential ” . ( 2019 ) .
[ 3 ] Lewis, S. L. Ve ark. Comment on “ The global tree restoration potential ” . Science ( 2019 ) .
[ 4 ] Veldman, J. W. ve ark. Comment on “ The global tree restoration potential ” . Science ( 2019 ) .
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İnsan merkezli orman yangını algısı ve
yangının doğadaki rolü
Dernek üyelerimizden Çağatay Tavşanoğlu, orman yangınları etrafındaki
tartışmaları yangın ekolojisi açısından değerlendiriyor.
“

Orman yangını” pek çok kişi için tahrip olan ormanlar, yangından kaçamayarak

ölen hayvanlar, yangınla mücadele eden insanların yaşadıkları zorluklar, milli
servet kaybı, evleri yanan orman köylüsü ve yangında ölen insanlar anlamına
gelmektedir. Yangınların tahrip edici gücü o kadar fazladır ki ( örn ; ortamda
yüzlerce derece sıcaklığa neden olan şiddetli tepe yangınları ) , insanın çoğu
zaman aksi yönde düşünmesi mümkün olmaz.

Yangınların doğadaki rolünü azımsayan ve görmezden gelen bu hâkim anlayışın
en önemli sonucu, yangınların ortaya çıkışının tek sebebinin insan olduğu
algısının toplumda yerleşmiş olmasıdır. Bu konudaki en yüzeysel ve fakir
açıklama, bir yerde bir orman yangını çıkıyorsa, bunun sebebinin rant ya da terör
amaçlı bir kundaklama olduğu düşüncesidir. Günümüzde elbette, az sayıda da
olsa bazı yangınlar bu sebepten çıkmaktadır ancak, söndürülmeyen sigara ya da
piknik ateşi, kopan elektrik hattı ve anızı yakma sırasında yanlışlıkla ormana kaçan
ateş gibi insanların ihmalinden kaynaklı yangın çıkışı da azımsanmayacak
ölçüdedir. Örneğin geçtiğimiz ay ( Aralık 2019 ) Karadeniz Bölgesi ’ nde gerçekleşen
örtü yangınlarına halk büyük bir hassasiyet göstermiş ve ormanların yanması ile
ilgili olarak rant amaçlı kundaklama iddiaları ( ve bir terör örgütünün yangınları
üstlenen açıklaması ) öne sürülmüştür. Oysa yapılan incelemeler neticesinde bu
varsayımlar teker teker kanıtlarıyla çürütülmüştür. İşin doğrusu, Karadeniz
Bölgesi ' nde kış aylarında kurutucu rüzgârların da etkisiyle yangın çıkması doğal
bir süreçtir, ancak bu yangınların Akdeniz ' de yazın görülenlerden farklı olarak,
çoğunlukla ormandaki ağaçlara zarar vermeyen ve ot / çalı tabakasının yandığı
düşük şiddetli " örtü yangınları " olmasıdır. Dolayısıyla, Karadeniz Bölgesi ' ndeki bu
yangınların çok azı gerçek anlamda ekosisteme zarar verecektir. Ancak, bu
bölgedeki yangınlar ile ilgili olarak asıl endişelenmemiz gereken, gelecek on
yıllarda iklim değişikliğinin etkisi ile örtü yangınlarının daha şiddetli tepe
yangınlarına dönüşme olasılığıdır. Bu durumda, tepe yangını rejimlerine
uyarlanmamış bitkilerin var olduğu bu ormanlar zarar görecektir. Nitekim tepe
yangınlarının doğal olarak sık görüldüğü güneydoğu Avustralya ’ da, geçtiğimiz ay
başlayan yangınlar halen devam etmekte ve yangınların şiddetindeki bu artışta
iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan aşırı sıcak ve kuru havanın rolü ciddi
biçimde tartışılmaktadır.
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Orman yangınlarına daha bütüncül bir ekolojik bakış açısıyla ve evrimsel bir
zaman sürecini dikkate alarak bakılmadığında, yangınlar hakkında öne sürülen
fikirler önemli ölçüde eksik kalmaktadır. Örneğin, tüm bu kavrayış eksikliğinin bir
sonucu olan “ orman yangınlarının ‘% 95 ’ i insan kaynaklıdır ” söylemi ( hatta bazen
“% 99 ’ u ” da denir ) , yangın rejimlerinin bölgesel olarak değişkenlik
gösterebileceğini ve dolayısıyla farklı yerlerde bu oranların büyük ölçüde
değişebileceğini görmezden gelir. Dünya üzerindeki birçok ekosistemde en
önemli yangın sebepleri arasında yıldırımlar yer almaktadır. Ülkemizde de son
yıllarda elde edilen daha kaliteli verilere göre [ 1 ] , bazı yörelerde % 20 ’ lere kadar
varan miktarda yangının yıldırım kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Yıldırım
yangınları, yangının insan varlığından bağımsız doğal bir süreç olabileceğine
ilişkin en önemli kanıtlardan birisini oluşturur.
Yangın ekolojisi konusunda yapılmış olan araştırmalar, orman yangınlarının ( ya da
genel olarak vejetasyon yangınlarının ) , insan türleri var olmadan önce de
Yerküre ’ de ekosistemler üzerinde etkili olduğunu [ 2 ] ve günümüzde birçok bitki
ve hayvan türünün yangınlara uyarlanmış olduğunu [ 3,4 ] göstermektedir. Sonuç
olarak, dünya üzerinde milyonlarca yıldır yangına maruz kalmakta olan birçok
ekosistemde, yangından sonra mikrop, bitki ve hayvan komüniteleri – farklı
yerlerde farklı hız ve dinamiklerde olmak koşuluyla - kendilerini
yenileyebilmektedir [ 5,6 ] . Orman yangınlarının ortaya çıkışını yalnızca insan
faaliyetlerine indirgeyen anlayışın bir olumsuz sonucu da, ekosistemlerin bir
bütün olarak yangından sonra yenilenebileceği gerçeğinin reddedilmesidir.
Ortalama yarım yüzyıldan biraz fazla süre yaşayan bir organizma olan insanın,
vejetasyon dinamikleri ve yangın sonrası süksesyon ölçeği dikkate alındığında
oldukça kısa süreli olan zamansal algısı içerisinde orman yangını sonrası doğanın
yenilenme sürecini kabullenebilmesi oldukça zor olabilir.
Oysaki yangına eğilimli birçok ekosistemde, bitki türleri kendilerini
