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Prof. Dr. Yusuf VARDAR 
"Hakikatte Aşk...Bilgide Kuvvet..." 

 
Yusuf Vardar, 1921 

Karacaova (Yunanistan) doğumludur. 
Tekirdağ Ortaokulu'nu ve Edirne 
Lisesi'ni bitirdikten sonra, 1946'da 
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Tabii İlimler Bölümü'ne bağlı Yüksek 
Öğretmen Okulu'ndan mezun 
olmuştur. 1949'da İstanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik 
Kürsüsü'nde Prof. Dr. Leo Brauner'in 
öğrencisi olarak "Angiosperm 
Nebatların Su Altındaki 
Transpirasyonu Hakkında 
İncelemeleri" konusunda yaptığı tezle 
Doktora derecesine hak kazanmıştır.  

1954 yılında yine İstanbul 
Üniversitesi'nde Doçentliğe 
yükseltilmiştir. Çalışmalarını Ocak-
Aralık 1958 arasında, ABD 
hükümetinin verdiği bursla, 

International Cooperation Administration programından yararlanarak "Bitki 
Fizyolojisinde Atomun Sulhçu Gayelerle Kullanımı" konularında 
araştırmalar yapmak üzere University of Wisconsin'de sürdürmüştür. 
ABD'den dönüşte ise, Nisan 1959'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Bünyesindeki Biyoloji Enstitüsü'ne Doçent olarak atanmış ve 1960'ta da bu 
Enstitü'de Profesörlüğe yükseltilmiştir.  

Ekim 1961'de, kuruluşuna öncülük ettiği ve Türkiye'nin üçüncü Fen 
Fakültesi olan, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı'na seçilmiştir. 
Ardından üç yeni dönem (Ekim 1963, Ekim 1965 ve Ekim 1969) Fen 
Fakültesi Dekanlığını yürütmüştür. Ayrıca 1961-77 arasında E.Ü. Fen 
Fakültesi Botanik Kürsüsü Başkanlığı yapmıştır. Ekim 1971-Mayıs 1974 
döneminde ise Ege Üniversitesi Rektörlüğüne seçilmiştir. Temmuz 1964-
Ocak 1966 arasında TÜBİTAK BAY Grubu üyeliğini, 1966-74 'te TÜBİTAK 
Bilim Kurulu üyeliğini yürütmüş; Şubat 1972-Ocak 74 arasında da 
TÜBİTAK Bilim Kurulu Başkanlığı'na seçilmiştir. Temmuz 1973'te 
Üniversitelerarası Kurul'un oluşturulmasıyla seçimle işbaşına gelen ilk 
Üniversitelerarası Kurul Başkanı olan Vardar, bu görevi Haziran 1974'e dek 
yürütmüştür. Yine 1973-74 yılları arasında, 1750 sayılı Üniversiteler 
Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Yüksek Öğretim 
Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Kasım 1977'de, yaş haddi ile emekli olmasına 
11 yıl varken, kendi isteğiyle E.Ü. Fen Fakültesi'den emekli olmuştur. 
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Emekliliğinin ardından 1980-
90 arasında Ege Bölgesi Sanayi 
Odası'nda Baş Müşavir ve Genel 
Sekreter olarak görev almıştır. Bu 
dönemde de kendisi temel bilimci 
olduğu halde, uygulamaya inanmış 
ve her zaman savunduğu 
üniversite-sanayi işbirliğinin 
kurulması ve geliştirilebilmesi için 
katkılarda bulunmuştur. EBSO-
TÜBİTAK işbirliği ile, EBSO-Ege 
Üniversitesi arasında oluşturulan 
Üniversite-Sanayi İşbirliğini 
Geliştirme Merkezi'nin (ÜSİGEM) 
hayata geçirilmesinde rol 
oynamıştır. Bu çalışmaları nedeniyle 
kendisine Fahri Doktora payesi 
verilmiştir.  

Prof. Dr. Yusuf Vardar Türk 
Biyoloji Derneği, ABD, İsviçre, 

Alman Botanik Dernekleri, Avrupa Bitki Fizyologları Birliği gibi mesleki 
örgütlere üye olmuş, 1950'li yıllarda Türk Biyologlar Derneği Başkanlığı 
yapmıştır. 1969'da Yale Series in Sciences International Advisory Board'a 
seçilmiştir. Ayrıca 1965-69'da Türkiye Atom Enerjisi Komisyon üyesi, 
1970-76'da CENTO Bilimsel Koordinasyon Heyeti Türk Delegesi ve 1972-
75'te Akdeniz Uygulamalı Bitki Fizyologları Örgütü Başkanı olarak görev 
almıştır. Uluslararası düzeyde (Ekim 1967- Ekim 1971) bitki hormonları 
transferi ve bitki büyüme hormonları konularında İzmir'de iki kez NATO-
Advanced Study Instıtute düzenlemiştir. Bu NATO-ASI toplantılarında 
sunulan makalelerin toplandığı ve editörlüğünü Vardar'ın yaptığı kitaplar 
günümüzde de sanal ortamda satıştadır. Vardar (1968) Elsevier ve 
Kaldewey and Vardar (1972) Verlag Chemie, www.amazon.de, 
www.bestwebbuys.com gibi birçok elektronik kitapçıda satılmaktadır. (web 
adreslerine ulaşım tarihi 16 Mayıs 2006). Yine İzmir'de Ekim 1975'te K.H. 
Sheikh ve M. Öztürk'le beraber 3 rd Mediterranean Plant Physiologists 
(MPP) toplantısının düzenlenmesini sağlamıştır. Toplam 7 adet Yüksek 
Lisans ve 12 adet Doktora tezi yönetmiştir. Yusuf Vardar ayrıca yapmış 
olduğu bilimsel çalışmalarla 1976 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülüne layık 
görülen ilk botanikçidir. 

Vardar'ın yayınları 60'ı yabancı dilde, toplam 130 orjinal makale; 
editörlüğünü üstlendiğini ve ingilizce olarak yayımlanan 3 adet kitap; 
toplam 25 adet Türkçe ders kitabı; 77 adet Türkçe derleme makale ile Ege 
Ekspres, Rapor, Tercüman, Yeni Asır, Son Havadis gibi günlük gazetelerde 
yayımlanan 1000 kadar yazıdır. Ayrıca 1975 yılına kadar, 17 farklı temel 
bitki fizyolojisi kitabında Vardar'ın çalışmalarına gönderme yapılmıştır. 
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Türkçe kitaplarından bazıları sanal ortamda hala satılmaktadır. 
(www.gittigidiyor.com) Makalelerine, Science Citation Index'de sadece 
1965-75 yılları arasında 70'ten fazla atıf yapılmıştır. Y. Vardar, 
Cumhuriyet'ten sonra Türk biyolojisinin gelişmesine katkıda bulunan bilim 
adamları arasında anılmaktadır. (www.felsefelik.com/felsefedunyası 28-
1998/28). (http://www.yusufvardar.net/ websitesinden alıntıdır.) 
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KKTC	Turizm,	Çevre	ve	Kültür	Bakanlığı,	Çevre	Koruma	Dairesi		/	KKTC,	Lefkoşa	
	 	
Kuzey	 Kıbrıs	 Türk	 Cumhuriyeti’nde	 (KKTC)	 çevre	 konusunda	 Avrupa	 Birliği	 (AB)	
uyum	 çalışmaları	 Mayıs	 2005’de	 başlamış	 ve	 değişik	 bakanlıların	 ve	 dairelerin	
temsilcilerinin	yer	aldığı	“Çevre	Yeniden	Yapılandırma”	komitesi	kurulmuştur.		
	 Komitenin	 amacı,	 etkin	 bir	 çevre	 stratejisi	 oluşturmaktır.	 	 Komite	 tarafından	
hazırlanan	ve	dönemin	bakanlığı	Çevre	ve	Doğal	Kaynaklar	Bakanlığı’nın	önersisi	 ile,	
Bakanlar	Kuruluna	sunulan,	 “Bütünleştirilmiş	Çevre	Uyumlaştırma	Stratejisi	 (BÇUS)”,	
Kıbrıs	Türk	Halkı’nın	AB	çevresel	gerekliliklere	uymak	 için	yerine	getirmesi	gereken	
faaliyetleri	 belirlemekte,	 AB	 çevre	 standartlarıyla	 uyumlaşmasının	
gerçekleştirilmesinde	 ve	 2006	 Çevre	 Politikası	 Bildirgesi’nde	 belirtilen	 hedeflerin	
uygulanmasında	 yönlendirici	 bir	 yol	 haritası	 çizmiştir.	Dönemin	KKTC	Hükümeti,	 15	
Şubat	2006’da	Bakanlar	Kurulu	kararı	 ile	Çevre	Politikası	Bildirgesi’ni	onaylanmıştır.		
Çevre	 faslının	 yukarıda	 AB	 tüzük,	 Direktif	 ve	 Kararından	 oluşan	 300’den	 fazla	
mevzuatın	 belirlenen	 stratejiler	 çerçevesinde	 KKTC’ye	 en	 uygun	 yetmişine	 uyum	
sağlaması	öngörülmektedir.	
	 Çalışmada,	 2006	 yılından	 beridir	 KKTC’de	 sürdürülen	 AB	 çevre	 mevzuatına	
uyum	 çalışmaları	 ile	 bugün	 gelinen	 noktaya	 değinilerek,	 “KKTC’de	 AB	 çevre	
mevzuatına	uyum	çalışmalarının	geleceğe	dönük	stratejileri	neler	olabilir?”	sorusunun	
yanıtını	bulmaya	çalışılacaktır.		
Anahtar	Sözcükler:	KKTC,	Çevre,	Avrupa	Birliği,	Çevre	Koruma	Dairesi	
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İLKÖĞRETİM	FEN	BİLGİSİ,	SINIF	VE	OKUL	ÖNCESİ	ÖĞRETMEN	ADAYLARININ	
ÇEVRESEL	TUTUM	DÜZEYLERİNİN	TESPİT	EDİLMESİ	

Taner	KORKMAZ	ve	Serap	ÖZ	AYDIN	
Balıkesir	Üniversitesi	Fen	Bilimleri	Enstitüsü	Fen	Bilgisi	Eğitimi	Bölümü,	Balıkesir	
	 	
Bu	 çalışma,	 farklı	 alanlardaki	 öğretmen	 adaylarının	 çevreye	 yönelik	 tutumlarının	
davranış	 ve	 düşünce	 boyutlarını	 tespit	 etmeye	 yönelik	 olarak	 yapılmıştır.	
Araştırmanın	 evrenini	 Balıkesir	 Üniversitesi	 Necatibey	 Eğitim	 Fakültesi	 İlköğretim	
Bölümü	Fen	Bilgisi	Öğretmenliği,	Sınıf	Öğretmenliği	ve	Okul	Öncesi	Öğretmenliği	Ana	
Bilim	 Dallarında	 okuyan	 öğretmen	 adayları	 oluşturmaktadır.	 Örneklem	 seçiminde	
amaçlı	 örnekleme	 yöntemi	 kullanılmıştır.	 Araştırmada,	 bu	 bölümlerde	 2009–2010	
eğitim‐öğretim	yılı	 I.	 yarıyılında	öğrenim	gören	öğrencilerden	birinci	 sınıf	ve	üçüncü	
sınıf	 öğrencilerinden	 toplam	 161	 öğrenci	 ile	 çalışılmıştır.	 Öğretmen	 adaylarına	
araştırmacılar	tarafından	Uzun	ve	Sağlam	tarafından	geliştirilen	toplam	27	maddeden	
oluşan	çevresel	 tutum	ölçeği	uygulanmıştır.	Öğretmen	adaylarının	anketteki	sorulara	
verdikleri	cevaplar	gruplara	ayrılarak	yüzde	ve	frekansları	hesaplanmıştır.	Öğretmen	
adaylarının	ankete	verdikleri	cevaplar	SPSS‐16	programı	ile	değerlendirilmiştir.		
	 Araştırmanın	sonuçları	öğretmen	adaylarının	çevreye	yönelik	tutumlarının	bazı	
branşlarda	 özellikle	 yetersiz	 olduğunu	 göstermiştir.	 Öğretmen	 adaylarının	 çevreye	
yönelik	tutumlarının	genel	ortalamasına	bakıldığında	Fen	Bilgisi	öğretmen	adaylarının	
sınıf	 öğretmenliği	 ve	okul	 öncesi	 öğretmen	adaylarına	 göre	daha	 iyi	 düzeyde	olduğu	
tespit	 edilmiştir.	 Bunun	 yanında	 öğretmen	 adaylarının	 1.	 ve	 3.	 sınıf	 düzeyinde	
karşılaştırılmalarında	sınıf	öğretmenliği	öğretmen	adaylarının	1.	 sınıf	 çevresel	 tutum	
puanlarının	 ortalamalarının	 3.	 sınıf	 çevresel	 tutum	 puanlarının	 ortalamalarına	 göre	
daha	 iyi	 düzeyde	 olması	 ilgi	 çekicidir.	 Bu	 durum	 çevre	 eğitimine	 verilmesi	 gereken	
önemi	ön	planda	tutmamızın	gerekliliğini	göstermektedir.	
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YABAN	MERSİNİ	VE	AFLOTOKSİNİN	Drosophila	melanogaster	ÜZERİNE	ETKİLERİ	
VE	ETKİLEŞİMLERİNİN	DEĞERLENDİRİLMESİ	

F.Ezgi	Odabaş,	F.Azize	Budak	ve	Şükran	Çakır	
Kırıkkale	Üniversitesi	Fen	Edebiyat	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü	KIRIKKALE	
	 	
	 Tarım	 alanlarında	 kullanılan	 pestisitler	 böcek,	 yabani	 ot	 ve	 diğer	 zararlıları	
kontrol	etmek	için	kullanılan	kimyasal	maddeleri	kapsar.	Bu	kimyasalların	mutajenik	
etkileri	bilinmektedir.Pestisit	kullanımının	ekosistem	üzerinde	oldukça	fazla	olumsuz	
etkisi	 vardır.Biyolojik	 olarak	 aktif	 bileşikler	 insan	 dahil	 hedef	 dışı	 organizmalar	
üzerinde	 birçok	 etkisi	 vardır.	 Bu	 aktif	 bileşiklerin	 genotoksik	 etkisi	 ve	 insanlar	 için	
potansiyel	 risk	 analizinin	 iyi	 yapılması	 gerekmektedir.Bu	 kimyasalların	 etkilerinin	
araştırılmasında	 sık	 kullanılan	 yöntemlerden	 biri	 Somatik	 Mutasyon	 ve	
rekombinasyon	 Testi	 (SMART)	 'dir.	 SMART	 Drosophila	 melanogaster’ın	 somatik	
hücrelerde	 hızlı	 ve	 basit	 bir	 şekilde	 genotoksik	 aktivitesini	 belirlemek	 için	
tasarlanmıştır.	Bu	çalışmada,	aflotoksinin	genotoksik	etkisi	ve	yaban	mersini	bitkisinin	
antioksidan	etkisi	ve	her	iki	bileşiğin	kombinasyonunda	etkileşimlerinin	araştırılması	
amaçlanmıştır.	Çalışmada	kimyasalların	 letal	dozları	belirlendi.	 İşaret	genleri	 taşıyan	
mwh	 ve	 flr3	 transheterozigot	 larvaları	 aflotoksin	 ve	 yaban	 mersini	 bitkisinin	 belli	
konsantrasyonları	 için	 değerlendirildi.	 Ayrıca	 aflatoksin	 ve	 yaban	 mersinli	 ortamda	
larvadan	ergine	 gelişebilen	bireylerin	 erkek	ve	dişi	 sayıları	 arasındaki	 farklılıklar	da	
araştırılmıştır.	Drosophila	melanogaster’in	yumurta	verimi,	larvaların	hayatta	kalışı	ve	
eşey	oranları	üzerine	aflatoksin	 ile	birlikte	yaban	mersininin	etkisi	 araştırıldı.	Yaban	
mersinini	 gelişim	 dönemlerinde	 verildiğinde	 ergin	 dönemde	 dişilerin	 yumurta	
verimini	etkilemesi	gözlenmiştir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Drosophila	 melanogaster,	 yaban	 mersini	 ,aflatoksin,	 SMART
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RESİMLERLE	İLKÖĞRETİM	ÖĞRENCİLERİNİN	DÜNYASINDA	GELECEKTEKİ	ÇEVRE:	
TÜRKİYE,	BULGARİSTAN,	İRAN,	RUSYA	VE	ROMANYA	ÖRNEĞİ	

Ünsal	UMDU	TOPSAKAL	
Sakarya	Üniversitesi,	Eğitim	Fakültesi,	İlköğretim	Bölümü,	Hendek/		SAKARYA		
	 	
	 Çevre	 eğitiminin	 temel	 amaçlarından	 biri	 bireylerin	 çevresel	 tutum	 ve	
davranışlarını	 olumlu	 yönde	 değiştirmektir.	 Bu	 değişimi	 gözlemleyebilmek	 için	
öncelikle	 var	 olan	 tutumlarının	 ortaya	 konması	 gerekmektedir.	 Çalışmanın	 amacı	
yaşları	 10‐13	 arasında	 değişen	 farklı	 5	 ülkedeki	 ilköğretim	 öğrencilerinin	 gelecekte	
nasıl	 bir	 çevre	 düşündüklerini	 ortaya	 koymak	 ve	 çevreye	 karşı	 olan	 tutumlarını	
belirlemektir.	Bu	amaçla	Rusya	(8),	Romanya	(8),	Bulgaristan	(8),	İran	(8)	ve	Türkiye	
(8)’den	öğrenciler	çalışmamıza	katılmıştır.	Öğrencilerden	50	yıl	sonra	nasıl	bir	çevre	
olacak	sorusuna	karşılık	bir	resim	çizmeleri	istenmiştir.	Ayrıca	her	öğrenciyle	yaklaşık	
20	dakika	süren	yarı‐yapılandırılmış	görüşme	yapılmıştır.		
	 Çalışmaya	 Bulgaristan	 ve	 Romanya’dan	 katılan	 öğrencilerin	 resimlerinde	
çoğunlukla	park,	yeşil	alan	olduğu	gözlemlenmiştir.	Yapılan	görüşmeler	sonunda	da	bu	
öğrencilerin	gelecekteki	çevre	ile	ilgili	kaygılarının	olmadığı,	çevresel	duyarlılıklarının	
olduğu	 saptanmıştır.	 Çalışmaya	 İran’dan	 katılan	 öğrencilerin	 resimlerinin	 hiçbirinde	
ağaç	ve	yeşil	alan	olmadığı	buna	karşın	uçan	araba	gibi	teknolojik	araçların	yer	aldığı	
görülmüştür.	 Bu	 öğrenciler	 görüşmelerde	 50	 yıl	 sonraki	 çevre	 ile	 ilgili	 olarak	 hem	
teknolojik	 gelişmelerden,	 hem	 de	 olumlu	 çevresel	 tutumlardan	 bahsetmişlerdir.	
Rusya’dan	 katılan	 öğrencilerin	 resimlerinde	 ise	 ağırlıkla	 deniz	 görülmüştür.	 Bu	
öğrencilerin	 “gelecekte	 ağaçlar	 olacak	mı?”gibi	 soruları	 yanıtsız	 bırakmaları	 çevresel	
farkındalıklarının	 olmadığını	 göstermektedir.	 Çalışmamıza	 Türkiye’den	 katılan	
öğrencilerin	ise	resimlerinde	çöp,	fabrika	atıkları,	fabrika	bacaları,	kuraklık,	su	kirliliği	
gibi	 olumsuzlukların	 yer	 aldığı	 görülmüştür.	 Görüşmeler	 sonunda	 öğrencilerin	
çevresel	 farkındalıklarının	olduğu	ancak	gelecekle	ilgili	kaygılarının	bulunduğu	tespit	
edilmiştir.		
Anahtar	Sözcükler:		Çevre	eğitimi,	resim	analizi,	ilköğretim	öğrencileri	
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İLKÖĞRETİM	ÖĞRENCİLERİNİN	ÇEVRE	SORUNLARINA	YÖNELİK	ÇÖZÜMLERİNİN	
YARATICILIK	AÇISINDAN	DEĞERLENDİRİLMESİ	

Leyla	AYVERDİ,	Serap	ÖZ	AYDIN	ve	Taner	KORKMAZ	
Balıkesir	Üniversitesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	Fen	Bilgisi	Eğitimi,	Balıkesir		
	
	 Günümüzdeki	 çevre	 sorunları,	 farklı	 boyutları	 içermesi	 nedeniyle	 çok	
karmaşıktır.	 Bunlara	 çözüm	 üretebilmek	 için	 yaratıcı	 fikirlere	 ihtiyaç	 vardır.	 Bu	
araştırmanın	 amacı	 da	 ilköğretim	 öğrencilerinin,	 çevre	 sorunlarına	 yönelik	 yaratıcı	
çözüm	 önerilerini	 değerlendirip,	 zeka	 faktörünün	 yaratıcı	 çözümlere	 etkisini	 ortaya	
koymaktır.	 Bu	 amaçla,	 ilköğretim	 3.	 ve	 4.	 sınıfta	 okuyan,	 37	 üstün	 yetenekli	 ve	 58	
normal	 öğrenciye	 bir	 çevre	 problemi	 verilerek	 çözüm	 üretmeleri	 istenmiştir.	
Öğrencilerin	ürettikleri	çözümler	yaratıcılığın	akıcılık,	esneklik	ve	özgünlük	boyutları	
dikkate	alınarak	puanlanmıştır.	Bu	üç	boyuttan	alınan	puanlar	yaratıcı	çözüm	puanını	
oluşturmuştur.	 Öğrencilerin	 aldıkları	 puanlar	 SPSS	 15.0	 istatistik	 paket	 programı	
kullanılarak	 analiz	 edilmiştir.	 Üretilen	 çözümlerin	 yüzde	 ve	 frekansları	 çıkarılmıştır.	
Yaratıcı	 çözüm	 toplam	 puanı	 açısından	 üstün	 yetenekli	 öğrenciler	 ile	 normal	
öğrenciler	 arasında	 üstün	 yetenekliler	 lehinde	 istatistiksel	 olarak	 anlamlı	 bir	 fark	
ortaya	 çıkmıştır.	 Yaratıcılığın	 alt	 boyutlarında	 yapılan	 karşılaştırmalarda	 ise,	 akıcılık	
ve	 esneklik	 açısından,	 üstün	 yetenekli	 öğrenciler	 lehinde	 istatistiksel	 olarak	 anlamlı	
bir	 fark	 olduğu	ortaya	 çıkmıştır.	Özgünlük	 boyutunda	 istatistiksel	 olarak	 anlamlı	 bir	
fark	olmadığı	görülmüştür.	Yaratıcı	çözümlerin	akıcılık	boyutu	üretilen	çözüm	sayısı,	
esneklik	 boyutu	 kullanılan	 farklı	 yaklaşım	 sayısı	 ile	 ilgilidir.	 Bu	 nedenle	 üstün	
yetenekli	 öğrencilerin,	 çevre	 problemine	 daha	 fazla	 sayıda	 çözümü,	 fazla	 sayıda	
yaklaşım	kullanarak	ürettikleri	görülmüştür.	
Anahtar	Sözcükler:	Çevre	sorunları,	yaratıcı	çözüm	
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Verbascum	rupicola	(HAYEK&SIEHE)	HUB.‐MOR.’UN	POPULASYON	DURUMU	VE	
TEHDİT	FAKTÖRLERİ	

Serdar	Gökhan	ŞENOL,	Volkan	EROĞLU,	Özcan	SEÇMEN	
Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Bornova	/	İzmir		
	
	 Konya’ya	endemik	olan	Verbascum	rupicola	Haziran	1912	yılında	 toplanan	 tip	
örneği	 ile	bilinmektedir.	Daha	sonraki	yapılan	arazi	çalışmalarında	bitki	belirtilen	tip	
lokalitesinde	gözlenememiştir.	Sonuç	olarak	Türkiye	Bitkileri	Kırmızı	kitabında	 IUCN	
tehdit	 kategorilerine	 göre	 DD	 (yetersiz	 veri)	 olarak	 sınıflandırılmıştır.	 Daha	 sonra	
2001	tarihinde	yapılan	arazi	çalışmalarında	V.	rupicola	İzmir,	Gümüldür’de	90‐160	m	
arasında	 metamorfik	 kayalar	 üzerinde	 bulunmuş	 ve	 tehdit	 kategorisinin	 CR	 olması	
önerilmiştir.		
	 İzmir	 Gümüldür’deki	 lokalitede	 2007‐2009	 yıllarında	 yapılan	 arazi	
çalışmalarında	bitkinin	352518	m2’lik	bir	alanda	yayılım	gösterdiği	belirlenmiş	ve	bu	
alanda	toplamda	1250	birey	sayılmıştır.	Ancak	2011	tarihinde	ağaçlandırma	çalışması	
için	 bitkinin	 yayılım	 alanı	 içerisine	 giren	 68826.21	 m2’lik	 bir	 alanın	 da	 teraslandığı	
tespit	edilmiştir.	Teraslanma	sonrası	yapılan	birey	sayımına	göre	1123	bireyin	kaldığı	
ve	 mevcut	 yayılım	 alanının	 %19.5’lik	 bir	 kısmının	 yok	 olduğu	 saptanmıştır.	
Populasyon	 üzerindeki	 tehdit	 faktörlerine	 her	 geçen	 gün	 yenilerinin	 eklenmesi	 ve	
zaten	az	sayıda	ve	dar	bir	alanda	yayılım	gösteren	taksonun	korunmasına	yönelik	acil	
önlemler	alınması	gerektiğini	bir	kez	daha	vurgulamaktadır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Verbascum	 rupicola,	 tehdit	 faktörleri,	 populasyon	 biyolojisi,	
Gümüldür	
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TRABZON	VE	RİZE	İLLERİNDE	SITMA	VEKTÖRÜ	Anopheles	maculipennis	s.s.'NIN	
ARAŞTIRILMASI	VE	BÖLGE	İÇİN	POTANSİYEL	RİSKLER	

Elçin	EKŞİ1,	M.	Mustafa	AKINER2	ve	S.	Sualp	ÇAĞLAR1	
1‐Ortadoğu	 Teknik	 Üniversitesi,	 Fen	 Edebiyat	 Fakültesi,	 Biyolojik	 Bilimler	 Bölümü,	
Ankara.	
2‐Rize	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Rize	
	
	 2010	 yılı	 Haziran‐Temmuz	 aylarında	 yürütülmüş	 olan	 arazi	 çalışmalarında,	
Trabzon	 ve	 Rize	 illerinin	 kıyı	 kesimlerinde,	 karaya	 doğru	 en	 fazla	 100	 metre	
yükseltideki	 alanda	 sıtma	 vektörü	 olan	 Anopheles	maculipennis	 kompleks	 grubunda	
bulunan	 sivrisinek	 türlerinin	 üreme	 bölgeleri	 araştırılmış,	 komplekse	 ait	 hangi	 alt	
türlerin	bulunduğu	multipleks	PZR	ile	tespit	edilmiş	ve	bölge	için	oluşturduğu	riskler	
değerlendirilmiştir.	 Ayrıca	 coğrafi	 bilgi	 sistemleri	 yardımıyla	 veriler	 haritalanmıştır.	
Arazi	 çalışmaları	 sonucunda,	 bölgede	 A.	 maculipennis	 kompleksine	 ait	 sadece	 A.	
maculipennis	maculipennis	 türü	bulunmuş	ve	bu	 türün	bazı	üreme	alanlarında	başka	
cinslerle	ve	başka	Anopheles	türleri	ile	aynı	habitatı	paylaştığı	kaydedilmiştir.	
	 Tarihsel	 süreçte	 karadeniz	 bölgesinde	 sıtma	 vakaları	 gözlenmiş	 olsada	 uzun	
dönemdir	bu	alanda	sıtma	olgusuna	rastlanmamaktadır.	Ancak	mevsimlik	işçi	göçü	ve	
yurt	 dışına	 gidiş	 geliş	 yapan	 bölge	 halkı	 özellikle	 sıtma	 bulunan	 alanlarda	 inşaat	
sektöründe	 çalışan	 pek	 çok	 işçi	 risk	 olarak	 değerlendirilmektedir.	 Alanın	mevsimsel	
yağış	 rejimi	 de	 sivrineklerin	 üremeleri	 ve	 gelişmeleri	 için	 önemli	 jit	 alanlarını	
içermektedir.				
Anahtar	Sözcükler:	Rize,	Trabzon,	Anopheles	maculipennis	s.s.,	sıtma,	vektör	
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Cr,	Pb	ve	Cu	AĞIR	METAL	KONSANTRASYONLARINDA	Lemna	minor	
BİYOREMEDİASYONU	SONRASINDA	GELİŞEN	ALG	TÜRLERİ	