yenileyebilecek mekanizmalara ve karakterlere sahiptir. Doğal yangın rejimine
uyarlanmış olan bitkiler, yangına uyarlanmış karakterleri sayesinde bir sonraki
yangından önce popülasyonlarının devamlılığını garanti altına alabilir. Örneğin,
Akdeniz Havzası ekosistemlerinde bitkiler, yeniden sürgün vererek ( toprak altı
organları sayesinde yangını canlı bir şekilde atlatarak ) , tohumlarının yangından
sonra çimlenmesini sağlayarak ( yangın sıcaklığının ya da dumanın tohum
dormansisini * kırması mekanizmasıyla ) ya da tohumlarını yangından koruyup
sonrasında tohum dispersalini ** sağlayarak ( bazı çamlardaki serotinlik özelliği
ile ) , yangın sonrasında alanda yeniden var olabilirler [ 3 ] . Bununla birlikte, insan
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merkezli yangın anlayışından kaynaklanan bir içgüdü ile çoğu insan yangından
sonra bu alanların hemen ormanlaştırılmasını istemekte, hatta bu
ormanlaştırmanın ekosistem için en sert restorasyon yöntemi olan fidan dikme
şeklinde olması için çaba göstermektedirler. Geçtiğimiz Ağustos ayında
gerçekleşen İzmir Karabağlar yangınında da bu doğrultuda iyi niyetli ancak
ekolojik olarak felaket getirebilecek öneriler sunulmuştu [ 7 ] . Ancak, bu gibi aktif
restorasyon uygulamaları, orman yangınlarının sık gerçekleştiği Kızılçam
ekosistemlerinde biyolojik çeşitliliğe büyük zarar vermekte ve ormanın
gelecekteki bitki tür bileşimini değiştirmektedir [ 8 ] . Bu nedenle, yangından sonra
Kızılçam ormanlarında dolaylı restorasyon tekniklerinin uygulanması ( ör: yanmış
dalları yere sererek Kızılçam tohumu takviyesi yapma ) , bu ormanların biyolojik
çeşitliliğin korunarak yenilenmesi için en kullanışlı yöntemlerden birisidir.
Vejetasyon yangınlarının Yerküredeki biyomları ve bitkilerin evrimini şekillendirici
etkisi konusunda son 20 yılda sayıları giderek artan bilimsel araştırmalar [ 9,10,11 ] ,
ekoloji biliminde yangının ekosistemlerdeki rolünün on yıllardır nasıl görmezden
gelindiğini de ortaya koymaktadır. Bilimsel kanıtların artışı ile birlikte son
dönemde temel ekoloji ders kitaplarında yangın ekolojisi ile ilgili bölümlerin yer
almaya başlaması ve “ yangın körlüğü ” olarak ifade edilen anlayışın [ 12 ] ekologlar
arasında giderek gerilemesi, insan merkezli yangın algısının değişmesine ve
doğal ekosistemleri yangın faktörünü de dikkate alarak daha iyi
açıklayabilmemize yardımcı olacaktır.
* Tohumların kabuklarının kırılması, “ uyanması ” , çimlenmesi.
** Tohumların dağılımı, yayılımı.
1 ] OGM ( 2018 ) Türkiye sayısal orman yangını verileri ( 2001 - 2017 ) . Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi
Başkanlığı, Ankara. [ Erişim tarihi: 21.09.2018 ]
[ 2 ] Glasspool, I.J., Scott, A.C., Waltham, D., Pronina, N.V., Shao, L. ( 2015 ) The impact of fire on the Late Paleozoic Earth system. Frontiers in
Plant Science 6: 756.
[ 3 ] Keeley, J.E., Pausas, J.G., Rundel, P.W., Bond, W.J., Bradstock, R.A. ( 2011 ) Fire as an evolutionary pressure shaping plant traits. Trends in
Plant Science 16: 406 - 411.
[ 4 ] Pausas, J.G., Parr, C.L. ( 2018 ) Towards an understanding of the evolutionary role of fire in animals. Evolutionary Ecology 32: 113 - 125.
[ 5 ] Tavşanoğlu, Ç., Gürkan, B. ( 2014 ) Long - term post - fire dynamics of co - occurring woody species in Pinus brutia forests: the role of
regeneration mode. Plant Ecology 215: 355 - 365.
[ 6 ] Soyumert, A., Ertürk, A., Tavşanoğlu, Ç. ( 2020 ) Fire - created habitats support large mammal community in a Mediterranean landscape.
Mammal Research doi:10.1007 / s13364 - 019 - 00473 - y
[ 7 ] Gazete Duvar ( 2019 ) Doç. Dr. Tavşanoğlu: Ağaç dikme seferberliği ekolojik felaket getirir.
https: // www.gazeteduvar.com.tr / gundem / 2019 / 08 / 26 / doc - tavsanoglu - agac - dikme - seferberligi - ekolojik - felaket - getirir /
[ 8 ] Ürker, O., Tavşanoğlu, Ç., Gürkan, B. ( 2018 ) Post - fire recovery of the plant community in Pinus brutia forests: active versus indirect
restoration techniques after salvage logging. iForest - Biogeosciences and Forestry 11: 635 - 642.
[ 9 ] Bond, W.J., Keeley, J.E. ( 2005 ) Fire as a global ‘ herbivore ’ : the ecology and evolution of flammable ecosystems. Trends in Ecology &
Evolution 20: 387 - 394. [ 10 ] He, T., Belcher, C.M., Lamont, B.B., Lim, S.L. ( 2016 ) A 350 ‐ million ‐ year legacy of fire adaptation among conifers.
Journal of Ecology 104: 352 - 363.
[ 11 ] Pausas J.G., Bond W.J. ( 2020 ) Alternative biome states in terrestrial ecosystems. Trends in Plant Science. Doi:
10.1016 / j.tplants.2019.11.003
[ 12 ] Pausas J.G., Lamont B.B. ( 2018 ) Ecology and biogeography in 3D: the case of the Australian Proteaceae. Journal of Biogeography 45:
1469 - 1477.
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FUNGAL EVRİMSEL GENETİK LABORATUVARI
Her sayımızda üyelerimizin dahil olduğu bir araştırma grubunu tanıtıyoruz. Bu sayıda Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde araştırmalarını yürüten Hilal
Özkılınç'ın Fungal Evrimsel Genetik Laboratuvarı'nı sizlere tanıtmak istiyoruz.

Grubumuzda, bitki patojeni olan çeşitli fungal organizmalarda türleşme, tür içi ve türler arası
varyasyonlar ve bunların nedenleri konukçu patojen ilişkileri ve konukçu özelleşmeleri eşey tipleri ve
üreme modları fungisit direncinin genetik temeli mitokondriyal ve nükleer genom yapılarını anlamaya
yönelik sorular yöneltmekteyiz. Popülasyon genetiği, filogenetik ve genomiks temelli metodları
kullanmaktayız. Son zamanlarda gen ifadelerini de dikkate alan çalışmalara da yer vermeye başladık.
Fungal patojen popülasyon yapıları pek çok faktörün etkisiyle hızla değişmektedir ve özellikle bitki
hastalık etmenleri dikkate alındığında bu değişimin anlamlandırılması hastalık yönetim stratejileri
açısından da oldukça önemlidir. Çalışmalarımıza örneklerimizi araziden bizzat kendimiz örnekleyerek
başlıyoruz. Daha sonra patojen izolasyonu ve tek koloniden gelişen saf kültürleri elde ediyoruz. Bu
uzun, zahmetli ve hassas çalışmadan sonra çalışma materyalimizi elde etmiş oluyoruz ve uzun süreli
muhafazalar için özel şartlarda derin dondurucularda depoluyoruz. Belirli çalışmalar için bu
depolardan kültürleri geliştiriyoruz, patojenisite analizleri, DNA RNA izolasyonlarından sonra çeşitli
moleküler çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ardından projelerimizle aldığımız yüksek performanslı
bilgisayarlarımızda analizlerimizi yapıyoruz. Çalışmalarımız örneklemeden en son aşamaya kadar
elimizden geçiyor ve tüm hikayesi bizim oluyor.
;

-

;

;

;

/

Çalışmalarımızı, bilim yolculuğumdan da kısaca bahsederek tanıtmak isterim. Lisans eğitimimi 2004
yılında Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü nde, yüksek lisansımı yine aynı
üniversitede Biyoloji A.B.D. Moleküler Biyoloji Bilim Dalı nda 2006 yılında tamamladım ve aynı alanda
Prof. Dr. Canan Can danışmanlığında doktoraya başladım. Doktora eğitimim sırasında doktora
çalışmalarımın önemli bir bölümünü İsrail de Volcani Merkezi nde Volcani Center yürüttüm. Bu sırada
Kudüs İbrani Üniversitesi Bitki Bilimleri Tarım ve Genetik Bölümü nde The Hebrew University of
Jerusalem Plant Sciences and Genetics in Agriculture çeşitli ürün bitkilerinin evrimi üzerine
araştırmalarını yürüten Prof. Dr. Shahal Abbo, Volcani Merkezi Genomiks Bölümü nden Dr. Amir
Sherman ve Volcani Merkezi nde Bitki Koruma Plant Protection , Bitki Hastalıkları Plant Pathology ve
Bitki Araştırmaları Weed Research Birimi nden Prof. Dr. Dani Shtienberg olmak üzere üç farklı alandan
danışmanlarım oldu.
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Bu da, popülasyon genetiği çalışmalarında gerekli olan çok yönlü bakış açısı ve düşünme
becerisi kazanmamı sağladı. Doktora sonrası araştırmacı olarak ABD Ulusal Bilim Vakfı NSF
tarafından desteklenen bir projede aseksüel üreme gösteren türleri barındıran Alternaria cinsi
üzerinden tür kavramını ve tür sınırlarını sorgulayan bir çalışmada yer aldım. Alternaria cinsi
kısmen belirli konukçuları hedef alan, ancak çoğunluğu çok geniş konukçu aralığına sahip pek
çok türü içermektedir ve bu türler birçok farklı üründe Alternaria yanıklığı olarak bilinen ve
ürün kalitesini önemli ölçüde etkileyen patojenlerdir. Çoğunlukla klonal üreme beklenmesine
rağmen pek çok kodlayıcı gen bölgesinde varyasyonlar belirledik ve gen ağaçlarının verdiği
uyumsuzlukların ötesine geçiren tür ağacı oluşturmaya yönelik metotlar ile filogenetik tür
sınırlarını belirlemeye çalıştık. Bu cins içinde büyük sporlu olarak bilinen çeşitli türlerde
filogenetik tür sınırlarını ortaya koyabilirken, özelikle küçük sporlu olarak gruplandırılan
türlerde bu sınırlar daha belirsiz olmuştur.
(