E.Meltem	ALTUNÖZ,	Özge	BUYURGAN,	Evren	TUNCA,	Şeyda	FİKİRDEŞİCİ	ve	Esra	
ÜÇÜNCÜ	

Ankara	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Tandoğan	/Ankara	
	
	 Bu	çalışmada;	2011	Nisan‐Mayıs	aylarında,	 	Lemna	minor	 türü	tarafından	ağır	
metal	biyoabsorpsiyonu	yapılan	ortamlarda		alg	gelişimi	izlenmiştir.	Gelişimi	görülen	
alg	türleri	laboratuvar	çalışmalarında	teşhis	edilmiş	ve	yoğunlukları	belirlenmiştir.	
Lemna	minor,	biyoremediasyon	çalışmalarında	son	derece	önemli	bir	 canlıdır.	Ancak	
genel	olarak	yapılan	çalışmalar	bu	türün,	hangi	ağır	metali	ne	oranda	biyolojik	olarak	
temizlediği	 üzerine	 yoğunlaşmaktadır.	 Gerçekleştirilen	 bu	 çalışma	 ise,	
biyoremediasyon	 sonrası	 temizlenen	 ortamdaki	 alg	 türleri	 üzerinedir.	 Elde	 edilen	
sonuçlar	 doğal	 ortamlarda	 yürütülecek	 biyoremediasyon	 çalışmalarına	 ışık	 tutar	
niteliktedir.	
	 Çalışmada	Lemna	minor,	 10,4	mg/L	Cr,	 0,2mg/L	Pb	 ve	 3mg/L	Cu	 ve	 bunların	
ikili	 kombinasyonlarını	 içeren	 ortamlarda	 48	 saat	 beklemeye	 bırakılmış	 ve	 bu	 süre	
sonunda	 ortam	 içerisinden	 alınmıştır.	 Her	 konsantrasyon	 için,	 2‐3	 yapraklı	 bitkiler	
seçilmiş	ve	toplam	20	yaprak	olacak	şekilde	500	ml’lik	plastik	kaplarda,	200	ml	havuz	
suyu	 ile	 yarı	 korunaklı	 koşullarda	 çalışma	 gerçekleştirilmiştir.	 Çalışma	 her	
konsantrasyon	için	3	tekrarlı	yürütülmüştür.	Daha	sonra	bu	ortamlar	15	gün	süreyle	
kültüre	 bırakılarak	 içerisinde	 gelişen	 alg	 türleri	 ve	 yoğunlukları	 incelenmiştir.	
Diyatome	türleri	hazır	preparatlar	haline	getirilerek	teşhis	edilmiştir.	
	 İncelemeler	 sonucunda	 Achnanthes	 exigua,	 Amphora	 ovalis,	 Aphanothece	
microscopica,	Chroococcus	minutus,	Diploneis	 sp.,	Epithemia	 sp.,	Lyngbya	 sp.,	Navicula	
sp.,	 Oscillatoria	 sp.,	 Protococcus	 viridis.,	 Pseudoanabaena	 catenata,	 Scenedesmus	
quadricauda	 türleri	 teşhis	 edilmiştir.	 Ayrıca	 her	 bir	 ağır	 metal	 konstantrasyonunda	
gelişen	alg	türlerinin	listesi	çıkarılmıştır	ve	yoğunlukları	arasındaki	farklar	incelenerek	
grafik	üzerinde	gösterilmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Lemna	minor,	biyoremediasyon,	biyoabsorpsiyon,	ağır	metal,	alg,	
diyatome,	Cyanophyta,	Chlorophyta,	Bacillariophyta,	Cr,	Pb,	Cu	



X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                                           04-07 EKİM 2011, Çanakkale 

9 

TÜRKİYE’NİN	MONOTİPİK	ENDEMİK	BİTKİLERİ:	YAYILIŞ	VE	TEHDİT	ÖGELERİ	
AÇISINDAN	GÜNCEL	BİR	DEĞERLENDİRME	

Berrin	AKYILDIRIM	ve	Orhan	KÜÇÜKER	
İstanbul	 Üniversitesi,	 Fen	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü,	 Botanik	 Anabilim	 Dalı,	
Süleymaniye‐İstanbul	
	
	 Türkiye	 endemik	 türler	 açısından	 olduğu	 gibi	 endemik	 cinsler	 açısından	 da	
zengindir.	 Türkiye	 florasında	 çeşitli	 taksonomik	 kategorilerde	 yer	 alan	 bitkiler	
arasında	monotipik	taksonlar	olarak	bilinen	tek	bir	cins	ile	veya	tek	bir	tür	ile	temsil	
edilmekte	 olan	 bitkiler	 nadir,	 habitatlarında	 çoğu	 zaman	 tehdit	 ögelerine	 açık	 ve	
sadece	 floristik	açıdan	değil	aynı	zamanda	 fitocoğrafik	ve	 filogenetik	çalışmalarda	da	
merak	 uyandıran	 bitkilerin	 önemli	 bir	 grubudur.	 Son	 on	 yıl	 içerisinde	 bu	 bitkiler	
üzerinde	 yapılan	 taksonomik	 statü	 değişiklikleri,	 yayılışları	 ile	 mevcut	 areallerinin	
günümüzde	karşılaştığı	çevresel	tehdit	öğeleri	IUCN	kriterlerine	göre	değerlendirilmiş	
ve	 Türkiye	 Florası	 ile	 çalışan	 sistematik	 botanikçiler	 ile	 özellikle	 sahadan	 veri	
toplayarak	 çevre	 etki	 ve	 değerlendirme	 (ÇED)	 raporları	 hazırlayan	 biyolog	
meslektaşlarımızın		dikkatine	sunulmuştur.	
	 Bu	 bağlamda	 yayılış	 ve	 tehdit	 öğeleri	 açısından	 güncel	 bir	 değerlendirmesi	
yapılan	monotipik	endemik	cinsler	ile	bağlı	oldukları	familyaları	şunlardır:	Cyathobasis	
(Amaranthaceae),	 Phrynella	 ve	 Thurya	 (Caryophllaceae),	 Physocardamum	 ve	
Tchihatchewia	(Brassicaceae),	Nephelochloa	ve	Pseudophleum	(Poaceae),	Dorystoechas	
(Lamiaceae),	 Sartoria	 (Fabaceae),	 Crenosciadium,	 Ekimia,	 Postiella	 ve	 Aegokeras	
(Apiaceae),	Necranthus	(Orobanchaceae),	Leucocyclus	(Asteraceae).	
Anahtar	 Sözcükler:	 Türkiye,	 monotipik	 endemik	 taksonlar,	 genetik	 mirasın	
korunması	
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KAZ	DAĞLARINDAKİ	KİRSEDERE	VE	SARIOT	DERELERİNDE	SU	KALİTESİNİN	
İZLENMESİ	

Mehmet	SAYMAN,	Nihal	ÖZEL,	Gıyasettin	AKBİN	ve	H.	Handan	ÖNER	
Ege	Ormancılık	Araştırma	Müdürlüğü,	Urla/İzmir	
	
	 Batı	 Anadolu’nun	 en	 önemli	 yükseltilerinden	 biri	 olan	 Kaz	 dağları	 Ege	 ve	
Marmara	 Bölgelerinin	 kesişim	 noktasında	 olması	 nedeniyle	 gerek	 flora	 ve	 fauna	
gerekse	 genetik	 ve	 ekosistem	 çeşitliliği	 açısından	 Türkiye’nin	 en	 önemli	 orman	
alanlarından	 birisidir.	 Böylesi	 önemli	 bir	 alanın	 çevresinde	 18	 Mart	 Çan	 Termik	
Santralinin	yapılacağı	kesinleştikten	sonra	izleme	çalışmalarının	gerekliliği	anlaşılmış	
ve	çalışmalara	başlanmıştır.	Yörede	Santralden	etkilenebileceği	düşünülen	iki	dereden	
2002–2009	 yılları	 arasında	 sekiz	 yıl	 süreyle	 yaz	 ve	 güz	 dönemlerinde	 su	 örnekleri	
alınmış	ve	analizleri	yapılarak	kimyasal	içerikleri	belirlenmiştir.	
	 Çalışmadan	 elde	 edilen	 sonuçlara	 göre	 yöredeki	 suların	 düşük‐orta	 tuzlu	 ve	
düşük	sodyumlu	sular	 sınıfında	yer	aldığı,	 gerek	santral	 çalışmaya	başlamadan	önce,	
gerekse	 santral	 çalıştıktan	 sonra	 yapılan	 periyodik	 ölçümlerde	 kalite	 sınıflarının	
değişmediği,	 ancak	 bazı	 parametrelerde	 yıllara	 göre	 ve	 dereler	 arasında	 küçük	
dalgalanmaların	olduğu	belirlenmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Kaz	dağları,	Su	kalitesi,	Kirliliğin	İzlenmesi	
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SINIF	ÖĞRETMENİ	ADAYLARININ	ÇEVRE	EĞİTİMİ	DERSİNİN	PROJE	TABANLI	
UYGULANMASINA	YÖNELİK	GÖRÜŞLERİ	

Hatice	KARAER	ve	Fergan	KARAER	
Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi,	Eğitim	Fakültesi,	OFMA	Bölümü,	SAMSUN		
	
	 Bu	 çalışma	 sınıf	 öğretmeni	 adaylarının	 çevre	 eğitimi	 dersinin	 proje	 tabanlı	
uygulanmasına	 yönelik	 görüşlerini	 belirlemek	 amacıyla	 yapılmıştır.	 Araştırmanın	
örneklemini,	 2008‐	 2009	 öğretim	 yılı	 güz	 döneminde	 Amasya	 Üniversitesi,	 Eğitim	
Fakültesi,	 Sınıf	 Öğretmeliğinde	 çevre	 eğitimi	 dersine	 kayıtlı	 81	 öğretmen	 adayı	
oluşturmaktadır.	
	 Verilerin	 toplanmasında,	 öğretmen	 adaylarının	 kişisel	 bilgileri	 yanında,	 proje	
tabanlı	 çevre	 eğitimine	 yönelik	 beş	 seçenekli	 Likert	 tipi	 30	 madde	 içeren	 anket	
çalışması	ile	nitel	gözlemler	ve	yarı	yapılandırılmış	mülakatlar	kullanılmıştır.	Verilerin	
değerlendirilmesinde,	 öğretmen	 adaylarına	 yöneltilen	 soruların	 yanıtları	 ve	 onlarla	
yapılan	 yarı	 yapılandırılmış	 mülakatlar	 maddeler	 halinde,	 proje	 tabanlı	 çevre	
eğitimine	 yönelik	 görüşleri	 frekans	 ve	 yüzde	 dağılımı	 şeklinde,	 ayrıca	 proje	 tabanlı	
uygulamaya	 yönelik	 görüşlerine	 cinsiyetlerinin	 etkisinin	 olup	 olmadığı	 SPSS	 12,0	
paket	programı	ile	analiz	edilerek	yorumlanmıştır.	
	 Elde	edilen	verilere	göre	proje	tabanlı	uygulanan	çevre	eğitimi	dersinin,	 lisans	
dersleri	içinde	en	zevkli	ders	olduğu,	kendilerine	bir	şeyler	yapma	imkânı	verilmesinin	
onları	 yaratıcı	 düşünme	 ve	 bilinçli	 öğrenmeye	 teşvik	 ettiği,	 kendilerine	 olan	
güvenlerini	 artırdığını	 belirtmişlerdir.	 Ayrıca	 bir	 kısmı	 lisansüstü	 eğitim	 yapmayı	
düşündükleri,	 kendileri	 öğretmen	 olunca	 öğrencilerine	 proje	 çalışması	
yaptıracaklarını	 ifade	 etmişlerdir.	 Zihinsel	 ve	 el	 becerilerinin	 gelişimini	 artıracak,	
öğrencinin	 aktif	 katılımını	 sağlayacak	 şekilde	 organize	 edilmiş	 dersin	 öğrenciler	
tarafından	 daha	 zevkli	 görülmesinin	 yanında	 başarıları	 üzerinde	 etkili	 olduğu	 tespit	
edilmiştir.		
	 Geleceğimizi	 yönlendirecek	 sınıf	 öğretmeni	 adaylarının	 lisans	 eğitimlerinde	
diğer	 derslerinin	 de	 geleneksel	 öğretim	 yöntemleri	 yerine	 öğrenci	merkezli	 eğitimle	
işlenmesi	sağlanmalıdır.		
Anahtar	Sözcükler:	Çevre	Eğitimi,	Proje	Tabanlı	Eğitim,	Sınıf	Öğretmenliği	
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ÖĞRETMEN	ADAYLARININ	ÇEVRE	BİLİNCİNE	YÖNELİK	GÖRÜŞLERİNİN	BAZI	
DEĞİŞKENLER	AÇISINDAN	İNCELENMESİ	

(SAMSUN	ÖRNEĞİ)	

Hatice	KARAER,	Nahide	TOSYALIOĞLU,	Zeynep	ÇELİK	ve	Fergan	KARAER	
Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi,	Eğitim	Fakültesi,	OFMA	Bölümü,	SAMSUN		
	
	 Bu	 çalışma	 öğretmen	 adaylarının	 çevre	 bilincine	 yönelik	 görüşlerinin	 bazı	
değişkenler	 açısından	 incelenmesi	 amacıyla	 yapılmıştır.	 Araştırmanın	 örneklemini,	
2010–2011	 eğitim‐öğretim	 yılının	 bahar	 döneminde,	 Ondokuz	 Mayıs	 Üniversitesi,	
Eğitim	Fakültesinde	öğrenim	gören	575	öğretmen	adayından	oluşturmaktadır.		
Verilerin	 toplanmasında,	 öğretmen	 adaylarının	 kişisel	 bilgilerinin	 yanında	 çevre	
bilincine	yönelik	görüşlerini	belirlemek	 için	3–6	seçenekli	kapalı	uçlu	38	soru	 içeren	
anket	 kullanılmıştır.	 Anketin	 araştırma	 için	 uygun	 güvenilirliğe	 sahip	 olup	 olmadığı	
araştırılmış	 ve	 Cronbach	 alfa	 güvenilirlik	 katsayısı	 0,709	 ve	 faktör	 yük	 değerleri	
0,445–0,777	bulunmuştur.		
	 Verilerin	 değerlendirilmesinde,	 öğretmen	 adaylarına	 yöneltilen	 kişisel	
bilgilerin	 yanında	 çevre	 bilincine	 yönelik	 görüşlerini	 içeren	 38	 sorunun	 yanıtları	
frekans	ve	yüzde	dağılımı	şeklinde	verilmiştir.	Ayrıca	bilgisayar	ortamında	SPSS	12,0	
paket	programı	ile	öğretmen	adaylarının	cinsiyeti,	öğrenim	gördükleri	bölümü,	kardeş	
sayısı,	anne	ve	babasının	eğitim	durumu,	anne	ve	babanın	mesleği,	ailelerinin	yaşadığı	
bölge	 ve	 yerleşim	 yerinin	 çevre	 bilincine	 yönelik	 görüşleri	 üzerine	 etkisinin	 olup	
olmadığı	 t‐testi	 ve	 tek	 faktörlü	ANOVA	 testleri	 ile	 yorumlanmıştır.	 Anlamlılık	 düzeyi	
P<0,01	ve	P<0,05	alınmıştır.		
	 Elde	 edilen	 bulgulara	 göre	 öğretmen	 adaylarının	 çevre	 bilincine	 yönelik	 bazı	
görüşlerinin	olumlu	yönde,	bazı	değişkenlerde	farklılık	olduğu	belirlenmiştir.	
Gelecek	nesillere	 yaşanabilir	 bir	 çevre	 bırakabilmek	 için	 çevre	 sorunlarının	 farkında	
olan,	 çevre	duyarlılığı	yüksek	ve	çevre	bilincine	sahip	öğretmen	adaylarından	oluşan	
düzenli	 çevre	 eğitimleri	 planlanmalı	 ve	 toplumun	 her	 kesimini	 kapsayacak	 şekilde	
yaygınlaştırılmalıdır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Çevre	 Bilinci,	 Çevre	 Sorunları,	 Çevre	 Duyarlılığı,	 Çevre	 Eğitimi	
Öğretmen	Adayları	
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EVALUATION	OF	FOUR	CANOLA	GENOTYPES	RESISTANCE	TO	CABBAGE	APHID	
Brevicoryne	brassicae	(L.)	

Hosein	RANJITAKANTAPEH,	Heidar	Mousavi	ANZABI,	Alireza	EIVAZI	and	Samira	
MOTAHARI‐FARD	

1	Agricultural	Research	and	Natural	Resource	Center	of	West	Azerbaijan,	Urmia/IRAN	
2	Islamic	Azad	University,	Khoy	Branch/IRAN	
 
 Population	growth	parameters	of	 cabbage	aphid	calculated	on	4	genotypes	of	
canola	with	 eight	 replication	 in	 Randomized	 completely	 Plot	 Design	 in	 green	 house	
conditions	 at	 25.5±	 2	 °C,	 RH	 60±10%	 and	 photoperiod	 of	  14:10	 (L:D)h.	 In	 this	
experiment	 adult	 aphid	 that	 reared	 on	 other	 specie	 of	 	 Brassicacea	 until	 three	
generation,	applied	 to	 infestation	canola	genotypes	 in	 leaf	 cages	on	 foliage	of	plants.	
After	beginning	to	generate,	adult	aphid	omitted	and	permitted	nymphs	to	reach	adult.	
After	that,	except	one	aphid,	other	aphides	are	removed	and	number	of	nymphs	that	
produced	daily	was	recorded.	So	population	intrinsic	rates	of	growth	(rm),	population	
finite	rates	of	growth	(λ),	doubling	time	(DT),	generation	time	(T),	net	rate	and	gross 
rate	 of	 population	 increase	 calculated.	 Calculated	 parameters	 of	 cabbage	 aphid	 on	
different	genotypes	showed	significant	differences	at	(P≤	1%).	Genotypes	of	RGS	and	
Hyola308	with	the	highest	amount	of		intrinsic	rates	of	growth,	population	finite	rates	
of	growth,	net	rate	and	gross rate	of	population	increase,	was	arranged	in	susceptible	
group	 and	 the	 genotypes	 of	 Sarigol	 and	 Hyola401	with	 the	 lowest	 amount	 of	 these	
characteristics	were	placed	in	the	resistant	group.	
Keywords:	Brevicoryne	brassicae,	Canola,	Population.	
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SÜRDÜRÜLEBİLİR	OKULLARA	ULAŞABİLMEK	İÇİN	DAHA	ETKİLİ	BİR	ÇEVRE	
EĞİTİM	UYGULAMASI	ÖRNEĞİ	

Dilek	ÖZGÜL	
Vali	Recep	Yazıcıoğlu	İlköğretim	Okulu	Bahçelievler/İstanbul		
	
	 Çağımız,	 çevre	 duyarlılığının	 yükselişe	 geçtiği	 ve	 bunun	 çeşitli	 yaş	
gruplarındaki	 insanlara	 kazandırılmaya	 çalışıldığı	 bir	 çağdır.	 Özellikle	 de	 ilköğretim	
okullarında	 bu	 amaçla	 pek	 çok	 çalışma	 yürütülmekte,	 ancak,	 çocukların	 büyük	 bir	
kısmının	 okul	 dışına	 çıktığında	 edindiği	 o	 farkındalığı	 devam	 ettiremediği	
görülmektedir.	 O	 halde	 sarf	 edilen	 emek	 ve	 zamanın	 kalıcı	 bir	 davranış	 değişikliği	
yaratmaya	 yetmemesi	 nedeniyle	 biz	 öğretmenlere	 yeni	 yollar	 üretmekten	 başka	
seçenek	de	kalmamaktadır.	
	 Okullarımızdaki	 çevre	 eğitimlerinin	 çok	 büyük	 bir	 kısmı	 sadece	 neden	 sonuç	
ilişkisini	 ön	 planda	 tutmaktadır.	 Oysaki	 günümüzde	 çevre	 adına	 geldiğimiz	 bu	
ürkütücü	 durum,	 süreçten	 haberdar	 olmayan	 kitlelerin,	 farkında	 olmadan	 yaptığı	
tercihlerinin	bir	sonucudur.		
	 Okullarımızda	 yapılan	 çevre	 eğitimlerinin	 büyük	 bir	 kısmı	 etiket	 okumayı	
öğretmekten	 uzaktır.	 Çünkü	 öğretmenlerimizin	 çoğu	 bu	 konularda	 gerekli	 bilgi	 ve	
bilince	 sahip	 olacakları	 eğitimlerden	 geçmemişlerdir.	 Bu	 sebepten	 okullarımızda	
yapılan	 çevre	 eğitim	 uygulamaları	 ise	 çoğu	 zaman	 su	 ‐	 elektrik	 tasarrufu	 ve	 geri	
dönüşüm	çalışmalarıyla	sınırlanıp	kalmıştır.	
	 Okullarımızın,	 öğrencileri	 geri	 dönüşüm	 konusunda	 hareketlendirirken,	
topladıkları	 kağıtları	 gerçekten	 de	 geri	 dönüşüme	 verip	 vermedikleri;	 suyu	
kirletmeyin	 çağrısı	 yaparken	 suyu	 kirletmemek	 için	 bir	 şeyler	 yapıp	 yapmadığı	 hiç	
sorgulanmamaktadır.	 Asıl	 çelişki	 de,	 örnek	 bir	 yaşantı	 öğretmeye	 çabalayan	
okullarımızın	 sürdürülebilir	 birer	 örnek	 olamayışlarındadır.	 Esas	 değiştirmemiz	
gereken	de	budur.						
	 Çalışmamamızın	 amacı	 sürdürülebilir	 yaşam	 standartlarımızın	
yükseltilebilmesi	 adına	 okullarımız	 için	 kolay	 uygulanabilir,	 her	 yere	 uyarlanabilir,	
düşük	 maliyetli	 bir	 örnek	 sunarak,	 çevre	 eğitimi	 uygulamalarımızın	 kalitesini	
artırabilmektir.		
Anahtar	Sözcükler:	Doğa	Dostu	Okullar,	Sürdürülebilirlik,	Çevre	Eğitimi	
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GÜNEYDOĞU	ANADOLU	BÖLGESİ’NİN	HAVA	KALİTESİNDE	ÇÖL	TOZLARININ	
ZAMANSAL	VE	MEKANSAL	DEĞİŞİMİ	

M.	Taner	ŞENGÜN	ve	Kemal	KIRANŞAN	
Fırat	Üniversitesi,	İnsani	ve	Sosyal	Bilimler	Fakültesi,	Coğrafya	Bölümü,	Elazığ	
	
	 Rüzgârlar,	 50μm’den	 daha	 küçük	 boyuttaki	 katı	 partiküllerin	 yeryüzünden	
havalanmasına	ve	atmosfer	içerisinde	çok	uzak	mesafelere	taşınmasına	neden	olurlar.	
Çöl	bölgelerinde	sıcaklık,	aşırı	kuraklık,	basınç	ve	rüzgar	sistemlerine	bağlı	olarak	çöl	
tozları	 bulundukları	 bölgelerden	 atmosfere	 dahil	 olarak	 taşınmaktadır.	 	 Bu	 taşınım	
sonucunda	çöl	tozları,	 tane	büyüklüğüne	göre	havada	bir	süre	asılı	kalmakta	ve	daha	
sonra	yeryüzüne	çökelmektedir.	
	 Güneydoğu	Anadolu	Bölgesi’nde	son	yıllarda	çöl	tozlarının	etkisi	büyük	oranda	
artış	 göstermiş;	 bunun	 sonucunda	 doğal	 ve	 beşeri	 ortamlar	 önemli	 ölçüde	
etkilenmiştir.	 Çöl	 tozları	 özellikle	 hava	 kalitesini	 ve	 görüş	 mesafesini	 olumsuz	
etkilemektedir.	Kış	mevsiminde	 fosil	yakıtların	kullanımına	bağlı	olarak	ortaya	çıkan	
partikül	 maddelere	 ilaveten	 çöl	 tozları	 da	 etkili	 olduğunda	 PM	 konsantrasyonu	
artmakta	ve	yüksek	oranda	hava	kirliliği	oluşmaktadır.	Aşırı	hava	kirliliği	 insanlarda	
ciddi	sağlık	sorunlarına	bitkilerde	ise	verimin	düşmesine	neden	olmaktadır.	
	 Bu	 çalışmada	 Güneydoğu	 Anadolu	 Bölgesi’nde	 görülen	 çöl	 tozlarının	 son	
yıllarda	sık	görülmesinin	nedenleri,	zamansal	ve	mekansal	dağılışlarının	belirlenmesi	
ve	hava	kalitesine	etkileri	araştırılmıştır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Çöl	 Tozu,	 Toz	 Taşınımı,	 Partikül	 Madde,	 Güneydoğu	 Anadolu	
Bölgesi	
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KONYA	İLİ	SUĞLA	GÖLÜ	VE	YAKIN	ÇEVRESİ	PEYZAJ	PLANI	

Gülay	ÇETİNKAYA1,	Osman	UZUN2,	Figen	DİLEK3,	Füsun	ERDURAN4	ve	Sebahat	
AÇIKSÖZ5	

1Lefke	Avrupa	Üniversitesi,	Tarım	Bilimleri	ve	Teknolojileri	Fakültesi,	Peyzaj	Mimarlığı	
Böl.,	KKTC		
2Düzce	Üniversitesi	Orman	Fakültesi	Peyzaj	Mimarlığı	Bölümü	/	Düzce	
3Ankara	Üniversitesi	Ziraat	Fakültesi	Peyzaj	Mimarlığı	Bölümü	/Ankara	
4Çanakkale	Onsekizmart	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi	Peyzaj	Mimarlığı	Böl.	/Çanakkale	
5Bartın	Üniversitesi	Orman	Fakültesi	Peyzaj	Mimarlığı	Bölümü	/Bartın	
	 Bu	araştırmanın	amacı;	Konya	ili,	Bozkır‐Seydişehir‐Ahırlı‐Yalıhüyük	ilçeleri	ve	
Suğla	 Gölü	 mevkii	 ve	 yakın	 çevresinde	 (74	 ha)	 sürdürülebilir	 peyzaj	 gelişim	
stratejilerinin	ve	ilgili	eylem	kararlarının	mevcut	yasa	ve	yönetmeliklere	entegrasyonu	
kapsamında	bir	araç	olarak	kullanılan	“peyzaj	planının”	oluşturulmasını	içermektedir.	
Araştırma	 alanında	 arazi	 çalışmaları	 2008	 –	 2010	 tarihleri	 arasında	
gerçekleştirilmiştir.		
	 Araştırma	alanının	peyzaj	planının	hazırlanması	dört	aşamadan	oluşmaktadır:	
1.	 Veri	 toplama;	 2.	 Peyzaj	 analizi:	 Peyzaj	 Karakter	 Tipi	 Analizi,	 Peyzaj	 Fonksiyon	
Analizi	 (Peyzajın	 su‐toprak	 koruma‐habitat‐kültürel‐biyoçeşitlilik	 fonksiyonları),	
Görsel	 Peyzaj	 Analizi;	 3.	 Peyzaj	 Gelişim	 Stratejileri;	 4.	 Peyzaj	 Planının	Hazırlanması.	
Doğal	ve	kültürel	bileşenlere	ilişkin	veriler	proje	ekibi	tarafından	toplanmıştır.	Peyzaj	
Karakter	Tipleri	(doğal	ve	kültürel	bileşenler	ile	şekillenen	ve	homojen	bir	yapı	içeren	
birimler)	 bir	 dizi	 harita	 verilerinin	 (ör.	 jeoloji,	 toprak	 verileri,	 CORINE	 arazi	 örtüsü)	
ArcGIS9.3	 ortamında	 çakıştırılması	 ile	 belirlenmiştir.	 Bu	 işlem	 sonucunda	 proje	
alanında	 toplam	 244	 peyzaj	 karakter	 tipi	 belirlenmiştir.	 Peyzaj	 içindeki	 ekolojik	
süreçleri	 tanımlayan	 peyzaj	 fonksiyon	 analizi	 aşamasında	 her	 bir	 peyzaj	 karakter	
tipinin	 su	 (geçirimlilik	 analizi)	 ,	 toprak	 (potansiyel	 erozyon	 analizi),	 habitat	 (Peyzaj	
ekolojisi	temelli	 leke–	koridor	‐	matris	modeli),	kültürel	(12	ölçütten	oluşan	yöntem)	
ve	 biyoçeşitlilik	 (flora	 ve	 faunaya	 ait	 harita	 verileri)	 fonksiyonları	 belirlenmiştir.	
Görsel	 peyzaj	 analizinde	 ise	 görsel	 kalite	 açısından	 öncelikli	 alanlar	 bir	 dizi	
parametreler	 ile	belirlenmiştir.	Bu	analizler	sonucunda	proje	alanında	peyzaj	gelişim	
stratejileri	(her	sektöre	ilişkin	potansiyel	gelişim	olanakları)	ve	peyzaj	rehberleri	(her	
sektöre	ilişkin	potansiyel	gelişim	olanaklarının	mekan	bazında	tanımlanması)	bir	dizi	
sektörler	 (ör.	 tarım	 ve	 ormancılık)	 için	 hazırlanmıştır.	 Tüm	 bu	 verilerin	
değerlendirilmesi	 sonucunda	 ise	 ileriye	 yönelik	 eylem	 planlarının	 (ör.	 alan	
kullanımları	ve	peyzaj	koruma‐yönetim	statüleri)		mekansal	olarak	tanımlandığı	1/25	
000	ölçekli	peyzaj	planı	hazırlanmıştır.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Peyzaj	 planı,	 peyzaj	 karakter	 tipi,	 peyzaj	 fonksiyonu,	 peyzaj	
gelişim	stratejisi,	peyzaj	rehberi		
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AKSU	NEHRİ’NE	(ANTALYA)	SONRADAN	GİREN	BALIK	TÜRLERİNİN	EKOLOJİK	
KATEGORİLERİ	VE	ACISU	TÜR	KOMPOZİSYONUNA	ETKİLERİ	

Deniz	İNNAL1		ve	Füsun	ERKAKAN2	
1	Mehmet	Akif	Ersoy	Üniversitesi	Fen	Edebiyat	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,		Burdur		
2Hacettepe	Üniversitesi	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,	Ankara	
	
	 Türkiye’de,	 akarsu	 sistemlerinin	 acısu	 zonunu	 etkileyen	 çok	 sayıda	 çevresel	
tehdit	 unsuru	 bulunmaktadır.	 Aksu	 Nehri	 (Antalya)	 acısu	 zonu	 doğal	 balık	
kompozisyonu,	bu	sistemin	farklı	kesimlerinde	yapılan	balıklandırma	çalışmalarından	
olumsuz	yönde	etkilenmiştir.		