)

-

-

...yurt dışından dönecek veya dönmeyi planlayan
arkadaşlar için de diyebilirim ki, geldiğiniz veya
gelmek istediğiniz yerde her şeyin tam hazır
olmasını beklemeyin veya eksikler yüzünden
vazgeçmeyin; uğraşınca ve isteyince araştırma
ortamını oluşturmak mümkün oluyor.
Doktora sonrası çalışmalarımdan sonra Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler
Biyoloji ve Genetik Bölümü nde Yrd. Doç. Dr. Öğr. Ü. olarak
pozisyon aldım. Yeni açılan bölümde ne öğrenci ne de
kurulu araştırma laboratuvarları vardı. Ancak bölüm
arkadaşlarımızla birlikte kısa sürede oldukça donanımlı,
özelleşmiş çalışma alanları da içeren bir araştırma
laboratuvarı kurduk. Tabi bu birkaç yılı aldı ama güzel oldu,
ihtiyaçlar devam etse de yeni projelerle büyümeye devam
ediyor. Halen aynı bölümde doçent ünvanıyla Genetik
A.B.D. da çalışmalarıma devam ediyorum. Aynı zamanda
lisans düzeyinde Moleküler Evrim dersini ve yüksek lisans
düzeyinde Popülasyon ve Evrimsel Genetik ve de Genetik,
Genomiks ve Evrim derslerini vermekteyim. Yine oldukça
keyifli geçen ve güzel geri dönüşler aldığım biyoinformatik
ve genetik tabanlı dersleri de vermekteyim.
Bu arada, yurt dışından dönecek veya dönmeyi planlayan arkadaşlar için de diyebilirim ki,
geldiğiniz veya gelmek istediğiniz yerde her şeyin tam hazır olmasını beklemeyin veya
eksikler yüzünden vazgeçmeyin uğraşınca ve isteyince araştırma ortamını oluşturmak
mümkün oluyor. Elbette zaman alıyor ve yorucu oluyor ama çok daha keyifle benimsediğiniz,
hem kendi kullanımımız hem de bizden sonra gelecekler için güzel bir ortam oluyor.
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Yürütücüsü olduğum ilk TÜBİTAK projemiz EVRENA projesi oldu. Projede farklı üniversite ve
E K O E V O

B Ü L T E N

1 6

M a r t

2 0 2 0

S a y ı

3

enstitülerden yabancı araştırmacılar da yer almıştır. Alternaria üzerinde tamamlanmamış soruları
yönlendirmek ve ülkemizde de önemli bir sorun olarak anlatılan Antep fıstığında Alternaria
etmenlerini çeşitli yönlerden karakterize eden bir projenin liderliği yaptım ve üç yıl süren bu
projeyi başarıyla tamamladık. Bu projede tür sınırlarında sorun yaşadığımız ve morfolojik olarak
da tanımlanmaları oldukça karışık ve zaman alıcı olan türlerin ayrımında kullanılabilecek
moleküler belirteç de geliştirdik. Devam eden ve yürütücülüğünü yaptığım TÜBİTAK 1001
projemizde ise şeftalide kahverengi çürüklük etmeni olan Monilinia türleri üzerinde çalışıyoruz.
Bu hastalık etmenleri özellikle meyve olgunlaşma sürecinde bariz bir şekilde ortaya çıkarak
meyvelerde ciddi bir ürün kaybına sebep olmaktadır. Ayrıca aralarında karantina patojeni olarak
tanımlanan bir tür de bulunmaktadır ve bu da ihracatta önemli bir sorun olabilmektedir. En
önemli mücadele yöntemi ise fungisit kullanımıdır. Kullanılan fungisitler ise çoğunlukla fungal
sistemlerde belirli bir mekanizmayı hedef alarak fungal gelişimi inhibe edici etki gösterecek
özellikteki etken maddeleri içermektedir. Solunum inhibitörü fungisitlere karşı direnç cevaplarını
ve bunun genetik temelini anlamaya çalışıyoruz. Örneklememizi 2018 yılında Karadeniz,
Akdeniz, Marmara, ve İç Anadolu da yürüterek güzel bir koleksiyon oluşturduk. Ayrıca bu
etmenlerde mitokondriyal genom yapılarını irdeliyoruz ve çok ilginç ve güzel sonuçlara
ulaşmaya başladık. Bu ilginç bulgularımızın bir kısmını EEBST 2020 de sunmayı planlamaktayız.
Üç yıllık projemizi yarılamış bulunmaktayız, heyecan ve merakla devam ediyoruz. Çalışmalarımız
da farklı ülkelerdeki araştırmacılarla işbirliklerimiz de bulunmaktadır. Ayrıca deneysel evrim
çalışmalarına yönelik çalışmalarımızı da başlattık ve ön sonuçlarımızı almak üzereyiz. Bu yönde
de bir proje hazırlığımız var ve umarım iyi bir destek ile daha büyük sorularımızı araştırma
olanağına kavuşuruz. Çalıştığımız alan oldukça dinamik ve hızla değişiyor ve ben de kendimi
hep bir şeyler öğrenmeyi sürekli sürdürmesi gereken bir öğrenci modunda görüyorum. Mesela
geçen yıl Christian Albrecths Kiel Üniversitesi University of Kiel , Almanya da Prof Dr. Eva
Stukenbrock un bilimsel destek davetiyle, genom çalışmalarıyla ilgili belirli biyoinformatik
araçları kullanmayı öğrenmek için hızlandırılmış yoğun bir eğitim aldım ve verdiği destek hem
benim öğrenmem hem de öğrendiklerimi öğrencilerime öğreterek yola devam etmemiz için çok
faydalı oldu.
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Lab ekibimde çok değerli, gerçekten yetişmelerinden ve çalışmalarından gurur duyduğum
öğrenciler var. Her biri çok önemli katkılarda bulunuyor ve yakın zamanda onları önemli bilim
insanları olarak çok iyi yerlerde göreceğime inanıyorum. Şu an ekibimde yer alan öğrencilerden
Gözde Yıldız mitokondriyal genom yapıları üzerinde biyoinformatik ağırlıklı çalışmaları
yürütmektedir Ece Sılan hem ulusal hem uluslararası çeşitli fungal koleksiyonlarda filogeni
temelli çalışmaktadır Muhammed Raşit Durak ve Kübra Arslan hem genomik hem de
transkriptomik veriler üzerinden çeşitli fungal karakterleri çözümlemeye çalışmaktadır. Halen
lisans eğitimine devam etmekle beraber ilgisi ve gayretiyle ekibimizde yer alan Baran Taylan
Fidanoğlu ise devam eden bu çalışmalara yardımcı olarak öğrenmekte aynı zamanda özellikle
konukçu özelleşmesine yönelik sorular içeren çalışmalara yönelik kendisini yetiştirmektedir.
Ekibimizle düzenli olarak haftada bir gün iki ayrı oturumda toplanarak ilk yarıda lab toplantısı
ikinci yarıda ise her hafta sırayla bir kişinin liderliğinde makale tartışmaları yürütmekteyiz.
Aslında makale tartışmalarımızda zaman zaman müsait olabilecek ve konu ile ilgili
araştırmacıların da Skype yolu ile katılımını çok isteriz. Ayrıca ekibimizin aynı kalitede
büyümesini istiyor ve çalışma konularımıza ilgi duyan arkadaşların katılımını bekliyoruz.
Hazırlığını yaptığımız ve hala geliştirilecek modda olan bir internet adresimiz de var, bizi oradan
da takip edilebilirsiniz: https://ozkilinclab.wixsite.com/website
;
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“Kalahari Çölü’nün değişen mevsimleri
mirketleri tehdit mi ediyor?”
Dernek üyelerimizden Arpat Özgül Science dergisinde yayımlanan iklim
değişikliğinin mirketler üzerindeki etkilerini araştırdıkları çalışmalarından
bahsetti.