Kundu‐Boztepe	Köyü	(Aksu‐Antalya)	mevkiinde	6	farklı	çalışma	bölgesinde	18	
farklı	 avlanma	 döneminde	 (Ekim	 2006	 –	 Mart	 2008)	 standart	 avcılık	 gücüyle	
gerçekleştirilen	bu	çalışmada	Aksu	Nehri’nde	tespit	edilen	26	balık	türünün,	17’si	(%	
65,38)	 doğal;	 9’u	 (%	 34,62)	 sonradan	 giren/bırakılan	 türler	 (Carassius	 auratus,	 C.	
carassius,	 C.	 gibelio,	Pseudorasbora	 parva,	Gambusia	 holbrooki,	Oncorhynchus	mykiss,	
Pygocentrus	nattereri,	Tinca	tinca	ve	Sander	lucioperca)	olarak	değerlendirilmiştir.		

Türlerinin	 populasyon	 durumlarının	 sayısal	 değerleri;	 birey	 sayısı,	 biyokütle	
değeri	 (kg),	 ortalama	 bolluk	 (yoğunluk)	 ve	 sıklık	 dereceleri	 şeklinde	 ifade	 edilmiş;	
yaşam	 evreleri,	 alan	 kullanım	 tercihleri,	 tuzluluk	 toleransları	 tespit	 edilmiştir.	 Aksu	
Nehri’ne	 insan	 müdahalesiyle	 giren	 balık	 türlerinin	 kendiliğinden	 üreyebilen	 kalıcı	
populasyon	 yapısı	 	 kurma	 durumlarına	 göre	 acısu	 tür	 kompozisyonuna	 etkileri	
incelenmiştir.	
	
Anahtar	sözcükler:	Acısular,	Aksu	Nehri,	balıklandırma,	yabancı	türler	
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ÜNİVERSİTELERDE	ÇEVRE	YÖNETİM	SİSTEMİ	GEREKLİLİĞİ	

Deniz	İNNAL1	ve	Selim	Sualp	ÇAĞLAR2	
1	Mehmet	Akif	Ersoy	Üniversitesi	Fen	Edebiyat	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,		Burdur,		
2Hacettepe	Üniversitesi	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,	Ankara	
	
	 İdari,	 mali	 ve	 akademik	 konularda	 kurum	 kalitesi	 ile	 ön	 plana	 çıkan	
üniversitelerde	genel	olarak	bazı	çevre	faaliyetlerine	yönelik	çalışmalar	üniversitelerin	
öncelikli	gündeminin	dışında	tutulmaktadır.			

Üniversitelerde,	 çevre	 yönetim	 sistemi	 standartlarının	 sağlanması	 sonucunda;		
Ulusal	 ve/veya	 uluslararası	 mevzuatlara	 uyum	 artacak,	 izin	 ve	 yetki	 belgelerinin	
alınması	kolaylaşacak,	maliyet	kontrolünün	geliştirilmesiyle	masrafların	azaltılması	ve	
verimliliğin	 artırılması	 sağlanacaktır.	 Acil	 durumlara	 (deprem,	 yangın,	 sel	 vb.)	 ve	
kazalara	 karşı	 hazırlıklı	 bulunarak	 mesuliyetle	 sonuçlanan	 kaza	 vb.	 olayların	
azaltılması	 sağlanacaktır.	 Kirliliğin	 kaynaktan	 başlayarak	 kontrol	 altına	 alınması	
kolaylaşacaktır.		

Bu	 çalışmada;	 üniversitelerde	 çevresel	 performansların	 arttırılması	 sonucu	
geliştirilecek	ve	çevre	sağlığına	yüksek	katkı	sağlayacak	çevre	yönetim	standartlarının	
şartları,	uygulama,	kontrol	ve	faaliyetlerine	ilişkin	bilgiler	sunulmaktadır.	
Anahtar	Sözcükler:	Üniversite,	çevresel	performans,	çevre	yönetim	sistemi				
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YÜZEYALTI		YATAY	AKIŞLI	YAPAY	SULAKALAN	SİSTEMLERİNDE	FARKLI	BİTKİ	
TÜRLERİNİN	ARITIM	VERİMİNE	ETKİLERİ		

Oğuzhan	AYDIN,	Sebahattin	ÇELİK	ve	İ.Kürşat	ÖZYURT	
TAGEM	Toprak	ve	Su	Kaynakları	Araştırma	Enstitüsü,	Su	Yönetimi	Bölümü		/	Tokat	
	
	 Tokat	 İli	 Kalaycık	 köyüne	 ait	 evsel	 atık	 suların,	 oluşturulan	 Yüzeyaltı	 Yatay	
Akışlı	Yapay	Sulakalan	Sistemi	ile	arıtımı	amacıyla	yapılan	araştırma	2005‐2009	yılları	
arasında	 yürütülmüştür.	 Yapılan	 çalışmada	 araştırma	 konularını	 farklı	 sulak	 alan	
bitkileri	kullanımının	arıtma	verimine	etkilerini	belirlemek	oluşturmuştur.	Bu	amaçla	
her	biri	197.1	m2’lik	üç	eşit	 	yatak	inşa	edilmiş	ve	bu	yataklarda	Phragmites	australis	
(Akonusu),	Typha	latifolia	(B	konusu)	ve	bu	iki	türün	karışık	dikimi	(C	konusu)	olmak	
üzere	toplam	972	adet	sucul	bitki	araştırma	süresince	kullanılmıştır.	

Oluşturulan	 3	 	 yataklı	 	 sisteme	 girişte	 ve	 sistemden	 çıkışta	 alınan	 su	
örneklerinde	 bazı	 arıtım	 parametreleri	 irdelenerek	 arıtım	 verimi	 konu	 bazında	
belirlenmiştir.	

Araştırma	 sonucunda;	 sisteminin	 girişinden	 alınan	 su	 örneklerinde	 kirletici	
parametrelerin	üç	yıllık	ortama	değerleri	sırasıyla;	BOİ	230,25	mg/l;	KOİ	399,5	mg/l;		
Toplam	Fosfor	28,4	mg/l;	Toplam	Azot	47,6	mg/l;		olduğu	belirlenmiştir.	

Sistem	 çıkışından	 alınan	 su	 örneklerinde	 yapılan	 analizler	 sonucunda,	
belirtilen	parametrelerin	konular(bitkiler)	bazında	üç	yıllık	ortalama	arıtma	verimleri;		

A	Konusunda	(Phragmites	australis);	BOİ	%	52,9	 ,	KOİ	%50,2	 ,Fosfor	%	33,4		
ve	Toplam	Azot		%	25,05		

B	konusunda	(Typha	latifolia)	;	BOİ	%	43,06,			KOİ	%41,3,			Fosfor	%	25,8		ve	
Toplam	Azot		%	15,7		

C	 konusunda	 (Karışık	Dikim)	 ;	 BOİ	%	39.4,	 	 KOİ	%39,9	 ,	 	 Fosfor	%	25,9	 ve			
Toplam	Azot		%	14,35		

olarak	bulunmuştur.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Evsel	 Atık	 Su,	 Yapay	 Sulakalan,	 	 Phragmites	 australis,	 Typha	
latifolia,	Arıtma	Verimi	
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SÜNDİKEN	ORMANLARI’NDA	(ESKİŞEHİR	/	TÜRKİYE)	GÖRÜLEN	KIRIK‐DEVRİK	
OLAYLARI		

Nejat	ÇELİK	
Orman	Toprak	ve	Ekoloji	Araştırmaları	Enstitüsü	Müdürlüğü	Eskişehir	
	
	 2000	ile	2006	yılları	arasında	yürütülmüş	olan	arazi	çalışmalarında,	Sündiken	
Ormanları’ında	 kırık‐devrik	 olayları	 görülmüş	 ve	 dağılışları	 tespit	 edilmiştir.	 Arazi	
çalışmaları	 sonucunda,	 Sündiken	 dağlarının	 kuzey	 ve	 güney	 bakılarında	 ve	 belirli	
yükseltilerde	özellikle	de	Sarıçam	ormanlarının	hâkim	olduğu	kırık‐devrik	olaylarının	
daha	yoğun	olduğu	tespit	edilmiştir.		

Sündiken	dağlarının	1100	ile	1250	m	arasında	kuzey	bakılarında	kırık	olayları	
daha	çok	görülmektedir.	1250	ila	1700	m	arasında	ise	devrik	olayları	baskındır.	1500	
–	1700	m	arasında	kırık	ve	devrik	olayları	birlikte	görülmektedir.	Ormanlarda	Pinus	
sylvestris	 türlerinin	 yaygın	 olduğu	 alanlarda	 kırık‐devrik	 olayları	 daha	 baskın	 olarak	
göze	çarpmaktadır.	

Sündiken	Ormanları’ında	Karakütük,	Çatacık	ve	Asar	alanında,	fauna	ve	flora		
da	 zarar	 görmektedir.	 Buna	 rağmen	 büyük	 bir	 tahribat	 mevcut	 değildir.	 Buradaki	
gözlemlerimize	 dayanarak,	 kırık‐devrik	 olaylarındaki	 başlıca	 etkenler;	 iklim	 dağılışı	
(özellikle	kar	ve	yağmur)	ve	ormanda	yapılan	aşırı	faydalanma	sayılabilir.	
Anahtar	Sözcükler:	Sündiken	Ormanları,	Eskişehir,	Kırık‐devrik,		Pinus	sylvestris	
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TÜRKİYE	EGE	KIYI	YERLEŞİMLERİNDE	KENTSEL	ATIKSU	YÖNETİMİ	

İ.	Tan,	G.	Avaz,	E.	Kuzyaka,	Ö.	Özdemir,	E.	Şentürk	ve	A.	Baban		
TÜBİTAK	–	MAM,	Çevre	Enstitüsü,	Gebze/Kocaeli	
	
	 “Kentsel	 Atıksu	 Arıtımı	 Yönetmeliği	 (KAAY,	 2006)”,	 Türkiye’de	 Avrupa	 Birliği	
Çevre	 Müktesebatı	 kapsamında	 “Kentsel	 Atıksu	 Arıtımı	 Direktifi	 (91/271//EEC)”ni	
temel	 alarak;	 yerleşimlerden	 kaynaklı	 evsel	 ve	 biyolojik	 olarak	 parçalanabilen	
endüstriyel	 sektörlere	 ait	 atıksuların	 birlikte	 toplanması,	 arıtılması	 ve	 deşarjları	 ile	
ilgili	 hususları	 düzenlemek	 üzere	 yürürlüğe	 girmiş	 olan	 bir	 yönetmeliktir.	 KAAY	
kapsamında,	 belirlenecek	 kentsel	 atıksu	 arıtma	 tesisi	 (KAAT)	 teknolojisi	 tesisin	
bulunduğu	 kıyısal	 alanın	 hassasiyet	 sınıfını	 ve	 eşdeğer	 nüfusunu	 temel	 almaktadır.	
Eşdeğer	 nüfus	 ise	 yerleşim	 yerleri	 ve	 endüstriden	 KAAT’ne	 gelen	 kirlilik	 yüklerinin	
tamamını	oluşturan	nüfusu	ifade	etmektedir.		
	 Bu	 çalışma	 kapsamında,	 hassasiyet	 sınıfı	 belirlenmiş	 olan	 Ege	 Bölgesi	 kıyısal	
alanları	içerisindeki	yerleşim	yerleri	ile	endüstrilerinden	gelen	kirlilik	yükleri	mevcut	
durumda	(2010)	oluşan	ve	nüfus	projeksiyonlarına	bağlı	olarak	kentsel	atıksu	arıtma	
tesisine	 gelecek	 kirlilik	 yükleri	 tahmin	 edilmiştir.	 Ayrıca	 ilgili	 yönetmeliklerce	
gelecekte	kıyısal	alanlarda	öngörülen	KAAT	arıtma	seviyeleri	üzerinden	deşarj	kirlilik	
yükleri	hesaplanmıştır.		
	 Sözkonusu	 çalışma	 sonucunda,	 Ege	 Denizi	 kıyılarında	 bulunan	 yerleşim	
yerlerinden	%50’sinin	atıksularının	biyolojik	proseslerle	arıtıldığı,	diğer	%50’sinin	ise	
herhangi	bir	arıtmaya	tabi	tutulmadan	alıcı	ortama	deşarj	edildiği	tespit	edilmiştir.	Ege	
Bölgesi	 kıyısal	 alanlarının	 büyük	 kısmının	 hassas	 alan	 sınıfına	 girmesinden	 dolayı	
yerleşim	 yerlerinin	 kıyının	 hassasiyet	 sınıfına	 ve	 nüfusuna	 bağlı	 olarak	 %47’sinin	
uygun/birincil	arıtma,	%44’ünün	ikincil	arıtma	ve	%22’sinin	üçüncül	arıtma	tesisisine	
sahip	 olması	 gerektiği	 sonucuna	 ulaşılmıştır.	 Yerleşim,	 turizm	 ve	 endüstriden	
kaynaklanan	kirlilik	yüklerinde,	2040	yılında	mevcut	duruma	göre	%30	oranında	artış	
olacağı	 öngörülmektedir.	 Bununla	 birlikte	 önerilen	 KAAT’ların	 işletmeye	 alınması	
halinde,	 deşarj	 edilen	 yükler	 kontrol	 altına	 alınacağı	 için	 kirlilik	 yüklerinde	 yalnızca	
%23’lük	artış	olacağı	tahmin	edilmektedir.	
Anahtar	Sözcükler:	Ege	Kıyıları;	Hassas	Alan;	Kentsel	Atıksu	
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BATI	KARADENİZ	(İĞNEADA‐İSTANBUL	BOĞAZI)	YAZ	DÖNEMİ	
İHTİYOPLANKTON	KOMPOZİSYONU	

Ahsen	YÜKSEK	ve		Sinem	İNCE	
İ.Ü.	Deniz	Bilimleri	ve	İşletmeciliği	Enstitüsü	Fiziksel	Oşionografi	ve	Deniz	Biyolojisi	
Anabilim	Dalı/İstanbul	
	
	 Türkiye	balıkçılığının	önemli	alanlarından	biri	olan	Batı	Karadeniz	de	(İğneada‐
İstanbul	 Boğazı	 girişi)	 balık	 kaynaklarının	 iyi	 korunabilmesi	 için	 sürdürülebilir	
yönetim	 planlarının	 olması	 gerekmektedir.	 Bunun	 içinde	 mümkün	 olduğunca	 çok	
balıkçılık	 datasına	 ihtiyaç	 vardır.	 Bu	 ihtiyaçların	 başında	 yumurtlama	 alanlarının,	
zamanlarının	 ve	miktarının	 bilinmesi	 gelmektedir.	 Daha	 önce	 araştırma	 yapılmamış		
Batı	 Karadeniz	 de	 yaz	 dönemi	 yumurta	 bırakan	 türlerin	 ve	 gelişim	 alanlarının	 ve	
özelliklerinin	belirlenmesi	amacı	ile	Ağustos	2001	de	34	istasyonda,	Ağustos	2003	de	
11	 istasyonda	ve	Haziran	2004	de	11	 istasyonda	olmak	üzere	3	ayrı	 yaz	döneminde	
Batı	 Karadeniz	 de	 örnekleme	 yapılmıştır.	 Örneklemede	 Nansen	 tipi,	 500	 μm	 göz	
açıklığına	sahip,	57	cm	çaplı	plankton	kepçesi	kullanılmıştır.	
	 Yapılan	 araştırma	da	 yaz	 dönemi	 başlangıcında,	 yumurta	 ve	 larva	 bolluğu	 az,	
Ağustos	 döneminde	 ise	 oldukça	 artmıştır.	 Özellikle	 İğneada‐Karaburun	 arasında	
yumurta	ve	 larva	bolluğu	yüksektir.	 	Haziran	döneminde	5	 türe	ait	yumurta	ve/veya	
larva	 örneklenmiştir.	 Örneklenen	 yumurta	 ve/veya	 larvaların	 ~%90	 ı	 bölgeye	
ilkbahardan	 sonbahara	 kadar	 yumurta	 bırakabilen	 hamsi	 (Engraulis	 encrasicolus	
Linnaeus,1758)	balığına	aittir.	Diğer	sık	gözlenen	ihtiyoplankton	grubu	ise,	ilkbahar	ve	
yaz	 başlangıç	 döneminde	 yumurta	 bırakan	 kalkan,	 ilkbaharda	 yumurta	 bırakan	
horozbina,	ilkbahar‐yaz	döneminde	yumurta	bırakan	kaya	ve	kefal	balıklarına	aittir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Batı	 Karadeniz,	 İhtiyoplankton,	 Dağılım,	 Bolluk,	 Çeşitlilik	 indis	
değerleri,	Mortalite	
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Chionodoxa	Boiss.	(Liliaceae)	CİNSİNİN	TOZLAŞMA	VE	HAYATTA	KALMA	
STRATEJİLERİ	

Hasan	YILDIRIM	ve	Yusuf	GEMİCİ	

Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,Botanik	Ana	Bilim	Dalı	/İZMİR	
	

2007‐2010	 yılları	 arasında	 gerçekleştirilen	 çalışmada	 	 Chionodoxa	 cinsine	 ait	
türlerin	 tozlaşma,	çoğalma	ve	yayılım	mekanizmalarının	 tespiti	amaçlanmıştır.	Mikro	
iklim,	 ana	 kaya,	 toprak	 ve	 yükseklik	 gibi	 ekolojik	 parametreler	 ile	 bahsi	 geçen	
mekanizmalar	 ilişkilendirilerek	 Chionodoxa	 türlerinin	 üreme	 ve	 çoğalma	 biyolojileri	
açıklanmaya	çalışılmıştır.	

Arazi	 çalışmaları	 esnasında;	 	 Chionodoxa	 cinsine	 ait	 türlerin	 mikro	 iklim	
parametrelerini	 tespit	 eden	 veri	 kaydedici	 (Hobo	 Datalogger)’ler	 kurulmuştur.	 Her	
türe	ait	populasyonlarda	alogami,	 otogami	ve	partenokarpi	denemeleri	kurulmuştur.	
Tozlaşma	 ve	 yayılımda	 rol	 oynayan	 etmenler	 ve	 canlılar	 belirlenmiştir.	 Laboratuvar	
çalışmalarında	 ise	 türlere	 ait	 stilus,	 stigma	 ve	 polen	 canlılık	 testleri	 yapılmıştır.	 Her	
türe	 ait	 potansiyel	 ve	 reel	 tohum	oluşturma	kapasiteleri	 ile	 tohum	canlılık	 yüzdeleri	
tespit	edilmeye	çalışılmıştır.	

Chionodoxa	 türleri	 çiçeklenmenin	 erken	 safhasında	 Allogami	 (dışa‐döllek)	
davranışta	 bulunurken	 çiçeklenmenin	 orta	 ve	 son	 safhalarına	 doğru	 hem	 Otogami	
(kendine	 dölek)	 hem	 de	 Allogami	 davranışı	 birlikte	 göstermektedir.	 Bu	 cinse	 ait	
yayılım	 mekanizması	 ise	 tohumlarındaki	 elaisom	 dokusu	 ile	 beslenen	 karıncalar	
sayesinde	 olduğu	 saptanmıştır.	 Toprak	 altı	 organlarında	 ise	 stres	 kaynaklı	 olarak	
uzamış	 ve	 etlenmiş	 tuber	 yapılarından	 soğancık	 oluşumları	 arazi	 ve	 laboratuar	
koşullarında	 belirlenmiştir.	Mikro‐iklim	 verilerinden	Hava	 sıcaklığı	 ile	 hava	 nemi	 ve	
toprak	sıcaklığı	ile	toprak	nemine	ait	2	yıllık	veriler	elde	edilmiştir.		

Chionodoxa	cinsi	farklı	tozlaşma	mekanizmaları	ile	hem	kendine	döleklik	hem	
dışa	 döleklik	 stratejilerini	 birlikte	 gerçekleştirmesi	 ve	 bunun	 yanı	 sıra	 toprak	 altı	
organlarındaki	 farklı	 soğan	 oluşturma	 ve	 yayılım	 stratejileri	 ile	 birlikte	 en	 olumsuz	
doğa	şartlarında	dahi	üremede	ve	çoğalmada	maksimum	bir	başarı	sağlayarak	hayatta	
kalmak	için	büyük	bir	yaşam	mücadelesi	sergilemektedir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Chionodoxa,Tozlaşma	 stratejileri,	 Üreme	 biyolojisi,	 Liliaceae,	
Türkiye	
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ANADOLU	SU	KURBAĞALARI	(Ranidae:	Pelophylax)	TİCARETİNİN	EKOLOJİK	
ETKİLERİ	

Çiğdem	AKIN1,,	Ali	KILIÇ2,	Vahdettin	KÜRÜM3,	Jörg	PLÖTNER4	ve	C.	Can	BiLGiN1i	

1	Orta	Doğu	Teknik	Üniversitesi,	Biyoloji	Bölümü,	Ankara		
2	Elazığ	Su	Ürünleri	Araştırma	Enstitüsü,	Elazığ	
3	Tarım	ve	Köyişleri	Bakanlığı,	Koruma	ve	Kontrol	Genel	Müdürlüğü,	Su	Ürünleri	Daire	
Başkanlığı,	Ankara	
4	Alexander	von	Humboldt	Üniversitesi,	Doğa	Tarihi	Müzesi,	Berlin	
	
	 Tüm	 dünyada	 azalan	 su	 kurbağaları,	 ekosistemdeki	 av	 ve	 avcı	 olarak	 rolleri,	
sudaki	 zehirli	 maddelere	 karşı	 olan	 hassasiyetleri,	 hem	 sucul	 hem	 karasal	 yaşam	
döngüleri	 nedeniyle	 çevresel	 bozulmaları	 yansıtan	 önemli	 bir	 gösterge	 tür	 olarak	
bilinmektedirler.		

Ülkemizde	son	yıllarda	yapılan	çalışmalar,	Anadolu’nun	dar	veya	geniş	yayılışlı	
farklı	 genetik	 soyları	 barındıran	önemli	 bir	 gen	merkezi	 olduğunu	göstermiştir	 (örn.	
Akın	 ve	 ark.	 2010b).	 Su	 kurbağaları	 ayrıca	 ülkemiz	 için	 önemli	 bir	 ekonomik	 gelir	
kaynağıdır.	 Yaklaşık	35	yıldır	 birçok	ülkeye	 tonlarca	kurbağa	 ihracatı	 yapılmaktadır.	
Bu	 ihracatın	 ülkemizdeki	 populasyon	 stoklarını	 nasıl	 etkilediği	 tam	 olarak	
bilinmemektedir.	 Ancak	 aynı	 avlakların	 yıllardır	 yoğun	 şekilde	 kullanılması	 ve	
kuraklık	 nedeniyle	 habitatlarda	 zayıflama	 populasyonları	 olumsuz	 etkilemiştir.	
İhracattaki	 azalma	 ve	 ortalama	 hayvan	 boyundaki	 düşüş	 bu	 durumun	 tipik	
belirtileridir.	

Kurbağa	 ihracatının,	 ihraç	 edildikleri	 ülkelerdeki	 yerel	 populasyonlara	 da	
önemli	 etkileri	 bulunmaktadır.	 Canlı	 ticareti	 yapılan	 bu	 hayvanların	 Avrupa’da	
yayılmacı	 tür	 konumunda	 oldukları,	 kaçıp	 orada	 yaşamlarını	 devam	 ettirdikleri	 ve	
yerli	kurbağa	populasyonları	içinde	yayıldıkları	anlaşılmıştır	(Holsbeek	ve	ark.	2008).	
Bu	hızlı	yayılmanın	en	önemli	etkisi	Türkiye	formları	ile	yerel	türlerin	hibridleşmeleri	
ve	 bunun	 sonucunda	 yerel	 populasyonların	 hem	 ekolojik,	 hem	 de	 genetik	 olarak	
etkilenmesidir.		

Bu	 çalışmada,	 ihracatın	Türkiye’deki	 su	kurbağası	 populasyon	 stoklarına	olan	
etkileri	 ve	 stok	 tayini	 yöntemleri	 irdelenmekte,	 Avrupa’da	 Anadolu	 su	 kurbağası	
soylarının	 yayılma	 düzeyinin	 belirlenmesi	 amacıyla	 geliştirilen	 genetik	 yöntem	
tanıtılmaktadır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Rana,	 Pelophylax,	 su	 kurbağaları,	 stok	 tayini,	 yayılmacı	 türler,	
genetik	tanı		
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MOLEKÜLER	YÖNTEMLERLE	KUŞLARDA	EŞEY	TAYİNİ	

Emel	KUNDUZ1,2,	Çiğdem	AKIN1	ve	C.Can	BİLGİN1	

1Orta	Doğu	Teknik	Üniversitesi,	Biyoloji	Bölümü,	Ankara		
2Bozok	Üniversitesi,	Biyoloji	Bölümü,	Yozgat	
	
	 Birçok	kuş	türü	monomorfik	oldukları	için	dış	özelliklerine	bakarak	eşeysel	
olarak	belirlemek	güçtür.	Eşey	tayininin	bu	yolla	yapılamaması,	doğal	populasyonlarda	
eşey	oranlarının	belirlenmesi	ve	benzeri	demografik	araştırmalarda,	tehlike	altında	
bulunan	canlı	türlerinin	insan	kontrolünde	çoğaltılmalarında	ve	hayvanat	
bahçelerinde	önemli	bir	sorundur.		

Kuşlarda	 eşey	 tayini	 için	 birçok	 yöntem	 kullanılmasına	 rağmen	 en	 güvenilir	
yöntem	 DNA	 ile	 eşey	 tayinidir.	 Bu	 yöntem,	 W	 kromozomu	 üzerinde	 ve	 sadece	 dişi	
bireylerde	bulunan	CHD‐W	geni	 ile	 Z	 kromozomu	üzerinde,	 yani	 hem	erkek	hem	de	
dişi	 bireylerde	 bulunan	 bu	 genin	 homoloğuna	 dayalıdır.	 PCR	 temelli	 eşey	 tayini	
yönteminde	tek	bir	primer	çifti	kullanılarak	bu	genin	homolog	bölgeleri	çoğaltılmakta,	
içerdiği	 intronik	 bölgelerden	 dolayı	 PCR	 ürünlerinin	 büyüklerinde	 türler	 arasında	
varyasyon	gözlenmektedir.	