Görsel kaynağı: Arpat Özgül

Küresel iklim değişikliğiyle beraber aşırı hava olayları gittikçe artıyor ve
mevsimsel dengeler değişiyor. Bu iklimsel değişimler kutuplar ve çöller gibi
zorlu hava şartlarının hakim olduğu bölgeleri daha şiddetli etkiliyor. Dernek
üyelerimizden Zürih Üniversitesi, Evrimsel Biyoloji ve Çevre Bölümü nde
araştırmalarını sürdüren Arpat Özgül ün öncülüğünde yapılan ve dünyanın önde
gelen bilim dergilerinden Science da yayımlanan yeni bir araştırma, Kalahari
Çölü nde artan kuraklıkların çölün sevimli sakinleri mirketleri nasıl etkileyeceğini
gösteriyor. Afrika nın güneyinde yer alan Kalahari Çölü nde doğal yaşamın temel
kaynağı yazları yağan yağmurlardır. Ancak, iklim modelleri Kalahari Çölü nde
mevsimlerin değişeceğini ve kuraklığın artacağını öngörüyor. Mirketlerden
1997 den beri düzenli toplanan verileri değerlendiren bu araştırma, yaz
kuraklığındaki artışın mirketlerin vücut ağırlıklarını düşüreceğini ve bunun
sonucunda üremenin ve yavru sağkalımının azalacağını gösteriyor. Bunun
yanında, mirketlerin akıbetini tam anlayabilmek için sadece yaz değil, kış
mevsimini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kış sıcaklıklarındaki olası bir
artışın vücut ağırlığındaki düşüşü yavaşlatarak iklim değişikliğinin olumsuz
etkilerini hafifletmesi de mümkün. Mirket popülasyonunun kaderi, bu mevsimsel
değişimlerin vücut ağırlığı, sağkalım ve üreme üzerindeki net etkilerine bağlı
olacak.
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Kalahari Çölü ’ nde yaşayan ve sosyal bir kuyruksüren türü olan mirketler
( Suricata suricatta ) , elli bireye kadar ulaşan sosyal gruplarda yaşıyor. Bir dişi ve
bir erkekten oluşan baskın çift sosyal gruptaki üremenin çoğunu tekeline alır ve
gruptaki diğer bireyler ( yardımcılar ) yavruların yetiştirilmesine yardım eder.
İklimsel ve sosyal koşullardaki değişimler mirketlerin vücut ağırlığını, sağkalımını
ve üremesini etkiler. Örneğin, yaz başında gelen yağışlar büyümeyi ve üremeyi
arttırır. Kış soğuklarında ve popülasyon yoğunluğunda görülen bir artış ise
büyümeyi yavaşlatır ve sağkalımı azaltır. İklimsel ve sosyal koşullarda görülen bu
mevsimsel değişimlerin etkilerini anlamak mirketlerin akıbetini öngörebilmek
için önemlidir.
Çalışmanın baş yazarı, Zürih Üniversitesi ’ nden Dr. Maria Paniw: “ Mirketler
giderek kuraklaşan bir ortamda hayatta kalmaya çalışıyor. Yirmi yıldır toplanan
detaylı verileri kullanarak, mirketlerin artan mevsimsel kuraklıklara verecekleri
tepkileri araştırdık. Vardığımız sonuç ‘ artan kuraklıklarla popülasyonun yok olma
riski de artar ’ sonucundan biraz daha karmaşık. Mirketlerin kaderi, mevsimsel
değişimin detaylarına bağlı olacak. Bir mevsimin kötüleşen koşullarının etkisi,
diğer mevsimin iyileşen koşulları tarafından hafifletilebilir. İklim değişikliğinin
sağkalım ve üreme üzerindeki etkileri mevsimden mevsime değişebilir. Bu
nedenle, yıllık ortalama iklim koşullarını incelemek yerine, bu koşullardaki
mevsimsel değişimlere daha yakından bakmaya başlamalıyız. ” diyor.
Özgül ve ekibi, Kalahari Mirket Projesi ’ nde 1996 ’ dan beri toplanan vücut ağırlığı,
sağkalım ve üreme verilerini inceleyip, bu verilerde gözlemlenen değişiklikleri,
yağış ve sıcaklıklardaki mevsimsel değişimlerle ilişkilendirdi. Bu ilişkileri bir
popülasyon modelinde kullanarak mirket popülasyonunun elli yıl sonraki
akıbetini tahmin ettiler. Tahmin sonuçları, daha sıcak ve kurak yazların mirket
popülasyonunu tehdit edebileceğini gösteriyor. Sonuçlara göre üreme azalacak
ve popülasyonda daha az yardımcı birey kalacak. Öte yandan, iklim
değişikliğinin bu olumsuz etkileri, kış sıcaklıklarındaki olası bir artış nedeniyle
hafifleyebilir.
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Çalışmanın ortak yazarı ve Kalahari Meerkat Projesi nin kurucusu, Cambridge
Üniversitesi nden Prof. Dr. Tim Clutton Brock şunları ekledi: Bu araştırmamız, az
sayıdaki bu tür uzun süreli çalışmaların önemini vurgulamaktadır. İklim
değişikliğinin canlı popülasyonları üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve
bunların altında yatan ekolojik ve evrimsel mekanizmaları anlamak ancak bu tür
verilerle mümkün olabilir. Özgül şunları söyledi: İklim değişikliğinin bir
popülasyon üzerindeki etkileri popülasyondaki bireylerin biyolojik ve fiziksel
çevreleriyle ilişkilerine ve bu ilişkilerin nasıl değiştiğine bağlı. Araştırmamız, iklim
değişikliğinin bir popülasyon üzerindeki etkisini tahmin edebilmek için bu
ilişkilerde görülen mevsimsel değişimi doğru bir şekilde tanımlamamız
gerektiğini gösteriyor. Özgül, Türkiye de benzer çalışmaların yürütülmesinin
önemini vurguladı: İklim değişikliğinin etkilerini anlamak için birkaç yıllık veriler
yeterli değil. Dünyanın birçok yerinde onlarca yıldır farklı canlı türlerinden
detaylı sağkalım ve üreme verileri toplanıyor. Bu çalışmalar sayesinde doğal
hayatın değişen çevre koşullarından nasıl etkilendiğini daha iyi anlıyoruz.
Türkiye de bu tip uzun süreli çalışmalar yok denecek kadar az. Derneğimiz, bu
tür çalışmaların Türkiye nin farklı bölgelerinde sürdürülmesini aktif olarak
destekliyor.
'

’

-

“

”

“

”

’

“

’

'

”

Bu araştırma, Kalahari Mirket Projesi nde toplanan uzun vadeli verilerin Zürih ve
Cambridge Üniversitelerinden bilim insanları tarafından analiz edilmesiyle
gerçekleştirildi. Avrupa Araştırma Konseyi ERC ve İsviçre Ulusal Bilim Vakfı
SNF tarafından finanse edildi.
’

(

(

)

)

Özgün makale: Paniw, M., Maag, N., Cozzi, G., Clutton

Brock, T., Ozgul, A.
2019 . Life history responses of meerkats to seasonal changes in extreme
environments. Science, 363 6427 , 631 635.
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Kuzey Amerika Halklarının Tarihinin Antik DNA
Işığında İncelemesi
Derneğimiz üyelerinden Ezgi Altınışık, Nature dergisinde yayımlanan Kuzey
Amerika'da insanların yayılışına dair genetik araştırmalarının sonuçlarını anlattı.

Çekya’daki araştırma ekibimizin uluslararası işbirliği ile çalıştığı, Kuzey Amerika halklarının 6
bin yıllık tarihi ve Sibirya ile ilişkileri konusundaki çalışmamız Haziran 2019’da Nature’da
yayınlandı. Hem antik, hem de modern bireylerin genetik materyalinin karşılaştırmalı
incelemesi ile bölgenin karmaşık bir tarihi olduğu ortaya çıktı.
Amerika’nın insanlık tarafından keşfi ~17 bin yıl önce başlıyor. Bu ilk geçişler, bugün
Güneyde yaşayan yerli Amerikalıların neredeyse tamamının atasını oluşturuyor. Ancak
Kuzey Amerika daha sonraki dönemlerde de Asya kıtasından gen akışı almaya devam
ediyor. Bu nedenle Kuzey Amerika’nın tarihi Güney’e göre daha karmaşık bir örüntü izliyor.
Çeşitli dilbilim, arkeoloji ve antropoloji verileri, Kuzey Amerika’nın homojen bir topluluktan
oluşmadığını halihazırda göstermekteydi. Çoğunlukla Kanada’da yaşamakta olan
Athabaskan toplumları ile Eskimo-Aleut dillerini konuşan halklar, bölgede hem kültürel hem
de genetik çeşitliliğin tek bir göç modeliyle açıklanamayacak kadar karmaşık olduğunu
anlatıyordu. Ancak, eldeki verilerle bölgenin tarihinin tam olarak anlaşılması mümkün
olamamıştı.
Yaklaşık 5 ila 6 bin yıl önce Sibirya’dan Amerika kıtasına Bering Boğazı üzerinden geçen
Paleo-Eskimo halkı, Kuzey Amerika’nın bir bölümünü ve Grönland’a kadar olan adalar
kompleksini kontrol altına alarak kıtaya Arktik Küçük Alet (Arctic Small Tool) kültürünü
taşıdı. 4 bin yıl kadar bölgede hüküm süren bu kültür, günümüzden bin yıl kadar önce Thule
adı verilen başka bir kültür tarafından sonlandırıldı. Bugünkü Eskimo-Aleut toplumlarının
atası olan bu kültürün Paleo-Eskimolar ile olan tarihsel ilişkisi de bilinmez olarak kaldı.
Yaptığımız çalışmada, Paleo-Eskimoların 6 bin yıllık Amerika yolculuğunda kıtada bıraktığı
izleri incelemeye çalıştık. Öncelikle, Athabaskanların genetik tarihinde Paleo-Eskimoların
etkisini anlamak üzere kolonyal dönem öncesi Athabaskan antik genomlarından birini
diziledik. Bununla beraber, literatürdeki veri tabanlarında bulunan Paleo-Eskimo genomları
haricinde, farklı zaman ve mekanlardan yeni Paleo-Eskimo kültürüne ait genomlar bu
çalışma kapsamında dizilendi. Bu antik genomu hem modern Athabaskanlarla hem de diğer
Kuzey Amerika toplumlarıyla karşılaştırdık. Yaptığımız karışma analizlerinde Athabaskanların
iki-dalgalı göç modeline uygun olarak, ilk yerli Amerikalılar ile Paleo-Eskimoların karışması