Mevcut	 çalışmada,	 Gallus	 gallus,	 Ara	 macao,	 Pelecanus	 onocrotalus,	
Phalacrocorax	carbo,	Phoenicopterus	roseus,	Cygnus	olor,	C.	atratus,	Branta	canadensis,	
Anser	 cygnoides,	 Buteo	 rufinus,	 B.	 buteo,	 Circus	 aeruginosus,	 Aquila	 pennata,	 Falco	
peregrinus,	Bubo	bubo,			Aegypius	monachus,	Ciconia	ciconia,	Grus	grus,	Anser	albifrons,	
Anser	anser	 türlerinden	 toplam	91	bireyden	elde	edilmiş	kan	veya	 tüyden	DNA	 izole	
edilmiştir.	CHD	geni	için	geliştirilmiş	olan	yeni	primer	çifti	CHD1F/CHD1R	kullanılarak	
elde	edilen	DNA	örneklerinin	hedef	gen	bölgesi	çoğaltılmıştır.	Birçok	tür	için	hedef	gen	
bölgesi	erkeklerde	 tek,	dişilerde	çift	bant	vermiştir.	 Sonuçlar,	bu	yeni	primer	çiftinin	
kuşlarda	 eşey	 tayini	 için	 güvenilir	 bir	 yöntem	 olarak	 kullanılabileceğini	
göstermektedir.	
Anahtar	 sözcükler:	 Moleküler	 yöntem,	 Kuş,	 Eşey	 tayini,	 CHD	 geni,	 Eşey	
Kromozomları	
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İKLİM	DEĞİŞİKLİĞİNİN	TÜRKİYE’DE	OLASI	EKOLOJİK	ETKİLERİ	

C.	Can	BİLGİN	

Orta	Doğu	Teknik	Üniversitesi,	Biyoloji	Bölümü,	Ankara		
	
	 Son	 yüzyılda	 küresel	 ısınma	 olarak	 da	 nitelenen	 bir	 iklim	 değişikliği	 olgusu,	
büyük	 ölçüde	 insan	 etkisinden	 kaynaklanması	 nedeniyle	 bilimin	 ve	 yaşamın	
gündemine	oturmuştur.	Çeşitli	göstergeler	ve	modeller,	bu	değişimin	varlığı	ve	yüksek	
hızı	hakkında	bize	güçlü	kanıtlar	sunmaktadır.		

Mevcut	 iklim	 parametreleri	 ile	 canlıların	 fizyoloji,	 davranış	 ve	 yayılışları	
arasındaki	yakın	ilişki	nedeniyle,	öngörülen	değişimin	bu	canlıların	birçoğunu	ciddi	bir	
şekilde	 etkilemesi	 kaçınılmazdır.	 Bazı	 türler	 ekolojik	 veya	 evrimsel	 süreçler	
sonucunda	 değişime	 ayak	 uydurabilse	 de	 habitat	 tercihleri	 dar,	 yayılma	 yetenekleri	
kısıtlı	veya	ektotermal	özellikteki	türlerin	yerel	veya	küresel	tükenme	riski	yüksektir.	

Çalışmalar	Türkiye’nin	 iklim	değişikliğinden	en	çok	etkilenen	ülkeler	arasında	
olacağına,	 ortalama	 sıcaklıklarda	 3‐4°C	 artışların	 ve	 yıllık	 yağışta	 %40’ı	 bulan	
düşüşlerin	beklendiğine	işaret	etmektedir.	Bu	bildiride,	bu	düzeyde	bir	değişimin	olası	
etkilerinin	Türkiye	biyoçeşitliliğine	ve	ekosistemlerine	olası	etkileri	irdelenmektedir.	

Biyoçeşitliliğe	 doğrudan	 etkiler	 arasında,	 çiçeklenme,	 göç,	 üreme	 gibi	
mevsimsel	 olayların	 zamanlamasında	 farklılaşma	 ve	 senkronizasyonun	 kaybolması;	
belli	 türlere	 uygun	 iklimsel	 koşulların	 kayması	 sonucu	 o	 türün	 yayılış	 ve	 nüfusunda	
değişimler;	 türlerin	 habitatlarının	 büyüklük	 ve	 bağlantılarında	 oluşacak	 kayıplar;	
yaşam	 birliklerinin	 kompozisyonlarında	 ortaya	 çıkacak	 değişimler;	 (su	 rejiminin	
farklılaşması	 gibi	 nedenlerle)	 ekosistemlerdeki	 değişimler	 ve	 bunun	 sonucunda	
ekosistem	 hizmetlerindeki	 aksamalar	 sayılabilir.	 Bu	 konuda	 ülkemizden	 Seyhan	
Havzası	 orman	 ekosistemleri	 örneği	 ile	 dört	 endemik	 bitki	 türümüzün	 yayılışları	
hakkında	modellemeler	sorunun	farklı	boyutlarını	ortaya	koymakta,	ayrıca	sistemli	ve	
uzun	soluklu	izlemenin	önemini	vurgulamaktadır.	
Anahtar	Sözcükler:	biyoçeşitlilik,	iklim	değişikliği,	tür	yayılışları,	modelleme,	ekolojik	
süreçler	
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DENİZ	AKVARYUMLARI,	DOĞA	TARİHİ	MÜZELERİ	VE	ÇEVRE	BİLİNCİ	

Mustafa	ALPARSLAN	ve	H.	Barış	ÖZALP	
Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi	Su	Ürünleri	Fakültesi	Deniz	Biyolojisi	Anabilim	Dalı,	
Çanakkale	

	
	 Çevre	 bilinci,	 insanoğlunun	 yaşadığı	 çevreyle	 bütünleşmesi	 ve	 onun	 değerini	
kavrayıp,	gelişmesi	sürecini	çok	iyi	değerlendirmesi	ile	bir	anlam	kazanacaktır.	Böylesi	
bir	 amaç	 için	 ise	 özellikle	 çocukların	 diğer	 eğitim‐öğretim	 süreçleri	 içinde	 olması	
kadar	öncelikle	okul	öncesi	 ve	aile	 içi	 eğitimin	de	önemi	kesinlikle	kabul	edilmeli	ve	
yaygınlaştırılıp	interaktif	eğitim	sistemi	içinde	yer	almalıdır.	Özellikle	akuatik	ortamın	
ekolojik	boyutunun	irdelenmesinde	uygulamalı	eğitimin	yaşamsal	önemi	asla	göz	ardı	
edilmemeli	 ve	 yine	 eğitimde	 kullanılacak	 bütçeler		 kesinlikle	 hiçbir	 gerekçeyle	
kısıtlanmamalıdır.	
	 Değişik	nedenlerle	sualtı	yaşamını	yerinde	dalarak	ya	da	denize	girerek		görme	
olanağına	 sahip	 olmayan	 kişiler,	 denizaltında	 uzun	 süre	 kalarak	 gözlemlenebilen	
birçok	ekolojik	davranışları	deniz	akvaryumları	sayesinde	her	düzey	öğrenci	ve	olgun	
bireylere	 deniz	 ekolojisi	 ile	 ilgili		 bilgileri	 canlı	 bir	 şekilde	 sunabilmektedir.	
Günümüzde	 dünyanın	 hemen		 hemen	 her	 gelişmiş	 ülkelerinde	 kurulan	 deniz	
akvaryumları	 ve	 doğa	 tarih	 müzeleri	 ,aynı	 zamanda	 gelişmişliğin	 de	 çok	 önemli	 bir	
göstergesi	kabul	edilmektedir.	Ülkemizde	maalesef	deniz	akvaryumları		ve	Doğa	Tarihi	
Müzeleri	yeterli	kapasite	ve	sayıda	henüz	bulunmamakta	ise	de	bazı	üniversitelerin	bu	
konuda	öncü	olmaları	umut	ve	teşvik	edici	sayılmalıdır.	
Anahtar	Sözcükler:			Çevre	bilinci,	Deniz	Akvaryumu,	Deniz	Müzesi,	Doğa	Tarihi	
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GEÇ	EOSEN	YAŞLI	BİRİMLERİN	İZ	FOSİL	TOPLULUKLARI	VE	ORTAMSAL	YORUMU	
(GB	TRAKYA)	

Huriye	DEMİRCAN	
Maden	Tetkik	ve	Arama	Genel	Müdürlüğü,	Tabiat	Tarihi	Müzesi,	06520	Balgat‐ANKARA	
	
	 Saros	 körfezi	 kuzeydoğusu	 Korudağ,	 Keşan	 ve	 Yenimuhacir	 	 yörelerinde	
yüzeyleyen	Geç	Eosen	derin	deniz	yelpaze	istifi;	delta	ilerisi,	yamaç,	orta,	dış	yelpaze,	
fasiyes	 topluluklarından	 oluşur.	 Çalışma	 kapsamında,	 inceleme	 alanından	 Korudağ,	
Keşan,	Yenimuhacir	formasyonlarını	içine	alan	4	adet	ölçülü	kesit	alınmış,	orta	ve	dış	
yelpaze	fasiyes	topluluğu	çökellerinin,	diğerlerine	göre	daha	yaygın	olduğu	gözlenmiş,	
orta	yelpaze	fasiyes	topluluğu;	dağıtım	kanalları	ve	kanallar	arası	alanlardan	oluşan	2	
alt	fasiyes	topluluğuna	ayrılmıştır.	
	 Derin	 deniz	 yelpaze	 çökellerinde	 19	 iknotakson	 tanımlanmıştır.	 Bu	
iknotaksonlardan;	 Ophiomorpha	 isp,	 Ophiomorpha	 annulata,	 Ophiomorpha	 rudis,	
Thalassinoides	 isp,	 Planolites	 isp,	 Halopoa	 annulata,	 Rutichnius	 isp,	 Chondrites	 isp,	
Scolicia	vertebralis,	Scolicia	strozzii,	Scolicia	prisca,	Scolicia	plana,	Nereites	 irregularis,	
Helminthopsis	isp,	Cosmorhaphe	isp,	Helminthoidichnites	isp,	Paleodictyon	strozzii	orta	
yelpaze‐yelpaze	 ilerisi	 Korudağ	 Formasyonu’	 nu,	 Ophiomorpha	 isp,	 Ophiomorpha	
annulata,	 Ophiomorpha	 rudis,	 Thalassinoides	 isp,	 Planolites	 isp,	 Halopoa	 annulata	
Zoophycos	 isp,	 	 iç	 yelpaze	 Keşan	 Formaasyonu’nu,	 Lockeia	 isp,	 ve	 Planolites	 isp.	 ise	
delta	çökeli	özelliğinde	Yenimuhacir	Formasyonu’	nun	ayrımını	sağlamıştır.	
	 İnceleme	alanında	gözlenen	iz	fosillerin	bolluk	ve	çeşitliliği	orta	yelpaze	kanal,	
kanallar	 arası	 çökellerinde	 artış	 gösterirken	 buna	 karşılık	 dış	 yelpaze	 yamaç	 fasiyes	
topluluklarında	 iz	 fosil	 dağılımı	 bolluk	 ve	 çeşitlilik	 göstermezler.	 İz	 fosillerin	 bağıl	
bollukları	 ve	 dağılımları	 depolanma	 ortamı	 yorumları	 ile	 karşılaştırılmış,	 iz	 fosil	
topluluklarının	 derin	 deniz	 yelpaze	 modelinin	 çeşitli	 bölümleri	 ile	 ilişkili	 oldukları	
belirlenmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Denizaltı	yelpazesi,	Geç	Eosen,	İz	fosil,	Trakya	
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Asphodelus	aestivus	Brot.	(Walter)	KÖK	YUMRULARINDAKI	PROTEOLİTİK	ENZİM	
AKTİVİTELERİNİN	YIL	İÇİNDEKİ	DEĞİŞİMİ	

Serap	KIRMIZI1*,	Gürcan	GÜLERYÜZ2	ve	Hülya	ARSLAN2	

1Uludağ	 Üniversitesi	 Gemlik	 Asım	 Kocabıyık	 Meslek	 Yüksek	 Okulu,	 Bahçe	 Tarımı	
Programı,	16600,	Gemlik/Bursa	
2Uludağ	Üniversitesi	Fen	Edebiyat	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,	Görükle	16059	Bursa		
	
	 Asphodelus	aestivus	Brot.	 (Walter)	 (Çiriş	otu)	Akdeniz	biyocoğrafya	bölgesinin	
bozulmuş	 alanlarında	 gelişen	 önemli	 geofitlerden	 birisidir.	 Bu	 çalışmada	A.	 aestivus	
türünün	 kök	 yumrularında	 bir	 yıl	 boyunca	 depo	 proteinlerinin	 mobilizasyonu	
araştırılmıştır.	Protein	mobilizasyonu	Endopeptidaz	(EP),	Lösin	Aminopeptidaz	(LAP)	
ve	 Karboksipeptidaz	 (CP)	 aktiviteleri	 ile	 belirlenmiştir.	 Ayrıca,	 kök	 yumrularında	
eriyebilir	 proteinler	 ile	 toplam	 protein	 ve	 su	 içerikleri	 de	 belirlenmiştir.	 Enzim	
aktiviteleri	Ocak	ile	Nisan	ayları	arasında	yüksek	bulunmuştur.	En	yüksek	EP	ile	LAP	
aktivitesi	 sırasıyla	 (4.8±0.6	ünite/saat)	ve	 (11.4±0.9	µmol	pNA/g	kuru	ağırlık)	Nisan	
ayında	saptanmıştır.	CP	aktivitesi	ise	Şubat	ayında	en	yüksek	değerde	(76.5±7.5	µmol	
Leu/	g	kuru	ağırlık)	 	saptanmıştır.	 	Eriyebilir	protein	içerikleri	proteolitik	aktivite	 ile	
uygunluk	 göstermiştir.	 Toplam	 protein	 içerikleri	 genel	 olarak	 mevsimsel	 değişim	
göstermemekle	 birlikte	 Nisan	 ayında	 düşüş	 göstermiştir.	 Kök	 yumrularının	 su	
içerikleri	 Akdeniz	 havzasının	 iklim	 koşullarını	 yansıtmaktadır.	 A	 aestivus	 türünün	
yumrularındaki	 depo	 proteinleri	 büyüme	 süreçleri	 için	 gerekli	 olan	 önemli	 azot	
kaynağını	 oluşturmakta	 ve	 proteolitik	 aktiviteler	 bitkinin	 yaşam	 döngüsü	 ile	
uyumluluk	 göstermiştir.	 Sonuç	 olarak,	 bitkinin	 kök	 yumrularındaki	 proteolitik	
aktiviteleri	Akdeniz	iklim	koşullarına	uyum	yeteneğini	göstermektedir.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Asphodelus	 aestivus,	 kök	 yumrusu,	 Endopeptidaz,	 Lösin	
aminopeptidaz,	Karboksipeptidaz,	Akdeniz		
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Chronanthus	orientalis	HEYWOOD	&	FRODIN’İN	YAYILIŞ	ALANI	VE	ÖZELLİKLERİ	

Ozan	Şentürk,	Serdar	Gökhan	Şenol	ve	Özcan	Seçmen	
Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Bornova	/	İzmir	
	

Koruma	 biyolojisi	 çalışmaları	 Türkiye’de	 ve	 Dünyada	 önemini	 arttırmaktadır.	
Özellikle	 endemik	 bitkilerin	 yaşam	 döngülerini	 ortaya	 koyma	 ve	 yayılış	 alanlarını	
saptama	koruma	biyolojisinin	temelini	oluşturmaktadır.	

Dünyada	 iki	 türü	 bulunan	 Chronathus’un	 bir	 türü	 C.	 biflorus	 (Desf)	 Koch	
İspanya,	Balerik	Adaları,	Kuzeybatı	Afrika’da	yayılış	göstermektedir.	Bir	diğer	tür	olan	
C.	 orientalis	 Heywood	 &	 Frodin	 ise	 Flora	 of	 Turkey’	 e	 göre	 Tire	 (Güme	 Dağı)	 ve	
Bozdağlarda	 bulunmaktadır.	 Son	 yıllarda	 Beydağ	 (Ödemiş)’da	 yeni	 bir	 alanda	 küçük	
bir	 populasyon	 saptanmıştır.	 Bu	 lokalitelerden	 GPS	 ile	 koordinatlar	 alınmış,	
topografya,	 toprak	 ve	 jeoloji	 haritalarından	 da	 yararlanılarak	 CBS	 (Coğrafi	 Bilgi	
Sistemleri)	yazılım	programında,	bitkinin	yayılış	alanları	belirlenmiştir.	

Çok	 yıllık	 çalı	 formunda	 olan	 C.	 orientalis,	 bulunduğu	 alanda	 özellikle	 kuzey	
yamaçlarda,	400‐1200	m	arasındaki	yüksekliklerde,	yol	kenarı	ve	kestane	açıklılarında	
yayılış	göstermektedir.		

Bitkinin	 doğal	 yayılış	 alanındaki	 tarımsal	 faaliyetler,	 bitkinin	 populasyonları	
üzerindeki	en	önemli	tehdit	faktörüdür.	

Türkiye	 Bitkileri	 Kırmızı	 Kitabı’na	 göre	 VU	 (Vulnarable/Duyarlı)	 tehdit	
kategorisinde	yer	almaktadır.	Çalışmamız	ile	yayılış	alanının	5000	km2’den	az	olduğu	
tespit	edilmiş,	tehlike	kategorisi	IUCN	8.1’e	göre	CR	(Critically/Kritik)	olarak	yeniden	
değerlendirilmiştir.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Chronanthus	 orientalis,	 Koruma	 Biyolojisi,	 Yayılış	 Alanı,	 Tehdit	
Kategorisi	
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İDEOLOJİDEN	ÇEVRE	BİLİNCİNE	BİZİ	SARAN	KÜRESEL	ZİNCİR	

Özgür	YERLİ,	Elif	KARAÇOR,	Pınar	GÜLTEKİN	ve	Sinem	ÖZDEDE	
Düzce	Üniversitesi,	Orman	Fakütesi,	Peyzaj	Mimarlığı	Bölümü,	Konuralp	/	Düzce	
	

İnsanlık	 tarihi	 süresince	 çevresel	 yaklaşımlar,	 üretim‐paylaşım	 süreç	 ve	
biçimleri,	 başka	 bir	 deyişle	 ekonomik	 işleyiş	 sistemleri	 ve	 bu	 sistemlerin	 kuramları	
olarak	tanımlayabileceğimiz	siyasi	ideolojilerle	etkileşimli	bir	değişim	izlemiştir.	

Temel	 iki	 siyasi	 kuram	 olarak	 kapitalist	 ve	 marksist	 yaklaşımı	 gösterebiliriz.	
Buna	 bağıl	 olarak,	 son	 tahlilde	 bunlardan	 birisine	 yedeklenen	 pek	 çok	 ideolojik	
varyasyondan	da	bahsetmek	mümkündür.	Bu	ideolojik	yaklaşımların	tamamı	kuramda	
ve	 pratikte	 tüm	 dünyaya	 /yaşama	 olduğu	 gibi	 çevre	 sorunsalına	 karşı	 da	 farklı	
tutumlar	içerisindedir.	

Kapitalizmin	 maşası	 olan	 küreselleşme,	 18.	 yüzyılın	 sonları	 ve	 19.	 yüzyılın	
başlarından	 itibaren	 boy	 göstermeye	 başlayan	 Sanayi	 Devrimi'nin	 ardından,	
makinenin	 üretime	 katılması	 ile	 birlikte	 dünyamızda	 özellikle	 20.	 yüzyıla	 damgasını	
vuran	 en	 önemli	 başlıklardan	 biridir	 ve	 içerisinde	 bulunduğumuz	 yüzyılda	 da	 bu	
konunun	dünyanın	gündemini	büyük	ölçüde	meşgul	edeceği	kesindir.	Küreselleştikçe	
kutuplaşmaya	 evrilen	 dünya;	 günümüzde	 zenginin	 gittikçe	 zenginleştiği,	 yoksulun	
gittikçe	yoksullaştığı	bir	kazana	dönüşmüştür.		Bu	karmaşık	ağ	içerisinde	çevre	olgusu	
bir	 tarafa	 itilmiş;	 doğa,	 tükenmesi	 mümkün	 olmayan	 bir	 kaynak	 gibi	 görülmüş;	
hükmedilmeye	çalışılan	her	şey	gibi	o	da	sömürülmeye	başlanmıştır.		

Bu	 çalışma	 ile	 ideolojiden	 kapitalizme,	 küreselleşmeye	 ve	 oradan	 da	 çevre	
bilincine	kadar	uzanan	zincirin	halkaları	irdelenmiş;	çevre	bilincini	etkileyen	faktörler	
tartışılmış,	günümüzde	içinde	bulunduğumuz	durum	eleştiri	konusu	yapılmış,	öneriler	
üretilmeye	çalışılmıştır.		
Anahtar	Sözcükler:	İdeoloji,	Küreselleşme,	Çevre,	Çevre	Bilinci		
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MERSİN	POPULASYONLARININ	GELECEĞİ	AÇISINDAN	SAKARYA	NEHRİ	
HABİTATINI	ETKİLEYEN	ÇEVRESEL	FAKTÖRLER	VE	AKARSU	SUCUL	YAŞAMININ	

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ	ÜZERİNE	ÖNERİLER	

Mustafa	ZENGİN1,		Devrim	MEMİŞ2,		Joern	GESSNER3,		Bilal	AKBULUT1,	
Serkan	SERDAR1	ve		Burak	ÖZKAN1	

1Su	Ürünleri	Merkez	Araştırma	Enstitüsü,	Trabzon	
2İstanbul	Üniversitesi	Su	Ürünleri	Fakültesi,	Laleli,	İstanbul	
3Leibniz	Institute	for	Freshwater	Ecology	and	Inland	Fisheries,	Almanya	
	

Sakarya	 nehri;	 Karadeniz’in	 Anadolu	 kıyılarında	 son	 20‐30	 yıl	 içerisinde	
kirletici	 unsurlara	 en	 fazla	 maruz	 kalan	 akarsularımızın	 başında	 yer	 almaktadır.	
Eskişehir’den	 başlayarak	 Karadeniz’e	 dökülen	 akarsuyun	 son	 deşarj	 noktasını	
oluşturan	Karasu	 kasabasına	 kadar	 olan	 havzadaki	 birçok	 tarımsal,	 kentsel/evsel	 ve	
sanayi	kaynaklı	kirleticiler	bu	nehire	boşaltılmaktadır.	Yetmişli	yıllarda	Sakarya	kent	
merkezinden	 geçen	 şehirlerarası	 yolun	 inşa	 edilmesi/nehrin	 yüksek	 bir	 sedde	 ile	
kesilmesi	 ve	 seksenli	 yılların	 başından	 itibaren	 başlayan	 hızlı	 bir	 çarpık	 kentleşme	
anadrom	 göç	 özelliklerine	 sahip	 ve	 nesli	 tehlike	 altında	 olan	mersin	 balıklarının	 bu	
akarsu	 üzerindeki	 göçünü	 engellemede	 en	 önemli	 sebeplerden	 birkaçını	
oluşturmaktadır.		

Bu	çalışma	esas	olarak	2010	Haziran	döneminde;	FAO’nun	desteği	ile	başlatılan	
ve	Tarım	ve	Köyişleri	ve	Çevre	Bakanlıklarının	 işbirliği	 ile	yürütülen	“TCP/TUR/3202	
(D)‐Türkiye’deki	Mersin	Populasyonlarının	 İyileştirilmesi:	Habitat	Değerlendirilmesi	 ve	
Balıklandırma	 Projesi”	 kapsamında	 gerçekleştirilmiştir.	 Akarsu	 üzerinde	
gerçekleştirilen	habitat	araştırmasının	öncelikli	hedefi;	mersin	populasyonlarının	olası	
üreme	 göçünü	 sağlayabilecekleri	 mevcut	 habitatlarının	 tanımlanması	 ve	
iyileştirilmesine	yönelik	çabalardır.		
		 Elde	 edilen	 bulgulara	 göre	 Sakarya	 nehri	 mersin	 populasyonlarının	 yavru	 ve	
yumurtlama	 alanları	 açısından	 uygun	 olmasına	 karşın,	 habitat	 iyileştirilmesini	
gerektirecek	 önemli	 problemler	 barındırmaktadır.	 Bunların	 başında	 balığın	 geçişini	
engelleyen	 kum	 ocakları,	 	 taş	 seddeler,	 köprüler,	 kötü	 su	 kalitesi/aşırı	 kirli	 suyun	
varlığı	 ve	 son	 yıllarda	 akarsu	 üzerinde	 planlanan	 ve	 hayata	 geçirilen	 hidroelektrik	
santralleridir.	 Bunun	 yanısıra	 akarsudaki	 sucul	 yaşamın	 sürdürülebilirliği	 açısından;	
mevsimsel	 ve	 günlük	 su	 akış	 deseninin	 değişken	 ve	 yetersizliği,	 akarsu	 tabanı	 ve	
yatağından	kum/çakıl	alımı	sonucu	doğal	nehir	yapısının	sürekli	bozulmaya/tahribata	
uğraması	 ve	 sportif	 amaçlı	 balıkçılığın	 kurallara	 göre	 yapılmaması	 özellikle	 olta	
balıkçılığı	ve	trivirinin	yoğun	olarak	kullanılması	öne	çıkmaktadır	
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ARTVİN	İLİNDE	BARAJ	ALTINDA	KALACAK	TARIMSAL	ALANLARDA	FASULYE	
BİYOÇEŞİTLİLİĞİ	

Ömer	SÖZEN1		ve	Hatice	BOZOĞLU2		
1Karadeniz	Tarımsal	Araştırma	Enstitüsü	Müdürlüğü,	Samsun	
2Ondokuzmayıs	Üniversitesi,	Ziraat		Fakütesi,	Tarla	Bitkileri	Bölümü,	Samsun		
	
	 Bünyesinde	 7	 tane	 barajın	 yapılmasına	 karar	 verilen	 ve	 bunlardan	 üç	
tanesinin	 inşaatının	 tamamlandığı,	 Artvin	 ilinin	 su	 altında	 kalacak	 tarımsal	 alanları	
başta	 olmak	 üzere	 ilin	 genelindeki	 mevcut	 yerel	 fasulye	 populasyonlarının	
biyoçeşitliliğinin	 belirlenmesi	 amacıyla	 yapılan	 bu	 çalışma	 için	 2004	 yılında	 bir	 ön	
gezi,	 2005	yılında	 ise	bölgeye	 survey	yapılmıştır.	Baraj	 altında	kalacak	4	 ilçedeki	29	
köy	 ziyaret	 edilmiş	 ve	 90	 adet	 noktadan	 fasulye	 tohum	 örneği	 ve	 fasulye	 tarımının	
durumunu	 belirlemek	 için	 bilgiler	 toplanmıştır.	 Toplanan	 tohumlar;	 tohum	 şekli	 ve	
renkleri	 dikkate	 alınarak	 177	 adet	 alt	 örneğe	 ayrılmıştır.	 Sadece	 bu	 veriler	 bile	
bölgenin	 fasulye	 açısından	 biyoçeşitlilik	 bakımından	 ne	 kadar	 zengin	 olduğunun	 bir	
göstergesidir.	Bu	çalışma	sırasında	çiftçiler	ile	yapılan	görüşmelerde	fasulyenin	hemen	
hemen	 her	 köyde	 ve	 her	 çiftçi	 tarafından	 küçük	 alanlarda	 yetiştirildiği	 tespit	
edilmiştir.	 Fasulyede	 ticari	 çeşit	 girişinin	 olmadığı	 çoğu	 materyalin	 yerel	 olduğu	
sonucuna	 varılmıştır.	 Özelikle	 barajların	 tamamen	 bitmesiyle	 birlikte	 ilin	 en	 önemli	
tarımsal	 ürünlerinin	 başında	 gelen	 fasulye	 biyoçeşitliliği	 köylerin	 sular	 altında	
kalmasıyla	 kaybolma	 riskiyle	 karşı	 karşıya	 kalacaktır.	 Bu	 nedenle	 bölgedeki	 fasulye	
biyoçeşitliliğinin	 korunması	 adına	 toplanan	 fasulye	 populasyonlarının	 birer	 seti	
saklanmak	 üzere	 Ege	 Tarımsal	 Araştırma	 Enstitüsü	 Müdürlüğü	 bünyesindeki	 Gen	
Bankasına	 tüm	 gözlem	 verileri	 ile	 birlikte	 gönderilmiş,	 geriye	 kalan	 fasulye	 alt	
örnekleri	ise	ıslah	çalışmalarına	aktarılmıştır.	X.	Ekoloji	ve	Çevre	Kongresi’nde	Artvin	
ilindeki	 fasulye	 biyoçeşitliliğinin	 ortaya	 konulması	 adına	 toplanan	 alt	 örneklere	 ait	
veriler	sunulacaktır.		
Anahtar	Sözcükler:	Artvin,	yerel	fasulye	populasyonları,	biyoçeşitlilik,	baraj	
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BAFA	GÖLÜ’NDE	MAVİ‐YEŞİL	ALGLERİN	ARTIŞININ	NEDENLERİ	

Erol	KESİCİ1,	Bahattin	SÜRÜCÜ2	ve	Cevdan	KESİCİ1	
1Süleyman	Demirel	Üniversitesi	Eğirdir	Su	Ürünleri	Fakültesi	Eğirdir	/ISPARTA	
2Kuşadası	Ekosistemi	Koruma	Derneği	Kuşadası/AYDIN	
	
	 Bafa	Gölü;	Ege’deki	Latmos	körfezini,	Büyük	Menderesin	 taşıdığı	 alüvyonların	
kapatmasıyla	 körfezin	denizden	ayrılması	 sonucu	oluşan	batı	Anadolu’nun	en	büyük	
gölüdür.	 Bafa;	 bitki	 örtüsü	 ve	 yaban	 hayatıyla	 zengin	 biyo	 çeşitlik,	 ekosistem	 ve	
kaynak	 özellikleri	 nedeniyle	 1994	 yılında	 “Tabiat	 Parkı”	 ilan	 edilerek	 koruma	 altına	
alınmıştır.	

Bafa	 Gölü	 koruma	 statüsüne	 rağmen;	 gölün	 doğal	 yapısına,	 su	 girişine	 ve	
seviyelerine	 yapılan	 müdahalelerle	 gölün	 aynası	 ve	 çevresindeki	 ekolojik	 kalitedeki	
değişimler	 son	yıllarda	belirgin	bir	biçimde	 izlenmektedir.	Göldeki	bu	değişimlerden	
subitkileri,	 su	 kuşları,	 balıklar,	 bentik	 vb.	 organizmalar	 ve	 yörede	yaşayanlar	önemli	
oranlarda	etkilenmektedirler.	

Bafa	Gölünün	 su	 seviyesi	 ve	 kalitesi	Büyük	Menderes	Nehrinden	verilen	 suya	
bağımlıdır.	Büyük	Menderes	Nehrine	bırakılan	endüstriyel,	tarımsal	ve	evsel	atıkların	
Bafa	Gölüne	taşınmasıyla	gölde	son	yıllarda	kirlilik	artarak	gölün	verimliliği	azalmıştır.	

Bafa	Gölünün	büyük	bir	kısmı	su	bitkileri	tarafından	işgal	edilmiş	durumdadır.	
Su	 bitkileri	 Göllerdeki	 azot	 fosfor	 gibi	 besin	 elementlerini	 yapılarına	 katarak	 suların	
remediasyonunda	etkin	 rol	 oynamaktadırlar.	Algler;	 sulardaki	 yoğunlukları	 ile	 gölün	
kirlilik	 seviyelerini	 yansıtmaları	 nedeni	 ile	 indikatör	 organizmalardır.	 Bu	 çalışmada;	
2005‐2011	 yılları	 arasında	 bafa	 gölündeki	 mavi‐yesil	 alglerin	 aşırı	 oranda	
artmalarının	 nedenleri	 tespit	 edilmiş	 ve	 bu	 sorunlara	 çözüm	 önerileri	 getirilmeye	
çalışılmıştır.	
Anahtar	sözcükler:	Bafa	Gölü,	Büyük	Menderes,	Doğal	Yapı,	Ekoloji,	Mavi‐Yeşil	Alg	
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EKOSİSTEMLER	 ve	 BİYOÇEŞİTLİLİK	 KONUSUNDA	 UYGULANAN	 ZİHİN	
HARİTALAMANIN	ÖĞRENCİLERİN	AKADEMİK	BAŞARISINA	ETKİSİ	

Mürşet	ÇAKMAK1,	Hasan	GÜRBÜZ2	ve		Behçet	ORAL3	
1Atatürk	 Üniversitesi,	 Eğitim	 Bilimleri	 Enstitüsü,	 Biyoloji	 Eğitimi	 Bölümü,	 Doktora,	
Erzurum	
2Atatürk	 Üniversitesi,	 Kazım	 Karabekir	 Eğitim	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Eğitimi	 Bölümü,	
Erzurum		
3Dicle	Üniversitesi,	Ziya	Gökalp	Eğitim	Fakültesi,	Eğitim	Bilimleri	Bölümü,	Diyarbakır	
	

Bu	 çalışmanın	 amacı,	 7.	 sınıf	 fen	 ve	 teknoloji	 dersi	 biyoloji	 konularından	
“Ekosistemler	 ve	Biyoçeşitlilik”	 konusunun	 zihin	haritalama	 ile	 yapılan	öğretiminin,	
öğrencilerin	akademik	başarıları	üzerine	geleneksel	öğretim	yöntemlerine	kıyasla	ne	
kadar	 etkili	 olduğunu	 araştırmaktır.	 Bu	 amaca	 ulaşmak	 için	 araştırmamızda	 ders	
öğretim	yöntemi	olarak,	zihin	haritalama	ile	öğretim	yöntemi	ve	geleneksel	öğretim	
yöntemleri	kullanılmıştır.		

Çalışmanın	örneklemi,	2010–2011	akademik	yılında	Diyarbakır	ilinde	bulunan	
bir	 ilköğretim	 okulunun	 7.	 sınıf	 iki	 şubesinde	 öğrenim	 gören	 60	 öğrenciden	
oluşmaktadır.	 Araştırmada	ön‐son	 test	 kontrol	 gruplu	deneysel	model	 kullanılmıştır.		
Ön	test	sonuçlarına	göre	bilişsel	giriş	davranışları	denk	olan	7/A	ve	7/C	şubeleri	ile	
çalışılmıştır.	 Zihin	 haritalama	 ile	 öğretim	 yönteminin	 uygulandığı	 7/A	 şubesi	 deney	
(N=30),	 geleneksel	 öğretim	 yöntemlerinin	 uygulandığı	 7/C	 şubesi	 (N=30)	 kontrol	
grubu	olarak	belirlenmiştir.	
	 Veri	 toplama	 aracı,	 araştırmanın	 amacına	 uygun	 olarak	 araştırmacılar	
tarafından	 28	 sorudan	 oluşturulan	 ve	 güvenirliği	 α=	 0,71	 olarak	 bulunan	
“Ekosistemler	 ve	 Biyoçeşitlilik	 Başarı	 Testi”	 kullanılmıştır.	 3	 haftadan	 oluşan	
uygulama	sürecinde	ders,	deney	grubu	için	3	adet	zihin	haritası	ile,	kontrol	grubunda	
ise	 düz	 anlatım	 ve	 soru‐cevaplarla	 anlatılmıştır.	 Veriler	 SPSS	 programından	
yararlanılarak	analiz	edilmiştir.	Araştırmanın	problemlerine	ilişkin	verileri	test	etmek	
için	t‐testi	teknikleri	kullanılmıştır.		

Yapılan	 bu	 çalışmada,	 deney	 ve	 kontrol	 gruplarının	 bilişsel	 çıktılarında	 bir	
artışın	 olduğu	 görülmüştür.	 Ancak,	 zihin	 haritalama	 ile	 öğretim	 yönteminin	
uygulandığı	 deney	 grubu	 lehine	 anlamlı	 sonuçlara	 ulaşılmıştır.	 Bu	 sonuçlara	 göre	
öneriler	getirilmiştir.			
Anahtar	Sözcükler:		Fen	ve	Teknoloji,	Zihin	Haritalama,	Ekosistemler,	Biyoçeşitlilik,	
Başarı	
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YAMULA	BARAJI	SU,	SEDİMENT	VE	SQUALIUS	CEPHALUS	(	TATLI	SU	KEFALİ)	
ÖRNEKLERİNDE	AĞIR	METAL	DÜZEYLERİNİN	MEVSİMSEL	DEĞİŞİMİNİN	

İNCELENMESİ	

Musa	KAR1,2	ve	Fatih	DUMAN3		
1	Erciyes	Üniversitesi	Fen	Bilimleri	Enstitüsü	Biyoloji	Anabilim	Dalı,	Talas/KAYSERİ	
2	Nevşehir	Üniversitesi	Fen‐Edebiyat	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,	Merkez/NEVŞEHİR	
3	Erciyes	Üniversitesi	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,	Talas/KAYSERİ		

	
Bu	 çalışmada	 su,	 sediment	 ve	 Squalius	 cephalus	 (L.,	 1758)	 örneklerinde	 ağır	

metal	 düzeylerinin	 mevsimsel	 değişiminin	 incelenmesi	 amaçlanmıştır.	 Yamula	 baraj	
gölünden	 seçilen	 5	 farklı	 istasyondan	 mevsimsel	 olarak	 su,	 sediment	 ve	 Squalius	
cephalus	(L.,	1758)	örnekleri	alınmış	ve	Cr,	Mn,	Ni,	Cu,	Zn,	Cd	ve	Pb	konsantrasyonları	
belirlenmiştir.	Genel	olarak	ağır	metal	konsantrasyonları	su<doku<sediment	şeklinde	
sıralanmıştır.	 Su	 örneklerinde	 yıllık	 ortalama	 ağır	 metal	 konsantrasyonları	 Cr;	 0,27,	
Mn;0,41,	 Ni;0,28,	 Zn;0,68,	 Cu;1,6,	 Cd;0,16	 Pb;0,39	 mgL‐1	 olarak	 belirlenmiştir.	 Su	
örnekleri	için	en	yüksek	metal	konsantrasyonlarına	yaz	örneklemesinde	rastlanmıştır	
ve	bulunan	metal	konsantrasyonlarının	ulusal	ve	uluslararası	kuruluşların	yayınlamış	
olduğu	 sınırların	 üzerinde	 olduğu	 belirlenmiştir.	 Sediment	 örneklerinde	 yıllık	
ortalama	ağır	metal	konsantrasyonları	ise	Cr;	8,95,	Mn;	120,815,	Ni	15,98,	Zn;	7,68,	Cu;	
16,95,	 Cd;	 17,66	 ve	 Pb;	 8,08	 µgg‐1	 olarak	 bulunmuştur.	 Sediment	 örnekleri	 için	 en	
yüksek	 Zn	 ve	 Pb	 konsantrasyonlarına	 kış	 örneklemesinde	 rastlanırken,	 Cd	 ve	 Mn	
konsantrasyonlarının	 yaz	 mevsimine	 göre	 daha	 yüksek	 olduğu	 tespit	 edilmiştir.	
Araştırma	sonucunda	sedimentte	uluslar	arası	kriterlere	göre	Cd	kirlenmesinin	olduğu	
belirlenmiştir.	 İncelenen	 balık	 örneklerinde	 en	 az	 metal	 birikimi	 kas,	 en	 yüksek	
birikim	 ise	 karaciğer	 dokusunda	 meydana	 gelmiştir.	 Kas	 dokusunda	 Mn,	 Cd	 ve	 Pb	
konsantrasyonları	 izin	 verilen	 sınırlardan	 yüksek	 bulunmuştur.	 Mevsimsel	 olarak	
incelendiğinde	 ise	 Pb	 ve	 Cd	 dışında	 en	 yüksek	 metal	 konsantrasyonuna	 karaciğer	
dokusunun	kış	örneklemelerinde	rastlanmıştır.		
Anahtar	Sözcükler:	Ağır	metal;	mevsimsel	değişim;	Yamula	Barajı;	Squalius	cephalus.		
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BURAZOL	BLUE	ED	BOYASININ	ANAEROBİK‐AEROBİK	ARDIŞIK	SİSTEMLERDE	
ARITIMI	

Burcu	AKÇAL1,	Cansu	FİLİK	İŞÇEN2	ve	Semra	İLHAN3	
1Eskişehir	Osmangazi	Üniversitesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	Eskişehir	
2	Eskişehir	Osmangazi	Üniversitesi,	Eğitim	Fakültesi,	İlköğretim	Bölümü,	Eskişehir	
3	Eskişehir	Osmangazi	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Eskişehir	
	
	 Azo	 boyar	 maddeleri	 yapılarında	 bir	 veya	 daha	 fazla	 azo	 bağı	 içeren,	 tekstil	
endüstrisinde	 kullanılan	 renklendirici	 maddelerdir.	 Azo	 boyar	 maddeler	 biyolojik	
olarak	 zor	 parçalanmaları,	 çevre	 kirliliği	 yaratmaları	 ve	 canlılar	 üzerinde	 potansiyel	
toksik	 etkileri	 nedeniyle	 büyük	 problem	 olarak	 görülürler.	 Boyar	maddelerin	 yüzey	
sularına	 deşarjının	 ekolojik	 dengeyi	 bozması	 sebebiyle	 bu	 tip	 atık	 sulara	 deşarjdan	
önce	 arıtım	 uygulanmalıdır.	 Azo	 boyar	 maddeleri	 anaerobik	 koşullarda	 azo	
çekirdeğinin	 kırılması	 sonucunda	 rengini	 kaybetmekte	 ve	 ara	 ürün	 olarak	 aromatik	
aminler	oluşmaktadır.	 	Oluşan	ara	ürünler	 ancak	aerobik	kademede	giderilmektedir.		
Bu	 yüzden	 boyalı	 atık	 suların	 arıtımında	 ardışık	 arıtımın	 önemi	 büyüktür.	 Bu	
çalışmanın	 amacı,	 yaygın	 olarak	 kullanılan	 azo	 boyasının	 anaerobik/aerobik	 ardışık	
sistemlerde	 arıtılabilirliğini	 ortaya	 koyarak,	 bu	 tip	 atık	 suları	 oluşturan	 işletmelere	
alternatif	arıtım	yöntemleri	sunmaktır.			
	 Bu	çalışmada,	0,1‐0,6	g/L	arasında	değişen	konsantrasyonlarda	Burazol	Blue	
ED	 boyası	 içeren	 sentetik	 atık	 suyun	 yukarı	 akışlı	 anaerobik	 dolgulu	 yatak	 reaktör	
(YAADY)	 ve	 sürekli	 karıştırmalı	 tank	 reaktör	 (SKTR)	 sistemde	ardışık	 olarak	 arıtımı	
incelenmiştir.	 	 İşletim	 parametrelerinin	 renk	 ve	 KOİ	 (kimyasal	 oksijen	 ihtiyacı)	
giderimi	ile	metan	gazı	üretimine	olan	etkileri	araştırılmıştır.	
	 Sonuç	olarak,	anaerobik	reaktörde	organik	yükün	0,795	g	KOİ/(l	gün)	ve	giriş	
boya	 konsantrasyonu	 0,25	 g/L	 olduğunda	 120	 saat	 hidrolik	 alıkonma	 süresinde,	 iki	
reaktörün	toplamında		en	iyi	renk	ve	KOİ	giderimi	sırasıyla	%71,75	ve	%	92,36	olarak	
elde	edilmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Burazol	Blue	ED,	 renk	giderimi,	 yukarı	 akışlı	 anaerobik	dolgulu	
yatak	reaktör,	sürekli	karıştırmalı	tank	reaktör	
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YABANCI	OT	YÖNETİMİNDE	TRANSGENİK	BİTKİLER	VE	POTANSİYEL	RİSKLERİ	

Yasin	Emre	KİTİŞ			
Süleyman	Demirel	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Bitki	Koruma	Bölümü,	Isparta	
	
	 Bugün	 tüm	 dünyada	 üretimi	 yapılan	 genetiği	 değiştirilmiş	 organizmaların	 %	
70’inden	fazlası	herbisitlere	dayanıklı	transgenik	bitkiler	(HDTB)	üzerine	yoğunlaşmış	
durumdadır.	 Bunların	 neredeyse	 tamamı,	 glyphosate	 etken	 maddeli,	 tek	 tip	 total	
herbisite	 karşı	 dayanıklılık	 geni	 içermektedir.	 Söz	 konusu	 herbisit	 temas	 ettiği	 tüm	
bitkileri	 öldürücü	 özelliktedir.	 Bu	 sayede	 tek	 bir	 ilaç	 kullanılarak,	 tüm	 yabancı	 otlar	
yok	 edilmekte,	 ancak	 kültür	 bitkileri	 sahip	 oldukları	 transforme‐genler	 sayesinde	
hayatta	 kalmaktadır.	 Fakat	 bu	 teknolojinin	 potansiyel	 olmaktan	 çıkmış,	 kanıtlanır	
riskleri	 bulunmaktadır.	 Bunların	 başında	 gen	 kaçışları	 yer	 almaktadır.	 Herbisitlere	
dayanıklılık	genlerinin	transgenik	bitkilerden	çapraz	döllenme	yoluyla	akraba	yabancı	
ot	 türlerine	 geçtiğine	 ilişkin	 resmi	 raporlar	 yayınlanmıştır.	 Akraba	 yabancı	 ot	
türlerinin	söz	konusu	 total	herbisite	karşı	dayanıklılık	geliştirmesi,	bu	yabancı	otlara	
karşı	mücadele	şansını	büyük	oranda	ortadan	kaldırmakta	ve	bunların	agro‐ekosistem	
içerisinde	 baş	 edilemez	 süper	 yabancı	 otlar	 olarak	 karşımıza	 çıkmasına	 neden	
olmaktadır.	 Ayrıca	 yabani	 floradaki	 gen	 değişimleri,	 onların	 gen	 kaynağı	 olarak	
değerlendirilmesini	 imkansız	 hale	 getirecektir.	 Yabancı	 otlarda	 herbisitlere	 karşı	
oluşan	direnç,	gen	kaçışlarının	yanı	sıra,	sürekli	aynı	herbisitin	kullanılmasıyla	bir	süre	
sonra	 oluşacak	 mutasyonlar	 sonucunda	 da	 ortaya	 çıkacaktır.	 Nitekim	 bugün	 tüm	
dünyada	HDTB’de	en	yaygın	kullanılan	herbisit	olan	“glyphosate”	karşı	21	yabancı	ot	
türünde	 dayanıklılık	 tespit	 edilmiştir.	 Ayrıca	 belirli	 bir	 sınıftan	 tek	 tip	 zehirli	 bir	
kimyasal	maddenin	geniş	 alanlarda	 sürekli	uygulanması,	 agro‐ekosistem	 içerisindeki	
diğer	canlı	grupları	üzerine	de	tek	yönlü	seleksiyon	baskısı	yapmaktadır.	
Anahtar	Sözcükler:	GDO,	yabancı	ot,	transgenik,	herbisit,	risk	
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ORGANİK	TARIMDA	UYGULANAN	YABANCI	OT	YÖNETİM	STRATEJİLERİNİN	
EKOLOJİK	RİSKLERİ		

Yasin	Emre	KİTİŞ	1	ve		F.	Nezihi	UYGUR	2		
1	Süleyman	Demirel	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Bitki	Koruma	Bölümü,	Isparta	
2	Çukurova	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Bitki	Koruma	Bölümü,	Adana	
	
	 Bilindiği	 gibi	 organik	 tarım,	 kimyasal	 sentetik	 ilaçların	 pek	 çoğunun	
kullanılmasına	 izin	 vermeyen	 bir	 tarım	 sistemidir.	 Ancak	 tarımda	 kimyasal	 ilaç	
kullanmamak,	 ekolojik	dengenin	korunması	 adına	 tek	 başına	 yeterli	midir?	 	Organik	
tarım	 yapılan	 alanlarda,	 üretimi	 olumsuz	 yönde	 etkileyen	 en	 önemli	 zararlı	
gruplarından	 biri	 yabancı	 otlardır	 ve	 bu	 zararlı	 grubuna	 karşı	 alternatif	 pek	 çok	
mücadele	 yöntemi	 geliştirilmiştir.	 Fakat	 bu	 mücadele	 yöntemlerinden	 bazıları	
agroekosisteme	 daha	 az	 zararlı	 iken,	 bazıları	 kimyasal	 ilaçlar	 kadar	 olmasa	 da	 ciddi	
riskler	taşımaktadır.	Örneğin	sık	aralıklarla	yapılan	toprak	işleme,	toprak	erozyonuna	
sebep	olduğu	gibi,	toprağın	yapısını	bozmakta,	mikro	flora	ve	faunayı	olumsuz	yönde	
etkilemektedir.	 Sürekli	 biçme	 uygulamasının	 yapıldığı	 alanlarda	 biçmeye	 karşı	
reaksiyonu	güçlü,	rejenerasyon	yeteneği	yüksek	yabancı	otlar	zamanla	ortama	hakim	
olmakta	 ve	 o	 alandaki	 yabancı	 ot	 vejetasyonu	 değişmeye	 başlamaktadır.	 Yine	
polietilen	örtü	malzemeleri	ile	yapılan	malç	uygulamalarında	toprak	havasız	kalmakta	
ve	örtü	altında	toprak	kökenli	patojenlerin	populasyonu	artmaktadır.	Alevleme,	sıcak	
buhar	 ve	 mikro	 dalga	 gibi	 termal	 inaktivasyon	 yöntemleri	 hem	 yüksek	 enerji	
harcamakta,	 hem	 de	 toprak	 yüzeyine	 yakın	 mikroflora	 ve	 tohum	 bankasını	
etkilemektedir.	Tüm	bunlar,	agro‐ekolojik	dengenin	korunması	adına	organik	tarımın	
tek	başına	yeterli	olmadığını,	kimyasal	 ilaçlara	göre	daha	çevre	dostu	olduğu	bilinen	
uygulamaların	belirli	alanlarda	sürekli	 tekrarlanmasının,	geri	dönüşümü	zor	ekolojik	
riskler	içerdiğini	göstermektedir.	
Anahtar	Sözcükler:	Organik	tarım,	yabancı	ot,	mücadele,	yan	etki	
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FARKLI	BİTKİLERDEN	ÜRETİLMİŞ	DUMAN	ÇÖZELTİLERİNİN	DÖRT	AKDENİZ	
BİTKİSİNİN	ÇİMLENMESİ	ÜZERİNE	ETKİSİ	

Şükrü	Serter	ÇATAV	ve	Çağatay	TAVŞANOĞLU	
Hacettepe	Üniversitesi,	Biyoloji	Bölümü,	Ekoloji	Anabilim	Dalı	Beytepe	06800	Ankara	
	
	 Sıcaklık	şoku	ve	duman	gibi	yangınla	 ilişkili	 imlerin	birçok	Akdeniz	bitkisinde	
çimlenmeyi	 olumlu	 yönde	 etkilediği	 bilinmektedir.	 Bununla	 birlikte,	 dumanın	
çimlenme	üzerine	 etkisi	 konusunda	 yalnızca	Batı	Akdeniz	Havzası’nda	 yapılmış	 olan	
çok	 az	 sayıda	 çalışma	 vardır.	 Bu	 çalışmanın	 amacı,	 ülkemizde	 yetişen	 Akdeniz	 bitki	
türlerinin	 çimlenmesinin	 dumanla	 uyarılıp	 uyarılmadığının	 ve	 farklı	 bitkilerden	
üretilmiş	 duman	 çözeltilerinin	 tohum	 çimlenmesi	 üzerine	 farklı	 bir	 etkisi	 olup	
olmadığının	belirlenmesidir.	Bu	amaçla	Marmaris’te	orman	yangınlarının	gerçekleştiği	
alanlarda	doğal	olarak	yetişen	dört	bitki	türünün	(Cistus	salviifolius,	Calicotome	villosa,	
Sarcopoterium	 spinosum	 ve	 Satureja	 thymbra)	 tohumları	 toplanmıştır.	 Yapılan	
çimlenme	deneyi	 ile,	söz	konusu	türlere	ait	tohumlar,	Pinus	brutia,	Quercus	 infectoria	
ve	Chrysopogon	 sp.	 türlerine	 ait	 bitki	materyali	 kullanılarak	hazırlanan	 farklı	 duman	
çözeltilerine	 maruz	 bırakılarak,	 çimlenme	 oranları	 kontrol	 grubuna	 göre	
karşılaştırılmıştır.	 Deney	 sonucunda,	 duman	 çözeltilerinin	 su	 geçirgenliği	 yüksek	 S.	
spinosum	 ve	 S.thymbra	 tohumlarının	 çimlenmesini	 olumlu	 yönde	 etkilediği	 tespit	
edilmiş,	 su	 geçirgenliği	 düşük	 olan	 C.	 salviifolius	 ve	 C.	 villosa’da	 çimlenme	 yüzdesi	
bakımından	kontrol	 ile	duman	çözeltileri	arasında	 istatistiksel	olarak	önemli	bir	 fark	
bulunmamıştır.	Bu	çalışma,	dumanla	uyarılan	çimlenmenin	Doğu	Akdeniz	Havzası’nda	
yangına	eğilimli	alanlarda	bulunan	bitkiler	arasında	da	yaygın	bir	özellik	olabileceğini	
göstermiştir.	 Ayrıca,	 test	 edilen	 hiçbir	 türde	 uygulanan	 duman	 çözeltisi	 grupları	
arasında	 çimlenme	 yüzdesi	 bakımından	 anlamlı	 bir	 farkın	 bulunmaması,	 dumanın	
çimlenme	 üzerindeki	 etkisinin	 bitki	 kaynağından	 bağımsız	 olduğu	 hipotezini	
desteklemiştir.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Çimlenme,	 duman	 çözeltisi,	 Doğu	 Akdeniz	 Havzası,	 tohum	 su	
geçirgenliği,	yangın	
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BATI	KARADENİZ	ORMANLARINDAKİ	BÜYÜK	MEMELİ	TÜR	ÇEŞİTLİLİĞİ	

Anıl	SOYUMERT1	ve	Behzat	GÜRKAN2	

1Hacettepe	Üniversitesi,	Biyoloji	Bölümü,	Ekoloji	Anabilim	Dalı,	Beytepe,	Ankara	
2Yaşar	Üniversitesi,	Selçuk	Yaşar	Kampüsü,	Bornova,	İzmir	
	
	 Günümüzde	insan	etkisiyle	ortaya	çıkan	tehditlere	karşı	en	hassas	gruplardan	
biri	 olan	 büyük	 memeli	 türleri	 açısından	 Batı	 Karadeniz	 Bölümü	 dünya	 ölçeğinde	
önemli	 alanlar	 arasında	 değerlendirilmektedir.	 Bu	 nedenle,	 Batı	 Karadeniz	
ormanlarında	yaklaşık	olarak	üç	yıl	boyunca	devam	eden	arazi	çalışmaları	yürütülmüş	
ve	 bölgedeki	 büyük	memeli	 türleri	 üzerine	 somut	 veriler	 elde	 edilmiştir.	 Fotokapan	
yöntemi	 ile	 gerçekleştirilmiş	 olan	 çalışma	 boyunca,	 Canis	 lupus	 (kurt),	 Canis	 aureus	
(çakal),	 Felis	 silvestris	 (yaban	 kedisi),	 Cervus	 elaphus	 (kızıl	 geyik),	 Sus	 scrofa	 (yaban	
domuzu)	 ve	Capreolus	 capreolus	 (karaca)	 türlerinin	 de	 dahil	 olduğu	 12	 farklı	 büyük	
memeli	türünün	bölgede	bulunduğu	tespit	edilmiştir.	Sistematik	fotokapan	yöntemiyle	
örneklenmiş	olan	 altı	 çalışma	alanında	büyük	memeli	 tür	 zenginliği,	 tür	 çeşitliliği	 ve	
göreceli	 bolluk	 parametreleri	 incelenmiş,	 ayrıca	 büyük	 memeli	 türleri	 bakımından	
alanlar	 arası	 benzerlik	 değerlendirilmiştir.	 Büyük	 memeli	 tür	 zenginliği	 açısından	
çalışma	 alanları	 arasında	 farklılık	 gözlenmesine	 rağmen	 tür	 çeşitliliği	 açısından	
anlamlı	 bir	 fark	 tespit	 edilmemiştir.	 Bazı	 büyük	memeli	 türlerine	 ait	 göreceli	 bolluk	
değerlerinin	 ise	 çalışma	 alanları	 arasında	 farklılık	 gösterdiği	 belirlenmiştir.	 Çalışma	
sonucunda	Batı	Karadeniz	ormanlarının	büyük	memeli	türleri	açısından	önemi	ortaya	
çıkartılmış,	 ayrıca	 kullanılan	 sistematik	 fotokapan	 yönteminin	 büyük	 memeli	
türlerinin	 tespit	 edilmesi	 ve	 komünite	 parametrelerinin	 belirlenmesi	 için	 etkin	 bir	
yöntem	olduğu	sonucuna	varılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Batı	Karadeniz,	Büyük	memeli	türleri,	fotokapan	yöntemi	
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ÖĞRETMEN	ADAYLARININ	PROJE	TABANLI	ÇEVRE	EĞİTİMİ	UYGULAMASINDA	
ÇEVRE	SORUNLARINA	YÖNELİK	ÜRETTİĞİ	PROJELER	