sonucu ortaya çıkan toplumlar olduğunu tespit ettik. Bugünkü Athabaskan toplumları
kolonyal dönemin etkisiyle Avrupa karışımı gösterse de Paleo-Eskimo etkisini görmek hala
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mümkündü. Bu karışmayı çeşitli yöntemlerle tarihlendirdiğimizde, sonuçların ilk Paleo
Eskimoların kıtaya geçiş tarihleriyle uyumlu olduğunu gördük.

-

Paleo Eskimo ların muhtemel gen akışını gösteren modelin haritadaki gösterimi Flegontov vd., 2019
-

'

(

)

Çalışmanın bir başka parçası olarak Aleut Adalarından, Sibirya nın en doğu ucundaki
Çukotka Bölgesi nden ve Sibirya nın daha iç bölgesinde yer alan Ust Belaya kültüründen
antik genomlar ile Kuzey Amerika da yaşamakta olan İnuit lerden genom çapında veri elde
edildi. Bu verilerin analiziyle, Aleut Adaları nın antik kültürlerinin, yine ilk Amerikalılar ile
Paleo Eskimoların çeşitli oranlarda karışması sonucu ortaya çıktığı anlaşıldı. Ancak bu ada
toplumları daha sonra Sibirya kökenli başka gen akışı alarak daha fazla genetik çeşitliliğe
ulaştığı anlaşıldı. Eskimo Aleut toplumlarının atalarının birden fazla kez Asya ile Amerika
arasında gidip geldiği, bu sayede bugünkü genetik çeşitliliğin ortaya çıktığı anlaşılmış oldu.
’

’

’

’-

’

’

’

-

-

Bu çalışmanın bizim açımızdan bir başka önemi ise, yeni geliştirdiğimiz istatistiksel
yöntemler. Ender varyantları ve haplotip verisini kullanarak geliştirdiğimiz modele ihtiyaç
duymayan model free istatistikleri, daha sonraki çalışmalarda da kullanılmak üzere bu
çalışmayla literatüre sunmuş olduk.
(

-

)

Özgün makale: Flegontov, P., Altınışık, N. E., Changmai, P., Rohland, N., Mallick, S., Adamski,

N., ... Flegontova, O. 2019 . Palaeo Eskimo genetic ancestry and the peopling of
Chukotka and North America. Nature, 570 7760 , 236 240.
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6.EKOLOJİ VE EVRİMSEL BİYOLOJİ
SEMPOZYUMU (EEBST 2019)
10 - 12 Temmuz 2019 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü ’ nde
gerçekleşen EEBST 2019, 21 ülkeden, 79 farklı kurumdan toplamda 184 aktif
katılımcıyı ağırladı. Douglas Joel Futuyma, Olivia Roth, Dieter Ebert, Laurent
Duret ve Lucie Zinger ’ in davetli konuşmacılar olarak katıldığı sempozyumda
24 sözlü sunum ve 42 poster sunumu gerçekleştirildi. Sempozyum öncesinde
ise “ Yeni Başlayanlar İçin Uygulamalı R ’ a Giriş Dersleri ” çalıştayı düzenlendi.

Bu sene bilimsel konuşmaların yanında sempozyum süresince çeşitli paneller
düzenlendi. Düzenlenen panellerde “ Klasik ve Modern Sistematik: Felsefi ve
bilimsel yaklaşımlar ” , “ Türkiye Antartika Keşifleri ve Türk EkoEvo
Araştırmacılarının Küresel Ölçekte Araştırma Yönetimi ” , “ Türkiye
Akademisindeki Cinsiyet Eşitliği ” konuları üzerinde tartışmalar yürütüldü.
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Bu yılki en iyi öğrenci sözlü sunum ve en iyi poster sunumunun sahipleri sırasıyla
“ Sex

Ratio at Mating Does Not Modulate Age-Related Fitness Decline in

Drosophila melanogaster ” başlıklı sunumu ile Zahida Sultanova ve “ Molecular
Characterization and Isolation of Avian Influenza A Viruses from Wild Aquatic
Birds in Gediz Delta ” başlıklı sunumu ile Yavuz Mercan oldu.