Vedat	OFLAZ1,	Ayşe	SAVRAN	GENCER1	,	Kadir	BİLEN2	,	Sacit	KÖSE1	
1	Pamukkale	Üniv.,	Eğitim	Fak.,	Ortaöğretim	Fen	ve	Mat.	Alanları	Eğit.	Böl.,	Isparta	
2	K.	Maraş	Sütçü	İmam	Üniversitesi	,	Kahraman	Maraş	
	
	 Çevre	 eğitiminde	 öğrencilerin	 etkin	 şekilde	 öğrenmeleri	 için	 özgün	 istek,	
programa	 ait	 bilgilerin	 uygulaması,	 geliştirilmesi,	 sunumu	 ve	 değerlendirilmesi	
önemlidir.	 Proje	 tabanlı	 öğrenme	 yöntemi,	 fen	 bilgisi	 öğretmen	 adaylarının	 çevre	
eğitimi	için	etkili	bir	yöntemdir.	
	 Proje	 tabanlı	 öğrenme,	 öğretmen	 adaylarının	 öğrenme	 ve	 öğretme	
metodolojisindeki	 yeni	 etkinliklere	 dikkatini	 çekerken	 uzun	 vadede	 başarılı	 birer	
çevre	eğitimcisi	olmalarını	sağlar.	Çevre	eğitiminin	hedefleri	birey	ve	çevresi	hakkında	
değer	 verme,	 anlama	 ve	 karşılıklı	 ilişkiler	 bilgisini	 ilerletmektir.	 Bu	hedefler,	 her	 bir	
öğretmen	adayının	yasam	biçimi	oluşturmada	karar	vermelerine,	bilişsel	ve	duyuşsal	
temelde	gelişmelerine	yardım	ederken	ayni	zamanda	 temel	yeteneklerinin	gelişimini	
de	kolaylaştırır.	Proje	tabanlı	öğrenme	yönteminde	ders	kitapları,	teknoloji	(bilgisayar,	
cd	ve	video),	elle	yapılan	etkinlikler,	açık	hava	yaşantıları	ve	laboratuar	çalışmalarına	
yer	 verilir.	 Küçük	 gruplarla	 çalışmaya	 olanak	 sağlar.	 	 Bu	 unsurlar	 sınıf	 ve	 küçük	
grupların	öğretim	etkinliklerinde	kullanılır.		
	 Bu	çalışmada,	Pamukkale	üniversitesi	eğitim	fakültesi	fen	bilgisi	öğretmenliği	
3.	 sınıfta	 öğrenim	 gören	 öğretmen	 adaylarına	 proje	 tabanlı	 çevre	 eğitimi	 dersi	
uygulanmıştır.	Bu	uygulamanın;	Bilimsel	 araştırma	basamağında	öğrenciler	bir	 bilim	
insanı	 gibi	 düşünüp	 araştırmaya	 yönlendirilmişlerdir.	 Projeye	 yönlendirme	
basamağında	 yapılan	 etkinliklerle	 çevre	 sorunlarına	 dikkatleri	 çekilmiştir.	 Yaşam	
alanlarımızdaki	iç	hava	kalitesinin	araştırması,	küresel	ısınma,	hava	kirliliği,	alternatif	
enerji	 kaynakları	 ve	 endemik	 bitki	 türleri	 ile	 ilgili	 ürettikleri	 projeler	
değerlendirilmiştir.	
	 Öğretmen	 adaylarının	 çevre	 sorunlarına	 yönelik	 üretmiş	 oldukları	 çevre	
projeleri:	1:Küresel	 ısınmaya	son	veren	ev,	2:İç	hava	kalitesini	arttıran	oda	düzeneği,	
3:Havayı	 temizleyen	yapay	ağaç,	4:Daha	az	enerji	 tüketen	 televizyon,	5:Güneş	pili	 ile	
şarj	olan	cep	telefonu,	6:Endemik	bitki	türleri(	koleksiyon	projesi)	dir.	
Problem	cümlesiyle	başlayan	projeler	için	çevre	sorunları	problemi	teşkil	etmektedir.	
Öğretmen	 adaylarının	 ürettiği	 projeler	 çevre	 sorunlarının	 çözümüne	 ilişkin	 öneriler	
içermektedir.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Proje	 tabanlı	 öğrenme,	 Çevre	 eğitimi,	 Çevre	 sorunları,	 Küresel	
ısınma,		
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TÜRKİYE’NİN	BIYOTEKNOLOJİDE	STRATEJİ	SEÇENEĞİ	

Aynur	DEMİR	ve	Münevver	ARISOY	
Aksaray	Üniversitesi	Çevre	Koruma	ve	Kontrol	Programı,	Aksaray	
	
	 Dünyada	hızla	yaygınlaşmakla	birlikte	özellikle	sağlık	ve	çevreye	olası	etkileri	
açısından	 büyük	 tepki	 alan	 transgenik	 ürünlere	 dönük	 gerek	 iç	 gerekse	 dış	 ticaret	
önlemlerinin	 kapsamı	 ve	 uygulanması	 konusunda	 tartışmalar	 sürmektedir.	
Türkiye’nin	 tarım	 konusunda	 en	 büyük	 ticari	 ortağı	 olan	 ve	 katılım	 öncesi	 süreçte	
bulunulan	 AB’	 nin	 transgenik	 ürünler	 konusunda	 uygulamakta	 olduğu	 ya	 da	
uygulayacağı	politikalar,	dünya	ticaretinde	sözü	geçen	önemli	bir	ticaret	bloğu	olması	
nedeniyle	 Türkiye	 için	 belirleyici	 konumdadır.	 AB	 ile	 olan	 ticari	 ilişkilerin	 yanı	 sıra,	
Türkiye	de	halk	sağlığı	ve	çevre	açısından	karşılaşılabilecek	tehlikeler	ile	barındırılan	
doğal	 gen	 kaynakları	 hesaba	 katıldığında,	 Türkiye’nin	 üretim	 ve	 ticaret	 düzenini	
gözden	 geçirerek	 transgenik	 ürünlerin	 üretim	 ve	 kullanımında,	 uluslararası	
anlaşmaların	çerçevesi	dışına	çıkmayacak,	yasak	ya	da	kısıtlamaları	uygulaması	akılcı	
görülmektedir.	 Öte	 yandan,	 tarım	 ve	 gıda	 sektörlerinin	 ihracat	 açısından	 önemi	
dikkate	 alındığında,	 transgenik	 üretim	 nedeniyle	 ihraç	 pazarlarında	 kısıtlamalara	
maruz	 kalınması	 Türkiye’nin	 çıkarına	 olmayacaktır.	 	 Bu	 bağlamda	 taraf	 olduğu	
uluslararası	 biyogüvenlik	 protokolü	 gereği	 ulusal	 biyogüvenlik	 yasasının	 2010	
tarihinde	 kabul	 edilmesi	 ve	 uygulamaya	 konması	 önemli	 bir	 politik	 gelişme	 olarak	
nitelendirilebilir.	 Bu	 protokol	 kapsamında	 Türkiye	 transgenik	 ürün	 ve	 uygulamalar	
konusunda	 risk	 değerlendirme,	 risk	 yönetimi	 ve	 izleme	 –	 kontrol	 düzenlerinin	
kurulması	ve	bunların	yaygınlaştırılması	konusunda	önemli	bir	adım	atmıştır.	Bununla	
birlikte	Türkiye,	biyoteknoloji	konusunda	Ar‐Ge	faaliyetlerinin	desteklenerek	bilgi	ve	
yetişmiş	 eleman	 altyapısı	 ve	 tarım	 uygulamaları	 konusunda	 yapılacak	 genetik	
araştırmalarda,	verim	ve	kalite	artırıcı	çalışmaları	öncelikli	alanlar	olarak	belirlemiştir.	
Ayrıca	 Türkiye’de,	 genetik	 uygulamalara	 alternatif	 olarak	 öncelikle	 kalite	 ve	 verim	
artışını	sağlayıcı	bütünleşik	zararlı	yönetimi	(integrated	pest	management),	bütünleşik	
ürün	 yönetimi	 (integrated	 crop	 management)	 vb	 gibi	 yönetimlerin	 yaygın	 biçimde	
kullanılmasının	benimsenmesi,	sürdürülebilir	tarımsal	gelişmenin	ve	gıda	güvenliğinin	
sağlanmasının	en	önemli	politik	araçlarından	birisi	olarak	nitelendirilebilir.		
Anahtar	sözcükler:	Türkiye,	GDO,	Biyogüvenlik,	Politika,	Hukuksal	Düzenleme	
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ZEYTİN	KARA	SUYUNUN	FENOL	GİDERİMİNDE	ARDIŞIK	MONTMORİLLONİTLE	
ADSORPSİYON	VE	BİYOLOJİK	İŞLEMİN	KULLANILMASI	

Pınar	AYTAR1,	Serap	GEDİKLİ1,	Sezen	YILDIRIM2,	Ezgi	YARDIMCI2,	Emre	ODUNCU2,	
Burhanettin	FARİZOĞLU3	ve	Ahmet	ÇABUK4	

1Eskişehir	 Osmangazi	 Üniversitesi,	 Fen	 Bilimleri	 Enstitüsü,	 Biyoloji	 Anabilim	 Dalı,	
Meşelik,	Eskişehir	
2Eskişehir	 Osmangazi	 Üniversitesi,	 Fen	 Edebiyat	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü,	 Meşelik,	
Eskişehir	
3Balıkesir	 Üniversitesi,	 Mühendislik	 Mimarlık	 Fakültesi,	 Çevre	 Mühendisliği	 Bölümü,	
Çağış,	Balıkesir	
4Eskişehir	 Osmangazi	 Üniversitesi,	 Fen	 Edebiyat	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü,	 Genel	
Biyoloji	Anabilim	Dalı,	Meşelik,	Eskişehir	
	
	 Zeytinyağı	 ekstraksiyonu	 ve	 sofralık	 zeytin	 hazırlanmasına	 dayalı	 gıda	 işleme	
sanayisi	 Akdeniz	 Bölgesi’nde	 ekonomik	 açıdan	 önemli	 bir	 aktivitedir.	 Koyu	 renk,	
yüksek	KOİ	 ile	BOİ	ve	 fitotoksik	maddelerin	varlığı	 tatlı	 ya	da	kıyısal	 sulara	 zeytinin	
işlenmesinden	 gelen	 atık	 suyun	 doğrudan	 deşarjını	 engellemektedir.	 Zeytin	 kara	
suyunun	(ZKS)	doğrudan	toprak	üzerine	deşarjı,	porozite	ve	pH	gibi	toprağın	fiziksel	
ve	 kimyasal	 özelliklerini	 etkilemektedir.	 Fakat	 sulama	 için	 ZKS’nin	 direk	 kullanımı	
önündeki	ana	engel	yüksek	konsantrasyonlu	fenolik	bileşiklerdir.	

ZKS	iyileştirme	yöntemleri	fiziksel,	kimyasal,	biyolojik	ya	da	bunların	kombine	
uygulamaları	şeklinde	olabilmektedir.	Bunların	teknik	olarak	geçerli	olmalarının	yanı	
sıra	 aynı	 zamanda	 etkili	 olmaları	 gerekir,	 küçük	 ölçekli	 işletmeler	 açısından	 kolay	
uygulanabilir	ve	ekonomik	olmalıdır.	

Yapılan	 bu	 çalışmada	 da	 perlit,	 pomza	 ve	 montmorillonit	 gibi	 adsorbanlar	
kullanılarak	 Balıkesir‐Edremit	 bölgesinde	 bulunan	 zetinyağı	 fabrikası	 atıksu	
tesisinden	temin	edilen		ZKS’den	fenol	adsorbsiyonu	çalışılmış,	en	iyi	adsorban	olarak	
montmorillonit	 seçilmiştir.	 Montmorillonit	 ile	 arıtımı	 yapılan	 ZKS’ye	 biyolojik	 işlem	
olarak	 Malt	 Broth’ta	 üretilen	 Trametes	 versicolor	 hücreleri	 ilave	 edilmiş	 24	 saat	
inkübasyona	bırakılmış	ve	fenol	miktarında	azalma	gözlenmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Zeytin	kara	suyu	(ZKS),	adsorbsiyon,	T.	versicolor	
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KAZDAĞI	DOĞAL	YAYILIŞLI	HYPERICUM	PERFORATUM	L.	VE	HYPERICUM	
PERFOLIATUM	L.	TAKSONLARININ	FARKLI	YÜKSEKLİK	ŞARTLARINDA	

MORFOLOJİK,	ANATOMİK	VE	HEKZAN	EKSTRAKT	MİKTARLARI	ÜZERİNDE	
İNCELEMELER	

A.	Gönüz1,	B.	D.	Yağan2,	S.	Karakaş2	ve	G.	Türker3	
1	Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi	Fen	Edebiyat	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü		
2	Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi	Fen	Bilimleri	Enstitüsü	Biyoloji	Anabilim	Dalı	
3	Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi	Fen	Edebiyat	Fakültesi	Kimya	Bölümü	
	
	 Bu	 araştırmada	 Kazdağı	 (Çanakkale‐Türkiye)	 kuzey	 yamaçlarında	 doğal	
yayılışlı,	Hypericum	perforatum	L.	ve	Hypericum	perfoliatum	L.	taksonlarının		05‐300‐
500	metre	yükseklik	şartlarında	yetişen	örneklerinin	morfolojik,	anatomik	yapıları	ve	
Hekzan	ekstraktlarındaki		miktar	farklılıkları	incelenmiştir.	
	 Morfolojik	 yapı	 incelemelerinde	 H.	 perforatum	 örneklerinin,	 gövde	 boyu	
(yükseklerde	daha	kısa),	yandal	sayısı	(yükseklerde	daha	az)	ve	açılmış	çiçek	sayıları	
(yükseklerde	daha	az)	irdelendiğinde	deniz	seviyesine	oranla,	yüksek	kesimlerde	bitki	
gelişiminin	 tamamlanmadığı	 yani	 gelişme	 peryodunun	 daha	 geç	 başlayıp	 geç	
olgunlaştığı	 izlenmiştir.	 H.	 perfoliatum	 500	 m	 yükseklik	 örneklerinde	 ise,	 gövde	
boyunun	yüksek,	çiçek	sayılarının	daha	düşük	olduğu		gözlenmiştir.	
	 Hypericum	 perforatum	 taksonu	 yaprak	 anatomik	 yapısı	 incelemelerinde;	
yoğun	 palizat	 parankimalı,	 bol	 kloroplastlı,	 ekvifasiyal	 (izobilateral)	 yaprak	 tipinde	
amfistomatik	stomaların	varlığı	 izlenmiştir.	Yüksek	alanda	(500	m)	gelişme	gösteren	
bazı	 örneklerde	 palizat	 parankima	 sırasının	 bir	 kat	 fazla	 olduğu	 belirlenmiştir.	
Hypericum	perfoliatum	yaprak	anatomik	yapısının	bifasiyal	tipte	ve	stoma	yapısının	da	
hipostomatik	 tipte	olduğu	görülmüştür.	Parankimatik	hücre	yoğunluğu	ve	kloroplast	
içeriğinin	H.	 perforatum	 taksonundaki	 kadar	 zengin	 olmadığı	 gözlenmiştir.	 0‐500	m	
yükseklik	 şartlarında	 gelişen	 örneklerin	 yapraklarında	 tek	 sıralı	 palizat	 parankiması	
katmanlarında	artış	izlenmemiştir.	İlginç	olarak	H.	perforatum	türü	yaprak	kalınlığında	
belirgin	 bir	 artış	 gözlenmezken,	 H.	 perfoliatum	 türü	 yaprak	 kalınlığının	 yükseklik	
artışına	paralel,	az	da	olsa	artış	gösterdiği	görülmüştür.		
	 H.	 perforatum	 gövde	 anatomik	 yapısında	 stoma	 varlığı	 izlenmiş,	 korteks	
dokusunda	 kollenkimatik	 yapılanma	 gözlenmiş,	 bazı	 örneklerde	 öz	 bölgesinin	
parçalandığı	 saptanmıştır.	 	 	 H.	 perfoliatum	 gövde	 anatomik	 yapısında	 stoma	 varlığı	
izlenememiştir.	Epidermis	ve	bir	alt	sıra	hücre	çeperlerinde	süberinleşme	 ile	birlikte	
çeper	 kalınlaşmaları	 göze	 çarpmakta	 ancak	 belirgin	 kollenkimatik	 doku	
gözlenmemiştir.		
	 Hekzan	 ekstrakt	 miktar	 tayin	 sonuçlarına	 göre,	H.	 perforatum	 örneklerinde	
yükseklik	 artışına	 paralel	 olarak	 ekstrakt	 miktarının	 artış	 gösterdiği,	H.	 perfoliatum	
örneklerinde	 ise	 böyle	 paralelite	 bulunmayıp	 en	 fazla	 ekstrakt	 miktarının	 300	 m	
yükseklikte	gelişen	örneklerde	bulunduğu	belirlenmiştir.			
Anahtar	 Sözcükler:	 Hypericum	 perforatum,	 Hypericum	 perfoliatum,	 Morfoloji,	
Anatomi,	Hekzan	ekstrakt	miktarı	
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EKOSİSTEM	YÖNETİMİ	YAKLAŞIMININ	TÜRKİYE’DEKİ	KORUNAN	ALAN	
YÖNETİMİNDE	UYGULANMA	OLANAKLARI	

Harun	HURMA1	ve	Murat	ÖZYAVUZ2	
1Namık	Kemal	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi	Tarım	Ekonomisi	Bölümü,	Tekir	
2Namık	Kemal	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi	Peyzaj	Mimarlığı	Bölümü,	Tekirdağ	
	
	 Korunan	 alanlar,	 ekosistem	 hizmetleri	 ve	 kültürel	 değerlerle	 ilgili	 olarak	
doğanın	uzun	yıllar	korunmasının	sağlanması	için	tahsis	edilmiş	 	yönetimsel	coğrafik	
alanlar	olarak	tanımlanmaktadır.		
Korunan	alanların	bu	doğal	ve/veya	doğala	yakın	özellikleri,	bir	çok	ülkenin	turizm	ve	
rekreasyon	 faaliyetlerinin	 ekonomik	 getiriye	 dönüştürülmesini	 sağlamıştır.	 Bununla	
birlikte	korunan	alanlar,	biyolojik	çeşitliliğin	korunmasına,	bilim	adamları,	eğitimciler	
ve	toplumların	bilimsel	çalışmalarına	da	kaynak	olmuştur.		
Ekosistem	 yönetimi,	 arzu	 edilen	 sosyal	 faydaları	 sağlamak	 için	 ekolojik	 ve	 sosyal	
bilgilerin,	 seçeneklerin	ve	engellerin	belirlenmiş	 coğrafik	 alanda	ve	belirli	 bir	 zaman	
sürecinde	uygulanması	olarak	tanımlanmaktadır.	Bu	yaklaşımı;	bir	yandan	toplumun	
doğal	 kaynaklardan	 geçmiş	 dönemlere	 göre	 daha	 fazla	 ürün,	 hizmet,	 değer	 ve	
kullanımlara	ihtiyaç	duyması	ve	talep	etmesi,	diğer	yandan	elde	edilen	yeni	bilgiler	ile	
ekolojik	 süreçlerin	 daha	 iyi	 anlaşılması	 ve	 böylece	 ekosistemlerin	 sağlığının	 ve	
verimliliğinin	 sürdürülebilmesinde	 biyolojik	 çeşitliliğin	 önemli	 rolünün	 olduğunun	
anlaşılması,	 bunun	 yanında	 kamunun	 doğal	 kaynak	 yönetimine	 yönelik	 kararlara	
doğrudan	katılmak	istemesi	ve	nihayet	doğal	kaynak	yönetiminin	karmaşık	ve	belirsiz	
olmasının	 kaynak	 yöneticileri	 ve	 bilim	 adamları	 arasında	 daha	 yoğun	 ekip	
çalışmalarını	(disiplinlerarası	ekipler)	gerektirmesi	gibi	nedenlere	bağlı	olarak	ortaya	
çıkmıştır.	
	 Bu	 çalışmada	 ekosistem	 yönetimi	 kavramı	 irdelenerek	 bu	 yaklaşımın	
Türkiye’deki	 korunan	 alanların	 yönetiminde	 uygulanma	 olanakları	 tartışılmıştır.	 	 Bu	
kapsamda	 Türkiye’deki	 korunan	 alanlara	 ait	 uygulamalar	 ayrıntılı	 olarak	
incelenmiştir.	 Ayrıca	 ekosistem	 yönetiminin	 Türkiye	 için	 avantajlı	 ve	 dezavantajlı	
yönleri	ortaya	konulmuştur.	Çalışma	bu	özelliği	 ile	politika	oluşturucular	ve	korunan	
alanların	 bulundukları	 bölgelerdeki	 yerel	 yönetimler	 açısından	 önemli	 bir	 bilgi	
kaynağı	niteliğindedir.		
Anahtar	Sözcükler:	Ekosistem	yönetimi,	korunan	alan,	doğal	kaynak,	biyoçeşitlilik		
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KIZILIRMAK	DELTASI’NDA	BULUNAN	KARABOĞAZ	GÖLÜ	EKOSİSTEM	YAPISINI	
OLUMSUZ	ETKİLEYEN	ÇEVRESEL	FAKTÖRLER	

F.YILDIZ	DEMİRKALP1,	YASEMİN	SAYGI1,	ERTUNÇ	GÜNDÜZ1,	
S.SELİM	ÇAĞLAR1,	SİBEL	YİĞİT2	ve	SABRİ	KILINÇ3	

1	Hacettepe	Üniversitesi,		Fen	Fakültesi.,	Biyoloji	Bölümü,	Ankara	
2	Ankara	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi.,	Biyoloji	Bölümü,	Ankara	
3	Adnan	Menderes	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Aydın	
	
	 Kızılırmak	 Deltası,	 yaşama	 ortamlarının	 çeşitliliği,	 barındırdığı	 türlerin	
durumları	ile	çok	sayıda	uluslararası	öneme	sahip	sulak	alan	kriterine	uygun	bir	sulak	
alan	 özelliği	 taşımaktadır.	 Ancak	 günümüzde	 Bafra	 Ovası	 Sulama	 Projesi	 deltadaki	
biyo‐çeşitliliği	 tehdit	 eden	 en	 önemli	 faktör	 olarak	 karşımıza	 çıkmaktadır.	 Bu	 proje	
kapsamında	 DSI	 tarafından	 Kızılırmak	 Deltasın’da	 bulunan	 lagünlerin	 etrafı	 1986	
yılından	 bu	 yana	 kuşaklama	 kanalları	 ile	 çevrilmektedir.	 Bu	 çalışmalar	 deltada	
bulunan	 lagünlerin	 su	 rejimini	 büyük	 oranda	 değiştirerek	 göllerin	 yüzey	 alanını	
küçültmüş,	 öte	 yandan	 tarım	 arazilerinden	 kirletici	 yüklü	 sularının	 göllere	 verilmesi	
nedeniyle	ötrofikasyon	ve	besin	zincirinde	ciddi	bozulmalara	neden	olmuştur.		
	 Karaboğaz	Gölü,	Kızılırmak	Deltasının	batı	yakasında	çevresi	kısmen	bataklık	
olan	 bir	 lagün	 gölüdür.	 Karaboğaz	 Gölü	 de	 deltadaki	 diğer	 göler	 gibi	 kanallama	
çalışmalarından	 olumsuz	 etkilenmiş	 olup,	 tehdit	 altında	 bulunmaktadır.	 	 Karaboğaz	
Gölü’nün	 etrafında	 tüm	 yıl	 boyunca	 tarım	 yapılan	 arazilerden	 yüzey	 suları	 ve	 direk	
deşarj	sonucu	taşınan	tarımsal	kirletici	yüklü	sular	gölün	güneyinde	bulunan	yaklaşık	
10	 drenaj	 kanalı	 ile	 göle	 boşaltılmaktadır.	 	 Ayrıca	 göl	 kıyısında	 yer	 alan	 yerleşim	
birimlerinden	 denetimsiz	 göle	 bırakılan	 kanalizasyon	 suları,	 tarımsal	 alanların	 ve	
gölün	güneyinde	bulunan	mera	alanından	taşınan	kirletici	maddeler	gölde	aşırı	su	altı	
vejetasyonu	gelişimini	tetikleyerek	besin	zincirinde	bozulmalara	neden	olmuştur.		
	 Karaboğaz	 Gölü’nde	 Ekim	 2008	 ve	 Haziran	 2010	 tarihleri	 arasında	
yürütülmüş	 bu	 çalışma	 kapsamında	 göl	 fiziksel,	 kimyasal,	 hidrolojik	 ve	 sucul	
kommuniteler	 açısından	 incelenerek	 göl	 için	 ayrıntılı	 limnolojik	 veri	 tabanı	
oluşturulmuş	 ve	 sistemi	 tehdit	 eden	 unsurlar	 belirlenmiş,	 koruma	 çalışmaları	 içim	
öneriler	oluşturulmuştur.				
Anahtar	 Sözcükler:	 Kızılırmak	 Deltası,	 Karaboğaz	 Gölü,	 Ekosistem	 Analizi,	 Habitat	
Bozulması,	Koruma	Statüsü	
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ÇEVREYE	ZARAR	VERMEYEN	DOĞAL	ENERJİ	BİYOYAKIT	

Barış	BUDAK,	Özlem	GEYLANİ	ve	Vildan	OKUMUŞ	
Süleyman	Demirel	Üniversitesi,	Fen	Ve	Edebiyat	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Isparta	
	
	 Biyoyakıtlar	 yenilenebilir,	 çevre	 dostu,	 ülkelerin	 sosyo‐ekonomik	 gelişimi,	
kaynak	çeşitliliği	ve	arz	güvenliği	için	önemli,	ısı,	güç	ve	alternatif	motor	yakıtı	olarak	
kullanıma	 uygun	 nitelikte	 alternatif	 yakıtlardır.	 Enerji	 kaynakları	 içinde	 en	 büyük	
teknik	 potansiyele	 sahip	 biyokütleden	 elde	 edilen	 sıvı‐katı‐gaz	 biyoyakıtların	
uygulamaları	 hızla	 artmaktadır.	 Bu	 çalışmada,	 biyoyakıt	 teknolojisi	 kısaca	
tanıtılmakta;	biyoelektrik	üretimi	bilgileri	verilerek,	ülkemiz	 için	önemli	biyoyakıtlar	
(biyodizel,	 biyoetanol,	 biyogaz)	 potansiyel	 ve	 gelecekleri	 açılarından	
değerlendirilecektir.	 Hammaddeleri	 bitkisel	 ve	 hayvansal	 kökenli,	 yenilenebilen	
kaynaklar	 olan;	 bazı	 istisnalar	 hariç	 genellikle	 sentetikleri,	 toksinleri	 ya	 da	diğer	 bir	
deyişle	 çevreye	 zarar	 veren	 maddeleri	 içermeyen,	 gıda	 ve	 yem	 dışındaki	 ürünler,	
“Biyokökenli	 Endüstriyel	 Ürünler”	 olarak	 tanımlanmaktadır.	 Biyokökenli	 ürün	
fotosentez	kaynaklıdır.	Biyokökenli	endüstriyel	ürünler;	Biyomalzemeler,	Biyoyakıtlar	
ve	Biyokimyasallar	olarak	sınıflandırılmaktadır.	Biyoürünler	yakıt	ve	ilgili	sektörlerine	
(otomotiv,	 yağlama	 yağı	 gibi)	 girdi	 sağlayacak	 niteliktedir.	 21.	 Yüzyıl	 “Biyoteknoloji	
Yüzyılı”	 olarak	 çesitli	 çevrelerce	 tanımlanmakta	 ve	 biyorafine	 uygulamaları	
kapsamında	 biyoürünlerin	 ve	 böylece	 biyoyakıtların	 giderek	 artan	 oranlarda	
yaşamımızda	 yer	 alacağı	 öngörülmektedir.	 Biyokütle	 enerji	 teknolojisi	 kapsamında;	
odun	(enerji	ormanları,	agaç	artıkları),	yağlı	tohum	bitkileri	(ayçiçek,	kolza,	soya,	aspir,	
pamuk,	 v.b),	 karbohidrat	 bitkileri	 (patates,	 bugday,	mısır,	 pancar,	 seker	 kamısı,	 v.b),	
elyaf	bitkileri	(keten,	kenaf,	kenevir,	sorgum,vb.),	bitkisel	artıklar	(dal,	sap,	saman,	kök,	
kabuk	v.b),	hayvansal	atıklar	ile	şehirsel	ve	endüstriyel	atıklar	değerlendirilmektedir.	
Biyoyakıtlar,	karbohidrat	ekonomisi	ve	biyoyaşam	içinde	biyorafineri	ürünleri	olarak	
yer	 bulmaktadır.	 Ülkemiz	 iklim	 ve	 tarım	 gücü	 ile	 biyoyakıtlar	 için	 önemli	 bir	
potansiyele,	 iç	pazar	ve	ihracat	açısına	sahiptir.	Fakat	ülkemizde	biyoyakıt	henüz	çok	
yaygınlaşmış	değildir.	
Anahtar	Sözcükler:	Biyoyakıt,	Biyokökenli	Endüstriyel	Ürünler,	Biyorafine	,Biyogaz	
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GÜNÜMÜZDE	KURULAN	YATAY	KONUMDAKİ	MODERN	SERALARIN	MODEL	
ALINARAK	GELECEKTE	YÜKSEK	TEKNOLOJİLERE	SAHİP	DİKEY	SİSTEMLERE	

DÖNÜŞTÜRÜLMESİ	VE	ÇEVREYE	OLAN	ETKİLERİ	

Murat	ÇİÇEKLİ		
Toros	Tarım	San.	ve	Tic.	A.Ş.,	Bornova	/	İzmir	
	
	 Günümüzde	dünya	nüfusu	7	milyara	yaklaşmaktadır.	2050	yılında	bu	rakamın	9	
milyarı	 geçmesi	 beklenmektedir.	 İnsanları	 besleyecek	 tarım	 arazilerinin	 azalması,	
ortaya	 çıkan	 yeni	 hastalık	 ve	 zararlılardan	 kaynaklanan	 ürün	 kayıpları,	 iklim	
değişikliği	 ve	 çevre	 kirliliği	 nedeni	 ile	 insanların	 beslenebilmesi	 için	 gerekli	 olan	
üretimin	 yapılabilmesi	 için	 alternatif	 tarım	 sistemlerinin	 geliştirilmesi	 zorunlu	 hale	
gelmiştir.	 Bu	 nedenle	 birim	 alandan	 alınacak	 ürün	 miktarının	 yüksek	 olduğu	 tarım	
sistemlerinden	biri	olan	“Dikey	Sistemler”,	gelecekte	hızla	gelişerek	günümüzde	yatay	
olarak	kurulan	sistemlerin	yerini	alacak	bir	tarım	sistemi	olma	yolunda	ilerlemektedir.	
Ancak	bu	tarım	sisteminde	sürdürülebilir	üretim	ve	enerji	için;	mühendislik,	mimarlık,	
teknoloji	ve	deneyimlerin	bir	arada	kullanılmasına	 ihtiyaç	vardır.	Böylelikle	bu	tarım	
sisteminde	ileri	teknoloji	ile	birlikte	1	da’	lık	alanda	4‐30	da’	lık	alana	eşdeğer	üretim	
gerçekleştirilmekte;	 kuraklık,	 sel,	 hastalık	 ve	 zararlı	 v.b.	 şartlara	 bağlı	 olarak	 ürün	
kaybı	 riski	 ortadan	 kalkmaktadır.	 Yenilenebilir	 enerji	 kaynaklarının	 kullanımı	
sayesinde	çevre	kirliliği	en	aza	inmektedir.		