Sempozyumun 2. Gününün sonunda derneğin seçimli genel kurulu
gerçekleştirildi. Dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kurulda
Anıl Soyumert ( dernek başkanı ) ,
Emre Keskin ( eğitim ve üyelerden sorumlu başkan yardımcısı ) ,
İsmail K. Sağlam ( idari işlerden sorumlu başkan yardımcısı ) ,
Nurbahar Usta ( genel sekreter ) ,
Anıl Bahar ( sayman ) ,
Mehmet Somel ( üye 1 ) ve
Dilşad Dağtekin ( üye 2 ) yeni dönemin yönetim kuruluna seçildi.

Derneğimizin ilk üç dönem başkanları. Soldan sağa sırasıyla
Çağatay Tavşanoğlu, Mehmet Somel, Anıl Soyumert
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7.EKOLOJİ VE EVRİMSEL BİYOLOJİ
SEMPOZYUMU (EEBST 2020)
Üzülerek bildirmek isteriz ki bu yıl Koç
Üniversitesi nin ev sahipliğinde
gerçekleştirilmesi planlanan 7. Ekoloji
ve Evrimsel Biyoloji Sempozyumu
EEBST 2020 COVID-19 pandemisi ve
onun çerçevesinde artan endişe ve
belirsizliklerden dolayı iptal edilmiştir.
;

’

(

)

Bu kararı vermek kolay olmasa da,
dernek yönetimi ve EEBST düzenleme
kurulu olarak ilk önceliğimizin halk
sağlığına ve bu tehlikeli virüsün
yayılmasını önlemeye yönelik olduğuna
karar getirdik.
EEBST2021' nin Koç Üniversitesi nde
'

düzenlenmesine dair başlamış
bulunuyoruz ve hepinizi daha sağlıklı
günlerde orada görmeyi umuyoruz.
2021 de görüşmek dileğiyle,
'

Web adresi: eebst.org

eebstsymposium
Facebook: eebst
Instagram: eebstsymposium
Twitter:

@

@
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Tutku Aykanat Finlandiya
Akademisi'nden kendi
grubunu kurmak üzere destek
aldı.
2019 yılında PNAS’da iki
makalesi yayınlanan
İrem Sepil Öz; Aralık 2019’da
İngiltere’de BBSRC Discovery
Fellowship ödülü aldı.
Erkeklerde yaşlanma ve
beslenmenin yavrular
üzerindeki epigenetik
etkilerinin Drosophila
melanogaster'de araştıralacağı
proje Temmuz 2020’de Oxford
Üniversitesi’nde başlayacak.

ODTÜ'de 15-17 Kasım 2019
tarihlerinde Antik
Genomlarda Hesaplamalı
Analiz Çalıştayı düzenlendi.
github.com/CompEvoMetu/aDNAworkshop

Hopkins BR, Sepil İ. et al, 2019. Divergent
allocation of sperm and the seminal proteome
along a competition gradient in Drosophila
melanogaster,. PNAS, September 3,
2019 116 (36) 17925-17933

Dernek kurulum aşamasında
büyük katkıları olan Nüzhet
Dalfes hocamız emekli oldu.
İstanbul Üniversitesi Orman
Fakültesi'nde R programlama
derslerine devam eden Nüzhet
Dalfes'in 2020'de Water
Resources Management
dergisinde makalesi
yayınlandı.

Hopkins BR, Sepil İ. et al, 2019. BMP signaling
inhibition in Drosophila secondary cells
remodels the seminal proteome and self and
rival ejaculate functions. PNAS, December 3,
2019 116 (49) 24719-24728

Tatlı H and Dalfes HN, 2020. Long-Time
Memory in Drought via Detrended Fluctuation
Analysis. Water Resources Management,
volume 34, pages: 1199–1212
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Hacettepe Üniversitesi'nde 2529 Kasım 2019 tarihlerinde,
RSG-Turkey ve SOVA işbirliğiyle
AnkaPy: Biyoinformatikçiler
için Python programlama
çalıştayı düzenlendi.
github.com/DavidZihala/AnkaPy

Çanakkale 18 Mart
Üniversitesi'nde 30-31 Ocak
2020 tarihlerinde Doğa
Bilimlerinde R
Programlamaya Giriş
çalıştayının ikincisi düzenlendi.
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Derneğimizin düzenli
etkinliklerinden Evrimsel
Genombilim Kış Okulu'nun
beşincisi 13-17 Ocak 2020
tarihlerinde Ege
Üniversitesi'nde düzenlendi.
egenombilim.wixsite.com/home
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B. Duygu Özpolat,
halkalı solucanlarda
rejenerasyonunun moleküler
mekanizmalarını çalışacağı
projesi için iki yıl süreli NSF
araştırma fonuna layık
görüldü!

ODTÜ Biyoloji ve Genetik
Topluluğu ile 10 haftalık Evrim
Dersleri düzenlendi.

Ayrıca; B. Duygu Özpolat ve
A.Murat Eren'in halkalı solucan
mikrobiyotasının bütün vücut
rejenerasyonundaki rolünü
anlamak için geliştirdikleri
proje, University of Chicago
Microbiome Center fizibilite
fonu tarafından
desteklenmeye hak kazandı!

Mustafa Yücel, Ogün Adebali
ve Çağlar Akçay Bilim
Akademisi, 2019 Genç Bilim
İnsanları ödülünü kazandı.
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NASIL
ÜY E

OL UR UM

Evrimsel biyoloji ve ekoloji alanlarında araştırma
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 katılmakla sorumludur.
Üyelik başvurusu için iki belge gereklidir:
ekoevo.org dan indirilecek üyelik formu ve
adayın neden dernek üyesi olmak istediğini ve
bilimsel çalışmalarını özetlediği en fazla bir
sayfalık niyet mektubu.
'

Başvuranlarınbelgelerini uye ekoevo.org
adresine göndermeleri gerekmektedir.
“

@

”

Detaylı bilgi için ekoevo.org/uyelik adresini
inceleyebilirsiniz.
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