Çok	 katlı	 olarak	 inşa	 edilen	 bina	 ve	 sistemler	 sayesinde	 şehir	 merkezlerinde	
tarım	 yapılmasına	 olanak	 sağlamakta	 ve	 gıda	 güvenliği	 açısından	 sağlıklı	 ürünler	
sunmaktadır.	 Doğal	 enerji	 kaynaklarını	 (güneş,	 rüzgar)	 kullanarak	 fosil	 yakıt	
tüketimini	 azaltmakta	 ve	 üründen	 insana	 geçen	 hastalık	 (salmonella	 v.b.)	 risklerini	
ortadan	kaldırmaktadır.	Bu	çalışma	ile	günümüzde	yatay	konumda	üretim	yapan	bazı	
örnek	 seralar	 incelenerek	 dikey	 sistemlere	 çevrilmeleri	 durumunda	 çevreye	 olan	
etkileri	incelenecektir.	
Anahtar	Sözcükler:	Sera,	Dikey	Tarım,	Çevre	Kirliliği,	Yenilenebilir	Enerji	
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TÜRKİYE’DE	GELENEKSEL	VE	ORGANIK	ÜRÜN	FIYATLARI	ÜZERİNE	BİR	
DEĞERLENDİRME	

Zerrin	Kenanoğlu	Bektaş	ve	Özlem	Karahan	Uysal	
Ege	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Tarım	Ekonomisi	Bölümü,	Bornova	/	İzmir	
	
	 Gelişmiş	ülkelerde,	tüketicilerin	çevre	ve	insan	sağlığı	açısından	sağlıklı	ürünler	
talep	etmelerine	bağlı	olarak	üreticilerde	de	çevre	bilincinin	oluşması	organik	tarımın	
hızla	gelişmesini	 sağlamıştır.	 Söz	konusu	 tüketici	 talebinin	üretici	nezdindeki	başlıca	
göstergesi	 organik	 ürünlerin	 geleneksel	 ürünlere	 göre	 daha	 yüksek	 fiyattan	 alıcı	
bulmasıdır.	Bu	olgu	sektördeki	büyümeye	ivme	kazandırmıştır.	
	 Türkiye’de,	 organik	 tarım	 ihracata	 yönelik	 olarak	 başlamıştır.	 Üreticilerin	
organik	 tarımı	 benimsemelerinin	 nedeni	 çevre	 bilinci	 değil,	 organik	 ürünler	 ile	
geleneksel	olarak	yetiştirilen	ürünler	arasında	üretici	eline	geçen	fiyat	farkının	yüksek	
olması	 veya	 firmalar	 tarafından	 üreticiye	 organik	 ürün	 fiyat	 priminin	 verilmesi	
olmuştur.	Ancak,	zamanla	organik	tarımın	bir	çok	gelişmekte	olan	ülkelerde	yapılmaya	
başlanması	 bazı	 sıkıntılar	 doğurmuştur.	 Yoğun	 rekabet	 nedeniyle,	 belli	 dönemlerde	
organik	 ürünlerin	 dış	 pazarının	 bulunmasında	 zorluk	 yaşanmaktadır.	 Bu	 durumda	
organik	 olarak	 yetiştirilen	 ürünler	 dış	 satım	 firmaları	 tarafından	 alınmayabilmekte	
veya	 üretici	 ürününü	 piyasada	 geleneksel	 ürün	 fiyatlarından	 satmayı	 tercih	
etmektedir.	
	 Türkiye’de	 organik	 ürünlere	 yönelik	 tüketici	 bilincinin	 arttığı	
gözlemlenmektedir.	 Ancak,	 kesin	 rakamlar	 mevcut	 olmamakla	 beraber,	 organik	
ürünlerin	 yurtiçi	 piyasasındaki	 gelişmenin	 sınırlı	 olduğu	 bilinmektedir.	 Bunun	 en	
önemli	 nedenleri	 geleneksel	 ürünler	 ile	 organik	 ürünlerin	 tüketici	 fiyatları	 arasında	
büyük	 fark	 bulunması	 ve	 tüketicinin	 gelir	 düzeyinin	 düşük	 olmasıdır.	 Üreticinin	
organik	 üretim	 sistemine	 geçmesini	 sağlayacak,	 tüketicinin	 ödeyebileceği	 makul	 bir	
fiyat	oluştuğu	takdirde	sektörün	gelişimi	hızlanacaktır.	
	 Çalışmada,	 Türkiye’de	 belli	 ürünlerde	 organik	 ve	 geleneksel	 ürünlerin	 üretici	
eline	 geçen	 fiyatları,	 ihraç	 fiyatları,	 tüketici	 fiyatları	 incelenecektir.	 Organik	 ve	
geleneksel	 ürünler	 arasındaki	 fiyat	 farkları	 irdelenerek,	 Türkiye’de	 organik	 tarımın	
geliştirilmesi,	 pazarın	 genişletilmesi	 için	 hangi	 önlemlerin	 alınması	 gerektiği	
konusunda	genel	bir	değerlendirme	yapılacaktır.	
Anahtar	Sözcükler:	Organik	tarım,	üretici	fiyatı,	tüketici	fiyatı,	ihraç	fiyatı		
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HAKKARİ	DOĞASI	VE	FLORASI		GÖZLEMLERİ	

Mehmet	FIRAT	
Yüzüncü	Yıl	Üniversitesi,	Eğitim	Fakültesi,	Biyoloji	Anabilim	Dalı,	Van	
	
	 Bu	 çalışma	 2000	 ‐	 2011	 yılları	 arası	 yapılan	 floristik	 arazi	 gezileri	 sonucu	
gerçekleştirilmiştir.	 Doğusunda	 İran	 ve	 güneyinde	 Irak	 	 komşu	 olan	 Hakkari'nin	
batısında	 Şırnak,	 kuzeyinde	 ise	 Van	 illeri	 yer	 alır.	 Deniz	 seviyesinden	 ortalama	
yüksekliği	 1720	 metrelerde	 olan		 Hakkari'nin,	 rakımı	 594	 metre		 ile	 4168	 metre	
arasında	 değişen		 Merkez,Yüksekova,	 Şemdinli,	 Çukurça	 isimli	 dört	 ilçesi	
bulunmaktadır.	Ekili	dikili	 alanların	 toplamı	yaklaşık	%	1,4	kadardır	ve	arazilerin	%	
88	i	dağlıktır.	Bölgeyi	kaplayan	Cilo	ve	Sat	Dağı	kitlesi,	Alp‐HimalayDağları’nın	güney	
uzantısıdır.	 Arazi	gezileri	 sırasında;	 Cilo,	 Sat,	 Buzul,İki	 yaka	 (	 3.920m),	
Sümbül(3.467m.),Mere	Dağı(	3.200	m.	)Kesire	Dağı	(4.010	m.	)	Uludoruk	(Reşko‐4.168	
m.),Suppadorik	Dağı	4.060	m.	),Gelyena	Tepesi	(3.990),Yekboy	Dağı(	3.254	m.	)	Samur	
Dağı	(	3.	460	m.)	Uyanık	Tepe	(3.410	m.)Karadağ,	Bilmizit,	Şine	Dağları;	Meydan	Belek,	
Avaherk,	 Bezome,	 Golan,	 Çelesor	 (Kızıldağ)	 ,	 Bilmizit,	 Bezemre,	 Pıştkesir,	
Sekucu	Memhesen,	Terazin	,	Dolakavrane,	Verkevane,	Beresor,	Serpıl,	Certe	,	Geverok	,	
Helane,	 Geraşin,	 Semedar,	 Meydane	Melhem,	 Kaniyapirmus	 Yaylaları,	Zap	 ,	
Habur,Avarobaşin,	 Spihane	 ,	 Kırıkdağ	 ,	 Kaval,	 Tiyar	Vadileri;	 Avaşin,	 Diz	Dereleri;	
Mergezer,	Alan(	Helena)	Gara,	Oramar,	Ziri,	Koçanis	Mevkileri;	Nehil	Sazlığı;	Seyithan	,	
Lis,	 Bala,	 Cilo‐	 Sat	 Gölleri	 ;	 Haruna,	 Şapatan	Geçitleri	 ve	 Buzullarıyla,	görkemli	bir	
floraya	sahip	Hakkari	doğasının	floristik	zenginliği		ve	bu	zenginliğin	yarattığı	çevresel	
kazançlar,	tarimı	,	hayvancılığı		ve	bunların	doğa	üzerine	yarattığı	etkileri,	fotograflarla	
tanıtılacaktır.	
Anahtar	Sözcükler:	Hakkari,	Doğa,	Flora	
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ÇEVRE	EĞİTİMİNE	EVRENSEL	BİR	BAKIŞ	

Tuğçe	KALKAN,	Burcu	GÜRSOY,	Ece	SALALI,	Nurdan	ERDOĞAN	ve	Ümit	ERDEM	
Ege	Üniversitesi,	Çevre	Sorunları	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi,	Bornova	/İzmir	
	
	 17.	 yüzyılın	 ortalarına	 doğru	 filizlenen	 ve	 giderek	 büyük	 bir	 ivme	 kazanan	
teknoloji,	 endüstriyel	 gelişmenin	 itici	 gücü	 olmuştur.	 Ancak	 bu	 gelişmenin	 çevresel	
maliyeti	çok	yüksektir.	 İnsan,	biyotik	topluluğu	oluşturan	diğer	varlıklardan	farklıdır.	
Çünkü	 insan,	 öncelikle	 biyolojik,	 sonra	 psikolojik(ruhsal)	 ve	 sonra	 da	 sosyolojik	 bir	
yapıdır.	İnsan,	bu	özellikleri	dolayısıyla	diğer	varlıklara	karşı	ahlaksal	bir	sorumluluk	
üstlenmek	 durumundadır;	 ayrıca	 bu	 konuda	 eğitilebilir.	 Çevrenin	 geleceğini	 tayin	
etmede	 diğer	 canlılardan	 daha	 belirleyici	 rolü	 olan	 insan,	 çevre	 eğitimi	 ile	 çevre	
sorunlarına	 yalnızca	 teknik	 yolla	değil;	 aynı	 zamanda	 sahip	olduğu	dünya	görüşü	ve	
eğitimle	köklü	çözümler	üretebilir.	
	 Çevre	eğitimi,	bireylerde	çevre	bilincinin	geliştirilmesi,	çevreye	duyarlı,	olumlu,	
kalıcı	 davranış	 değişikliklerin	 kazandırılması;	 tarihi,	 doğal	 ve	 kültürel	 değerlerin	
korunması,	 aktif	 katılım	 sağlanması	 ve	 sorunların	 çözümünde	 görev	 alma	 olarak	
tanımlanabilir.	O	halde	asıl	konu	toplumun	sürdürülebilir	bir	biçimde	bilinçlenmesidir.	
Çevre	 bilinci	 bu	 kapsamda	 ele	 alındığında,	 çevre	 eğitimi	 önemle	 ortaya	 çıkmaktadır.	
Soru,	 bu	 eğitimin	 hangi	 basamakla	 başlatılması	 sorusudur.	 Bu	 sorunun	 en	 önemli	
yanıtı	ise	bütün	pedagogların	düşün	birliği	içinde	olduğu	gibi;	insan	denilen	varlığın	3	
yaş	 itibariyle	 eğitiminden	 geçmektedir.	 O	 halde	 bu	 konuda	 birinci	 basamak	 ailedir.	
İkinci	basamak	okul	ve	çevredir.	Burada	devlete	düşen	böyle	bir	düzenlemenin	politik	
kurallar	 içinde	 değerlendirilerek	 siyaset	 içine	 olayın	 alınması	 durumudur.	
Bilinmektedir	ki	demokrasi;	yasama,	yürütme	ve	yargı	erklerinin	özerkliği,	medya	ve	
sivil	toplum	örgütlerinin	katkılarıyla	ancak	vücut	bulabilir.	İşte	bu	bildiride;	bu	yüzden	
çevre	 eğitiminin	 çocukluktan	 başlayarak	 meclise	 kadar	 yükselebilmesi	 üzerinde	
durulacaktır.	Çevre	konusu	ve	aktörleri	bu	kapsamda	irdelenecektir.	
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KENTLERİN	YAŞANABİLİRLİĞİNİN	PEYZAJ	MİMARLIĞI	AÇISINDAN	
DEĞERLENDİRİLMESİ;	EDİRNE	ÖRNEĞİ	

Candan	ZÜLFİKAR	
Trakya	Üniversitesi,	Müh‐Mim.	Fakültesi,	Peyzaj	Mimarlığı	Bölümü,	Edirne	

	
	 Kentler	 için	yaşanabilirlik	kent	yaşamı	 içinde	 ihtiyaç	duyulan	 sağlıklı	 çevresel	
şartların	 ve	 yaşam	 kalitesinin	 karşılığıdır.	 Günümüzde	 hızlı	 nüfus	 artışı	 ve	 plansız	
kentleşme	sonucu	yeşil	alanların	azalması	ve	doğal	kaynaklarımızın	bilinçsiz	kullanımı	
gibi	 tehditler	 doğal	 koşullar	 üzerindeki	 olumsuz	 etkisinin	 şiddetlenmesine	 neden	
olmakta	 ve	 sonuç	 olarak	 da	 insan	 sağlığı	 ve	 aktivitelerinin	 olumsuz	 etkilendiği	
görülmektedir.	Bu	nedenle	kentsel	ekoloji	ve	yaşanabilir	kent	kavramı	her	geçen	gün	
daha	da	önem	kazanmaktadır.	
	 Kentlerin	 yaşanabilirliği;	 suç	 oranı,	 deprem	 riski,	 sanata	 ve	 spora	 olan	 ilgi,	
hava	kirliliği,	 trafik,	yeşil	alan	miktarı	ve	niteliği,	kişi	başına	düşen	doktor	ve	hastane	
sayıları	 gibi	 pek	 çok	 farklı	 kriter	 göz	 önüne	 alınarak	 belirlenebilmektedir.	 Yapılan	
araştırmalar	 göstermiştir	 ki;	 kullanıcılar	 ve	 yöneticiler	 kentsel	 yaşanabilirliğin	
belirlenmesinde	ve	kalitesinin	artırılmasında;	doğal	kaynakları	tüketmeden	insanların	
konforunu	 sağlayacak,	 ekolojik	 dengeyi	 bozmayacak	 tasarımların	 öneminin	 farkına	
varmışlardır	 ve	 kentlerin	 yaşanabilirliğinin	 planlamada,	 tasarımda,	 uygulamada	
kalitenin	 sağlanması	 ile	 gerçekleşebileceğini	 kabul	 etmişlerdir.	 Çevresel	 şartları	
oluştururken	 bu	 kaliteyi	 sağlayabilmek	 için	 de	 peyzaj	 tasarımı	 konusunda	 yapılacak	
projelerde	ve	uygulamalarda	daha	titiz	davranılması	gerekmektedir.	
	 21.	 yüzyıl	 Türkiye’sinde	 de	 daha	 çağdaş	 ve	 yaşanabilir	 kent	 çevreleri	
oluşturma	çabaları	giderek	artmaktadır.	Bu	çalışmada	kentlerin	yaşanabilirliği	peyzaj	
mimarlığı	 açısından	 ele	 alınarak;	 Edirne	 kentinin	 yaşanabilirliği	 peyzaj	 mimarlığı	
açısından	olumlu	ve	olumsuz	örnekler	incelenerek	ortaya	konulmaya	çalışılacaktır.	
Anahtar	Sözcükler:	Yaşanabilir	kentler,	Çevre	sorunları,	Peyzaj	tasarımı	
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YAYA	VE	TAŞIT	TRAFİĞİ	AÇISINDAN	BİTKİSEL	TASARIM;	EDİRNE	ÖRNEĞİ	

Deniz	Gözde	ERTİN,	Melih	MERAL	ve	Candan	ZÜLFİKAR	
Trakya	Üniversitesi,	Müh‐Mim.	Fakültesi,	Peyzaj	Mimarlığı	Bölümü,	Edirne	
	
	 Kentlerdeki	 cadde,	 bulvar	 ve	 refüjler	 kent	 insanının,	 günlük	 yaşamı	 içinde	
taşıtla	 veya	 yaya	 olarak	 kullandığı,	 aynı	 zamanda	 rekreasyonel	 olarak	 da	
yararlanabileceği	 en	 önemli	 açık‐yeşil	 alanladır.	 Çeşitli	 kentsel	 kullanım	 biçimlerini	
birbirine	bağlayan	bu	alanlarda,	oluşturulan	bitkisel	tasarımlarla	kent	ortamına	estetik	
ve	 işlevsel	 yönden	katkıda	bulunulurken,	 farklı	mekânlar	oluşturularak	yaya	ve	 taşıt	
güvenliği	de	sağlanmaktadır.	
	 Kent	 içi	 yollarda	 bulunan	 bitkiler,	 kent	 sağlığı,	 biyo‐ekoloji,	 peyzaj	 onarım	
tekniği	 ve	 trafik	 tekniği	 açısından	 önemli	 işlevlere	 sahiptirler.	 Özellikle	 yolu	
belirginleştirip	 yönlendirme,	 yaya	 ve	 taşıt	 trafiğini	 ayırarak	 kazaları	 önleme	 ve	
hafifletme,	 sürücülerin	 ilgi	 alanlarını	 sınırlama	 ve	 far	 ışıklarına	 karşı	 perdeleme	 ile	
sürüş	güvenliğini	arttırma	ve	duran	trafiğin	gölgelenmesi	gibi	birçok	işlevleri	ile	trafik	
tekniği	 açısından	 büyük	 önem	 taşırlar.	 Bu	 işlevlerin	 yerine	 getirilebilmesi	 için	
bitkilerin,	 bilimsel	 ve	 teknik	 ilkeler	 doğrultusunda,	 doğru	 amaçlara	 hizmet	 eden	 bir	
tasarım	içerisinde	kullanılması	gerekmektedir.	
	 sBu	çalışmada	öncelikle	bitkisel	tasarımın	yaya	ve	taşıt	trafiği	açısından	önemi	
ortaya	konularak,	bu	konuda,	Edirne	kentinin	cadde,	bulvar,	 refüj	ve	kaldırımlarında	
bulunan	mevcut	bitkilerin	tasarım	açısından	değerlendirilmesi,	yaya	ve	taşıt	trafiği	göz	
önünde	bulundurularak,	TSE	şehir	içi	yol	ve	meydan	ağaçlandırma	standartlarına	olan	
uygunluğu	 incelenmiştir	 ve	 kullanılabilecek	 bitki	 türleri	 ile	 bitkisel	 düzenlemeler	
konusunda	öneriler	getirilmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Bitkisel	tasarım,	Yaya	ve	taşıt	trafiği,	Yol	ağaçlandırması	
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ÇANAKKALE	YÖRESİ’NDE	GÖZLENEN	KURAK	VE	NEMLİ	KOŞULLARIN	İKLİM	
DEĞİŞİMLERİ	AÇISINDAN	ÇÖZÜMLENMESİ	

Murat	TÜRKEŞ1	veGökhan	ALTAN2	
1Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Coğrafya	Bölümü,	Fiziki	
Coğrafya	Anabilim	Dalı,	Terzioğlu	Yerleşkesi,	17020,	Çanakkale	
²	Sivas	Altınyayla	Lisesi	Coğrafya	Öğretmeni	
	
	 Çanakkale	 yöresi,	 Türkiye’nin	 kuzeybatısını	 oluşturan	 Marmara	 Bölgesi’nde	
Güney	Marmara	Bölümü	içerisindeki	Biga	Yarımadası’nın	önemli	iklimsel	değişkenliğe	
sahip	 alanlarından	 biridir.	 Büyük	 Akdeniz	 İklim	 Kuşağı	 içerisinde	 yer	 alan	 çalışma	
alanında,	kurak	ve	nemli	iklim	koşullarının	sonuçlarından	olumsuz	etkilenebilecek	pek	
çok	önemli	doğa	alanı	bulunur.	

İklim	değişikliği	ve	değişkenliğinin	Çanakkale	yöresindeki	doğal	ortamlara	(örn.	
Akdeniz	 orman	 ve	 maki	 vejetasyonu	 alanları,	 sulak	 alanlar,	 kıyı	 ekosistemleri	 ve	
jeomorfolojisi,	 Çanakkale	 Boğazı	 ekosistemi,	 Karamenderes	 deltası,	 Saros	 Körfezi,	
Kazdağı	 ekosistemi,	 vb.)	 olan	 etkileri,	 çalışma	 alanında	 gelecekte	 olumsuz	 sonuçlar	
oluşturabilir.	 İklimin	yalnız	doğal	değişkenliğinin	değil,	 insan	kaynaklı	değişikliklerin	
de	gelecekte	Akdeniz	İklim	Kuşağı	içerisindeki	pek	çok	bölgede,	kuraklaşma,	erozyon,	
çölleşme,	 orman	 yangınlarının	 artması,	 ekosistemlerin	 bozulması	 ve	 biyolojik	
çeşitliliğin	zayıflaması	gibi	çeşitli	olumsuz	etkilerde	bulunacağı	kestirilmektedir.	

Çalışmanın	amacı,	 genel	olarak	yarınemli	 iklim	özelliklerine	sahip	olan	ve	yaz	
döneminde	 etkili	 yaz	 kuraklıklarıyla	 karşı	 karşıya	 kalan	 Çanakkale	 yöresinde,	 iklim	
değişikliği	ve	bunun	sonucunda	oluşabilecek	olumsuz	koşulları	ortaya	koymak	ve	bu	
anlamda	 alınabilecek	 önlemleri	 belirlemektir.	 Çalışmanın	 amacına	 uygun	 olarak,	
Çanakkale	meteoroloji	istasyonu	verilerinden	yararlanılarak,	zaman	dizisi	çözümleme	
yöntemleriyle	 uzun	 süreli	 eğilimler	 ve	 kuraklık	 belirleme	 yöntemleriyle	 kurak	 ve	
nemli	koşullar	ortaya	konulacaktır.	
Anahtar	Sözcükler:	İklim	değişikliği	ve	değişkenliği,	Kuraklık,	UNCCD	Kuraklık	İndisi,	
Mann‐Kendall	sıra	ilişki	katsayısı,	Çanakkale	Yöresi	
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DÜNYADA	VE	TÜRKİYE’DE	GÖZLENEN	VE	BEKLENEN	İKLİM	DEĞİŞİKLİKLERİ,	
NEDENLERİ	VE	SONUÇLARI	

Murat	TÜRKEŞ1,	
1Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Coğrafya	Bölümü,	Fiziki	
Coğrafya	Anabilim	Dalı,	Terzioğlu	Yerleşkesi,	17020,	Çanakkale	
	

Küresel	 iklim,	 hava	 küre,	 su	 küre,	 buz	 küre,	 taş	 küre	 ve	 yaşam	 küre	 olarak	
adlandırılan	 başlıca	 beş	 bileşeni	 bulunan	 ve	 bu	 bileşenler	 arasındaki	 karşılıklı	
etkileşimleri	de	içeren	çok	karmaşık	bir	sistemdir	ve	genel	olarak	fiziksel	iklim	sistemi	
olarak	 da	 adlandırılır.	 Fiziksel	 iklim	 sistemi,	 zaman	 içinde	 kendi	 iç	 dinamiklerinin	
etkisiyle	olanların	yanı	sıra	çeşitli	dış	etmen	ve	süreçler	ile	insanın	yol	açtığı	ışınımsal	
zorlamalar	yüzünden	evrimleşir.	

Sera	 gazlarının	 atmosferdeki	 birikimleri,	 fosil	 yakıtların	 yakılması,	 sanayi	
süreçleri,	arazi	kullanımı	değişiklikleri	ve	ormansızlaşma	gibi	çeşitli	insan	etkinlikleri	
nedeniyle	 sanayi	 devriminden	 beri	 hızla	 artmakta	 ve	 doğal	 sera	 etkisi	
kuvvetlenmektedir.	 Kuvvetlenen	 sera	 etkisinin	 en	 önemli	 sonucu,	 Yerküre’nin	 enerji	
dengesi	 üzerinde	 ek	 bir	 pozitif	 ışınımsal	 zorlama	 oluşturarak	 Yerküre	 iklimini	
ısıtmasıdır.	 1906‐2005	 döneminde	 küresel	 ortalama	 yüzey	 sıcaklıklarında	 gözlenen	
artış,	0.74	°C’dir.	Sera	gazlarının	atmosferik	birikimlerindeki	artışların,	sıcaklık,	yağış,	
nem,	 rüzgar	 gibi	 değişkenlerde	 bölgesel	 ve	 küresel	 değişikliklere	 yol	 açması	
bekleniyor.	En	gelişmiş	iklim	modelleri,	küresel	ortalama	yüzey	sıcaklıklarında	1990‐
2100	 dönemi	 için,	 yaklaşık	 3	 °C’lik	 en	 iyi	 kestirmeyle	 birlikte	 olasılıkla	 2‐4.5	 °C	
arasında	 bir	 artış	 olacağını	 öngörüyor.	 Küresel	 sıcaklıklardaki	 artışlara	 bağlı	 olarak,	
hidrolojik	 döngünün	 değişmesi,	 kara	 buzullarının	 ve	 deniz	 buzlarının	 erimesi,	 deniz	
seviyesinin	 yükselmesi,	 sıcak	 hava	 dalgalarının	 şiddet	 ve	 sıklığının	 artması,	 bazı	
bölgelerde	ekstrem	yüksek	yağışların	ve	taşkınların,	bazı	bölgelerde	ise	kuraklıkların	
daha	 şiddetli	 ve	 sık	 oluşması	 gibi,	 sosyoekonomik	 sektörleri,	 ekolojik	 sistemleri	 ve	
insan	yaşamını	doğrudan	etkileyecek	önemli	değişikliklerin	oluşması	bekleniyor.	

Bu	 bildirinin	 amacı,	 iklimsel	 değişkenlik	 ve	 değişiklik	 kavramları,	 doğal	 ve	
kuvvetlenen	 sera	etkisi	 ve	 insan	kaynaklı	 iklim	değişikliği	 ile	dünyada	ve	Türkiye’de	
gözlenen	 ve	 öngörülen	 iklim	 değişimleri	 ve	 değişiklikleri	 ile	 etkilerinin	 bilimsel	 bir	
değerlendirmesini	yapmaktır.	
Anahtar	Sözcükler:	 Doğal	 iklim	 değişikliği	 ve	 değişkenliği;	 kuvvetlenen	 sera	 etkisi;	
gözlenen	ve	öngörülen	iklimsel	değişiklikler,	Türkiye	
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KENT	İÇİ	AKARSULARIN	REKREASYONEL	YÖNDEN	KULLANIMI:	SARIÇAY	ÖRNEĞİ	

Alper	SAĞLIK1,	Füsun	ERDURAN2	ve	Aysun	ÇELİK3	
1Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Peyzaj	Mimarlığı	Bölümü,	
Çanakkale	
2	Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Peyzaj	Mimarlığı	Bölümü,	
Çanakkale	
3Kocaeli	Üniversitesi	Arslanbey	Meslek	Yüksek	Okulu,	Kocaeli	
	
	 Kentlerin	 kuruluşunda	 gelişim	 ve	 kalkınmasında	 akarsular	 ve	 kıyılarının	
kullanımı,	sağladıkları	olanaklar	ve	sahip	oldukları	ekosistemler	açısından	çok	önemli	
olmuştur.	 Kentsel	 anlamda	 akarsular;	 akış	 potansiyelleri,	 içinde	 ve	 çevresinde	 çok	
farklı	 canlılara	 yaşam	 olanağı	 sağlamaları,	 kent	 ekolojisine	 olan	 katkıları	 ve	 aynı	
zamanda	 kentlinin	 rekreasyonel	 ihtiyaçlarını	 karşılamaları	 açısından	 önemli	
alanlardır.		
	 Çanakkale	 kentinin	 merkezinden	 geçerek	 boğaza	 akan	 ve	 kıyı	 bölgesi	 ile	
bağlantılı	 konumda	 olan	 Sarıçay,	 sahip	 olduğu	 kaynakları	 nedeni	 ile	 kentin	 ana	
ekolojik	 koridorlarından	 birini	 oluştururken	 rekreasyonel	 kullanımlara	 da	 olanak	
sağlamaktadır.		
	 Bu	 çalışmada	 Sarıçay	 kıyı	 bölgesinin	 kentli	 tarafından	 kullanımında	mevcut	
olanakların,	ihtiyaçların	ve	sorunların	neler	olduğunun	belirlenmesi	amaçlanmıştır.	Bu	
amaçla	 alanın	 kullanımı	 ile	 ilgili	 26	 sorudan	 oluşan	 anket	 hazırlanarak	 kullanıcılara	
uygulanmıştır.	Anket	 sorularının	uygulanmasında	283	kişiye	ulaşılmıştır.	Elde	edilen	
sonuca	 göre	 alanın	 rekreasyonel	 kullanımında	 stratejilerin	 belirlenmesi,	 yönetim	
kararlarının	alınması	ve	alanın	gelişim	kararlarında	bu	çalışmanın	yol	gösterici	olması	
hedeflenmiştir.			
	 Aynı	 zamanda	 alanın	 kullanım	 olanaklarının	 ve	 rekreasyonel	 ihtiyaçların	
belirlenmesinde	 yön	 gösterici	 olması	 açısından	 alanın	 üstün	 ve	 zayıf	 yönleri	 aynı	
zamanda	alanda	yapılacak	çalışmalarda,	fırsatlar	ve	tehditlerin	belirlenmesi	için	SWOT	
analizi	uygulanmıştır.		
Anahtar	Sözcükler:	Akarsu,	Çanakkale,	Kent	Ekolojisi,	Rekreasyon,	Sarıçay	
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ORMAN	YANGINLARININ	CARABİDAE	KOMÜNİTESİ	ÜZERİNE	UZUN	DÖNEM	
ETKİSİ	

Burçin	Yenisey	KAYNAŞ1	ve	Sinan	KAYNAŞ2	
1	Mehmet	Akif	Ersoy	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	BURDUR	
2	Mehmet	Akif	Ersoy	Üniversitesi,	Veteriner	Fakültesi,	BURDUR	
	
	 Yangın	 dünya	 üzerindeki	 birçok	 ekosistemi	 etkileyen	 önemli	 bir	 faktördür.	
Akdeniz	 ekosistemleri	 binlerce	 yıldır	 yangınların	 etkisinde	 değişerek	 şekillenmiştir.	
Çok	 kısa	 zamanda	 ekosistemlerin	 tahrip	 olmasına	neden	olması	 nedeniyle	 benzersiz	
bir	 ekolojik	 güç	 olarak	 karşımıza	 çıkmaktadır.	 Carabidae	 familyası,	 çeşitliliğinin	
yüksek	olması,	yaygın	bulunması	ve	taksonomik	açıdan	iyi	bilinmesi	sebebiyle	habitat	
değişimlerine	duyarlı	bir	grup	olarak	bilinmektedir.	
	 Bu	çalışmada,	yangının	ve	yangın	sonrası	ortaya	çıkan	habitat	değişimlerinin	
Carabidae	 komünitesi	 üzerine	 etkileri	 araştırılmıştır.	 Çalışma,	 Muğla	 İli’ne	 bağlı	
Marmaris	İlçesi	ve	çevresindeki	farklı	tarihlerde	yangına	maruz	kalan	Pinus	brutia	Ten.	
(kızılçam)	ormanlarında	gerçekleştirilmiştir.	Örneklemeler	her	süksesyonal	alan	için	3	
tekrar	 alanında	 ve	 her	 tekrar	 alanındaki	 16	 tuzak	 istasyonunda	 yapılmıştır.	 Böcek	
örneklemeleri	 için	 gömme	 tuzak	 kullanılmıştır.	 Carabidae	 türlerini	 ve	 komüniteyi	
etkileyen	 değişkenleri	 tespit	 edebilmek	 amacıyla	 tuzak	 istasyonlarının	 çevresindeki	
mikrohabitat	değişimleri	kaydedilmiştir.	
	 Sonuç	olarak	alanlarda	Carabidae	familyasına	ait	10	takson	(Pterostichus	sp.,	
Calosoma	 sycaophanta,	 Calosoma	 reticulatum,	 Ditomus	 calydonius,	 Leistus	
rufomarginatus,	 Carabus	 graecus	 morio,	 Cymindis	 lineata,	 Calathus	 melanocephalus,	
Bembidion	tetracolum,	Ocydromus	sp.	ve	Leistus	ferrugineus)	tespit	edilmiş,	Carabidae	
komünitesine	 ait	 parametreler	 hesaplanmış,	 bu	 parametrelerin	 süksesyonal	 eğilimle	
ve	mikrohabitat	değişkenleri	ile	ilişkisi	değerlendirilmiştir.	
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YEŞİL	ALTYAPI	UYGULAMALARI:	EDİRNE	ÖRNEĞİ	

Gökçen	BAYRAK	YILMAZ	1	ve	Candan	ZÜLFİKAR	2	
1	Trakya	Üniversitesi,	Dış	İlişkiler	Birimi,	Edirne	
2	Trakya	Üniversitesi,	Mühendislik	Mimarlık	Fakültesi,	Peyzaj	Mimarlığı	Bölümü,	Edirne	
	
	 Kentleşme,	 yüzey	 sularına	 karışan	 kirletici	 tür	 ve	 miktarlarının	 artmasına	
neden	 olmaktadır.	 Kentsel	 yerleşim	 alanlarının	 büyük	 bir	 kısmı	 binalarla,	 beton	 ve	
asfaltla	 ve	 drenajı	 bozuk	 peyzajla	 örtülüdür.	 Bu	 alanlar	 yağmur	 ve	 kar	 suyunun	
zeminde	emilmesini	engellemekte,	özellikle	altyapının	olmadığı	ya	da	yetersiz	olduğu	
yerleşimlerde,	yüzeysel	akış	suyunun	miktar	ve	hızını	arttırarak	su	baskınlarına	neden	
olmaktadır.	 Kentsel	 alanlardan	 gelen	 akış;	 sediman,	 yağ,	 motorlu	 araçlardan	
kaynaklanan	 toksik	 kimyasallar,	 besi	 maddeleri	 ve	 pestisitler,	 virüs,	 bakteri,	 tuzlar,	
ağır	metaller	ve	termal	kirliliğin	yüzey	sularına	taşınmasına	neden	olmaktadır.		
	 Düşük	 Etkili	 Gelişim	 (Low	 Impact	 Development	 –	 LID),	 yağmur	 suyunu	
yönetmek	 için	 doğa	 ile	 çalışılan	 bir	 imar	 yaklaşımıdır.	 LID	 prensiplerinin	
desteklenmesi	için,	nispeten	yeni	ve	esnek	"yeşil	altyapı"	terimi	kullanılmaktadır.	Yeşil	
altyapı,	 geleneksel	 yağmur	 suyu	 kontrol	 elemanlarının	 yanı	 sıra	 farklı	 peyzaj	
tekniklerinde	 geniş	 bir	 yelpazede	 de	 kullanılabilir.	 Düşük	 Etkili	 Gelişim	 (LID)	
yaklaşımında,	bioretention	uygulamaları,	yağmur	bahçeleri,	 çatı	bitki	örtüsü,	yağmur	
varilleri	 ve	 geçirgen	 kaldırımlar	 gibi	 çeşitli	 uygulamalar	 yapılabilmektedir.	 LID	
prensiplerinin	 uygulanmasıyla,	 suyun	 yerleşim	 alanlarına	 olan	 olumsuz	 etkisinin	
azaltılması	 ve	 suyun	 ekosistem	 ve	 havza	 içindeki	 doğal	 hareketinin	 desteklenmesi	
sağlanmaktadır.		
	 Edirne,	140.000	nüfusa	sahip	ve	konut	alanlarının	arttığı	bir	kent	merkezidir.	
Konut	alanları	arttıkça	altyapı	ve	yeşil	alan	ihtiyaçları	da	artmakta	ve	yeni	yapılanacak	
alanlarda	“yeşil	altyapı”	ihtiyacı	doğmaktadır.	Bu	çalışmada	Edirne	il	merkezi	için	LID	
yaklaşımıyla	bir	uygulama	önerilecektir.	
Anahtar	sözcükler:	Düşük	Etkili	Gelişim	(LID),	yeşil	altyapı,	Edirne	
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TURİZM	FAALİYETLERİNDEN	KAYNAKLANAN	ETKİLERİN	BELİRLENMESİ:	
MANAVGAT‐EVRENSEKİ	ÖRNEĞİ	

Ümit	SALCAN,	Sinem	ÖZYURT	ÖKTEN	ve	Asuman	AYSU	
Çukurova	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Peyzaj	Mimarlığı	Bölümü,	Sarıçam,	Adana		
	
	 Antalya	 sahip	 olduğu	 doğal,	 kültürel	 ve	 tarihi	 özellikleriyle	 ülkenin	 hatta	
dünyanın	 en	 önemli	 turizm	 merkezlerinden	 biri	 durumuna	 gelmiştir.	 Kentin	 yakın	
çevresi,	 zengin	 doğal	 bitki	 örtüsü,	 bu	 bitki	 örtüsüne	 bağlı	 yaban	 hayatı,	 mağaraları,	
akarsuları,	 dağları,	 yaylaları,	 binlerce	 yıllık	 kültürel	 mirasıyla	 turizmde	 çeşitliliğin	
kolaylıkla	sağlanabileceği,	kıyı	turizmine	alternatiflerin	de	yaratılabileceği	bir	turistik	
bölge	konumundadır.	 	Ancak	kıyı	turizmi	açısından	1980’li	yıllarda	uygulanan	turizm	
politikalarıyla	bölge	özellikle	kitle	turizminin	merkezi	durumundadır.	
	 Kitle	 turizmi	 yer	 aldığı	 peyzaj	 üzerinde	 öncelikle	 arazi	 kullanımlarının	
değişimine	neden	olmaktadır.	Turizm	faaliyetlerinin	iyi	planlanamaması	ve	sektördeki	
eğitimli	 iş	 gücünün	 yeterli	 olmaması	 da	 çevre	 sorunlarının	 boyutunu	 arttırmaktadır.	
Antalya’nın	sahip	olduğu	tarım	arazileri,	hassas	ekosistemlerin	bulunduğu	kıyı	alanları	
yoğun	turistik	yapılaşmaya	açılarak	mega	konaklama	yapılarıyla	yeni	yerleşim	alanları	
oluşturulmaktadır.		
	 Manavgat	İlçesinin	Evrenseki	Beldesi,	son	10	yılda	Antalya’nın	turizm	açısından	
önemli	 bir	 beldesi	 haline	 gelmiştir.	 Kıyı	 alanları	 aynı	 zamanda	 Belek	 Özel	 Çevre	
Koruma	 Bölgesi	 içerisinde	 yer	 alan	 beldede	 turizm	 tesisleri	 açısından	 yoğun	 bir	
yapılaşma	söz	konusudur.	
	 Bu	 çalışmada	 Antalya’nın	 Manavgat	 ilçesinin	 Evrenseki	 beldesinde	 turizm	
faaliyetlerinden	 kaynaklanan	 etkilerin	 tespiti	 ve	 bu	 etkilerden	 kaynaklanan	
olumsuzlukların	 beldenin	 zengin	 doğal	 yapısı	 üzerindeki	 etkilerinin	 belirlenmesi	 ile	
buna	yönelik	önerilerin	geliştirilmesi	hedeflenmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Turizm,	Antalya,	Evrenseki,	Çevre	Koruma,	Doğal	Kaynaklar	
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MERSİN‐MEZİTLİ	İLÇESİNDE	YAPILAŞMANIN	ETKİLERİ		

Nuriye	PEKER	SAY,	Asuman	AYSU	ve	Sinem	ÖZYURT	ÖKTEN	
Çukurova	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Peyzaj	Mimarlığı	Bölümü,	Sarıçam,	Adana		
	
	 Nüfusun	yüzde	70’inin	kentlerde	yaşadığı	ülkemizde	özellikle	son	50	yılda	
ekonomik	ve	sosyal	nedenlerden	dolayı	iç	göçler	ve	bunun	neden	olduğu	kontrolsüz	
nüfus	artışı,	plansız	kentleşme	sürecini	hızlandırmıştır	ve	bu	süreç	ülkemizin	hemen	
hemen	bütün	büyük	kentlerinde	devam	etmektedir.		
	 Göç	ve	turizm	baskısıyla	son	yirmi	yılda	sosyal,	ekonomik	ve	mekânsal	olarak	
hızlı	 bir	 gelişme	 gösteren	 Mersin	 bu	 kentlerimizden	 biridir.	 Kentteki	 hızlı	 gelişme	
Mersin’de	 tekil	 yapıların	 artmasını	 sağlamış,	 kentin	 karakterinin	 hızla	 kaybolmasına	
ve	kentin	bir	 yapı	yığını	haline	dönüşmesine	neden	olmuştur.	Özellikle	Mezitli	 ilçesi,	
yerli	 turistler	 için	önemli	bir	 turizm	merkezi	durumundadır.	1970'lerde	Mersin	kent	
merkezinde	 başlayan	 ve	 özellikle	 yaz	 dönemlerinde	 kullanılan	 ikinci	 konutlar,	
günümüzde	 Silifke'ye	 kadar	 uzanan	 sahil	 kesimini	 tamamen	 kaplamıştır.	 Bu	 durum,	
hassas	 kıyıların	 ve	 kıyı	 alanlarındaki	 verimli	 tarım	 topraklarının	 tahribatına	 neden	
olmuştur.	
	 Mersin	kenti	son	10	yılda	Türkiye’deki	konut	artış	oranında	Antalya’dan	sonra	
en	 fazla	 artışın	 yaşandığı	 kent	 durumundadır.	 Kentte	 en	 yoğun	 yapılaşma	 Mezitli	
ilçesinde	olup	 toplam	6	750	hektarlık	alan	kaplayan	belediye	sınırının	3	205	hektarı	
imar	planı	sınırı	içerisindedir.	İlçedeki	toplam	konut	sayısı	ise	59	000’dir.		
	 Bu	 çalışmada,	 Mersin’in	 Mezitli	 ilçesinde	 hızla	 artan	 yapılaşma	 sonucunda	
özellikle	 kıyı	 alanlarındaki	 baskıların	 belirlenmesi	 ve	 bu	 baskıların	 önlenmesi	 için	
mekânsal	kullanım	önerilerinin	geliştirilmesi	amaçlanmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Kentsel	gelişim,	Kıyı	alanları,	Çarpık	kentleşme,	Mersin	
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TÜRKİYE’DE	YAYILIŞI	BULUNAN	BAZI	ENDEMİK	ASPERULA	L.	TAKSONLARI	
ÜZERİNE	TOPRAK	ÖZELLİKLERİ	VE	ORTHEZİA	KABUKLUBİTİNİN	ETKİSİ	

Ersin	MİNARECİ	ve	Kemal	YILDIZ	
Celal	Bayar	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Muradiye	/	Manisa		
	
	 Bu	 çalışmada,	 Asperula	 cinsinin	 Thlipthisa	 seksiyonunun	 tüm	 taksonları;	 A.		
brevifolia,	 A.	 pseudochlorantha	 var.	 pseudochlorantha,	 	 A.	 pseudochlorantha	 var.	
antalyensis,	 A.	 serotina	 ve	 A.	 purpurea	 subsp.	 apiculata	 üzerinde	 çalışmalar	
gerçekleştirilmiştir.	
	 Çalışma	 ile	 taksonların	 Türkiye	 yayılışları	 belirlenmiş	 ve	 GPS	 verileri	 ile	 bu	
noktalar	 kayıt	 altına	 alınmıştır.	 Kapsamlı	 arazi	 çalışmaları	 sonucunda	 seksiyonun	
dağılımının	 Batı	 ve	 Orta	 Akdeniz	 ile	 Trakya	 (sadece	 Tekirdağ)	 olduğu	 görülmüştür.	
Taksonlar,	 ağaç	 altı	 kayalıklarda	 veya	 doğrudan	 kayalık	 arazide	 yayılış	
göstermektedir.	 Bu	 habitatlar	 sürekli	 olmadığı	 için	 bireyler	 yayılamamakta,	 buna	
karşın	ağaç	sayısındaki	azalmaya	ve	kayalık	alanların	tahribatına	bağlı	olarak	yaşama	
alanı	ve	birey	sayısı	azalmaktadır.	
	 Seksiyonda	 yer	 alan	 taksonların	 yetiştiği	 toprak	 özellikleri	 araştırılarak,	
üzerinde	yetiştikleri	toprakların	“tuzluluk‐alkalilik”	ve	“verimlilik	analizleri”	yapılmış,	
elde	 edilen	 veriler	 önce	 referans	 değerler	 ile	 daha	 sonra	 da	 türlerin	 yayılışının	
bulunmadığı	 topraklara	ait	analiz	sonuçları	 ile	karşılaştırılmıştır.	Sonuçta	taksonların	
dar	 pH	 aralığında	 (7,1‐7,4)	 ve	 tuzsuz	 topraklarda	 yayılış	 gösterdiği	 ve	 verimlilik	
analizleri	 sınıfında	 değerlendirilen	 faydalı	 P‐K‐Fe‐Cu‐Zn‐Mn	 değerlerinin	 oldukça	
yüksek	miktarlarda	olduğu	belirlenmiştir.	
	 A.	 purpurea	 subsp.	 apiculata	 hariç	 diğer	 tüm	 taksonların	 Orthezia	 cinsi	
tarafından	 tehdit	 altında	 olduğu	 görülmüştür.	 Orthezia,	 Avrupa’da	 mücadelesinde	
sonuç	 alınamayan	 ender	 böceklerden	 biridir.	Orthezia,	Asperula	 taksonlarında,	 renk	
bozulması,	 şekil	 bozukluğu,	 çiçeklenmede	 gecikme	 ve	 erken	 düşmeye	 neden	
olduğundan,	taksonların	üreme	ve	yayılışına	etki	eden	önemli	etkenlerden	biri	olduğu	
sonucuna	varılmıştır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Asperula,	 Orthezia,	 Thlipthisa,	 Ekoloji,	 A.	 	 brevifolia,	 A.	
pseudochlorantha	 var.	 pseudochlorantha,	 	 A.	 pseudochlorantha	 var.	 antalyensis,	 A.	
serotina	ve	A.	purpurea	subsp.	apiculata	
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GANOS	DAĞLARI	(TEKİRDAĞ)’NIN	BİYOLOJİK	ÇEŞİTLİLİĞİ	VE	EKOTURİZM	
OLANAKLARI		

Murat	Özyavuz1	ve	Harun	Hurma2	
1Namık	Kemal	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Peyzaj	Mimarlığı	Bölümü,	Tekirdağ	
2Namık	Kemal	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Tarım	Ekonomisi	Bölümü,	Tekirdağ	
	
	 Trakya	 Bölgesi	 bulunduğu	 coğrafi	 konum	 nedeni	 ile	 önemli	 biyolojik	
zenginliklere	sahiptir.	İğneada	Longoz	Ormanları,	Kıyıköy‐Kastro,	Gala	Gölü	ve	Ganos	
Dağları	bu	zenginliklerin	önemli	alanlarındandır.	Özellikle	Istranca	Dağlarından	sonra	
Trakya’nın	en	önemli	yükseltisi	olan	Ganos	Dağları	çok	farklı	ekolojik	zenginlikleri	ile	
önem	 arz	 etmektedir.	 Bu	 zenginlik	 uzun	 yıllar	 araştırmacılarında	 dikkatini	 çekmiş	
özellikle	bitki	türlerinin	belirlenmesi	açısından	çalışmalar	yapılmıştır.	
	 Tekirdağ’ın	 konum	 itibarı	 ile	 İstanbul’a	 yakın	 olması	 bu	 bölgeden	 gelen	
doğaseverler	 içinde	 önemli	 bir	 potansiyel	 durumundadır.	 Özellikle	 zengin	 biyolojik	
çeşitliliği	 ve	 peyzaj	 değeri	 ekoturizm	 faaliyetlerine	 önemli	 derece	 imkanlar	
vermektedir.	 Ancak	 henüz	 bu	 alanlarda	 yapılan	 ekoturizm	 faaliyetlerinin	 tam	
anlamıyla	 yapılmadığı	 bu	 aktivitelerin	 sadece	 “günübirlik	 gezintilere”	 dönüştüğünü	
görmekteyiz.		
	 Ekoturizm	 faaliyetlerinin	 etkili	 olması	 öncelikli	 olarak	 bu	 alanların	
özelliklerinin	 tam	 olarak	 ortaya	 konması	 ve	 aktivitelerin	 bunun	 doğrultusunda	
ilerlemesine	 bağlıdır.	 Bu	 nedenle	 yapılacak	 bu	 çalışmada	 öncelikli	 olarak	 Ganos	
Dağları’nın	 ayrı	 ayrı	 ekoturizm	 faaliyetlerine	 olanak	 sağlayan	 zenginlikleri	 ve	 buna	
bağlı	 olarak	 bu	 faaliyet	 tipleri	 belirtilecek,	 sonuç	 olarak	 da	 ekoturizm	 planlamasına	
yönelik	öneriler	geliştirilecektir.	
Anahtar	Sözcükler:	Ganos	Dağları,	Tekirdağ,	Uçmakdere,	Biyolojik	Çeşitlilik	
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ALİBEYKÖY	VE	KAĞITHANE	DERELERİ	(İSTANBUL)’NIN	BAZI	LİMNOLOJİK	
ÖZELLİKLERİNİN	TESPİTİ	VE	HALİÇ	EKOSİSTEMİ	ÜZERİNE	ETKİSİNİN	

ARAŞTIRILMASI	

Zeynep	DORAK	ve	Meriç	ALBAY	
İstanbul	 Üniversitesi,	 Su	 Ürünleri	 Fakütesi,	 Temel	 Bilimler	 Bölümü,	 İç	 Sular	 Biyolojisi	
Anabilim	Dalı,	İstanbul	
	
	 Alibeyköy	 ve	 Kağıthane	 Dereleri	 başta	 evsel	 atıklar	 olmak	 üzere	 çeşitli	 atık	
yüklerinin	 etkisine	 maruz	 kalmaktadır.	 Her	 iki	 derede	 alıcı	 ortam	 olarak	 Haliç	
(İstanbul)’e	 boşalmaktadır.	 Bu	 yüzden	 bu	 derelerin	 Haliç’in	 su	 kalitesi	 üzerinde	
belirleyici	 rolü	 olduğu	 düşünülmektedir.	 Bu	 çalışma	 kapsamında,	 derelerle	 taşınan	
besin	 tuzlarının	 yanında	 her	 iki	 derenin	 de	 bazı	 fiziksel	 ve	 kimyasal	 özelliklerinin	
tespiti	 amaçlanmıştır.	 Çalışma	 kapsamında	 zooplankterlerin	 bollukları	 ve	mevsimsel	
değişimleri	de	incelenmiştir.	Bu	amaçla	her	iki	derede	de	Temmuz	2006	‐	Aralık	2007	
tarihleri	 arasında	 akıntı	 hızının	 yavaşladığı	 Haliç’e	 yaklaşık	 bir	 kilometre	 mesafede	
Alibeyköy	Deresi	ve	yaklaşık	250	metre	mesafede	Kağıthane	Deresi’nde	olmak	üzere	
birer	 istasyon	 seçilerek	 örnekler	 alınmıştır.	 Örneklemeler	 aylık	 periyotlar	 şeklinde	
gerçekleştirilmiştir.	
	 Elde	 edilen	 sonuçlara	 göre,	 zooplanktonda,	 Alibeyköy	 Deresi’nde	 toplam	 26,	
Kağıthane	 Deresi’nde	 toplam	 29	 tür	 tespit	 edilmiştir.	 Her	 iki	 derede	 de	 tatlı	 su	
sistemlerinin	kirlilik	düzeyinin	saptanmasında	 indikatör	organizma	olarak	kullanılan	
tatlı	 sulara	 özgü	 Rotifera	 grubu	 türleri	 baskın	 grup	 (sırasıyla;	 %56,	 %63.7)	 olarak	
tespit	edilmiştir.	Rotifera	grubundan	ötrofik	suların	indikatör	türü	olarak	kabul	edilen	
Keratella	cochlearis	baskın	tür	olarak	belirlenmiştir	(sırasıyla;	%16.3,	%14.9).	
	 Ölçülen	su	kalitesi	sonuçlarına	göre,	her	iki	derenin	de	yoğun	kirletici	yüklerine	
maruz	 bırakıldığı;	 bu	 yüzden	 organik	 madde	 yükünün	 çok	 yüksek,	 buna	 karşın	
çözünmüş	oksijen	değerlerinin	ise	yıl	boyunca	düşük	olduğu	belirlenmiştir.	Dışarıdan	
gelen	bu	organik	yükün	Haliç’de	yapılacak	iyileştirme	çalışmalarında	mutlaka	dikkate	
alınması,	 aksi	 takdirde	 bu	 çalışmaların	 amacına	 ulaşmasının	 olanaksız	 olduğu	
görülmektedir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 	Haliç	 (İstanbul),	 Su	 kalitesi,	 Zooplankton,	 Keratella	 cochlearis,	
Alibeyköy	Deresi,	Kağıthane	Deresi	
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SÜRDÜRÜLEBİLİR	YERLEŞKE	(ÜNİVERSİTE	KAMPÜSÜ)	YÖNETİMİ	

Kâmil	B.	VARINCA	
Yıldız	Teknik	Üniversitesi	İnşaat	Fakültesi	Çevre	Mühendisliği	BölümÜ,	34220,	Davutpaşa	
/	Esenler	/	İstanbul	
	
	 Üniversite	 yerleşkeleri	 üniversitenin	 büyüklüğüne	 göre	 çok	 değişik	 boyut	 ve	
yoğunlukta	olabilmektedir.	Günümüzde	yerleşkeler	sadece	salt	eğitim‐öğretim	yapılan	
yerler	 değil,	 kimi	 yerlerde	 şehrin	 dışında	 bir	 yaşam	 alanı	 olarak	 tasarlanmakta	 ve	
gelişmektedir.	 Bu	 yaşam	 alanlarında	 insanların	 tüm	 ihtiyaçlarının	 giderilmesi	
amaçlanmaktadır.	 Bu	 sebeple	 yerleşkenin	 tasarımından,	 uygulaması	 ve	 işletilmesine	
kadar	 tüm	 aşamaları	 planlı	 ve	 programlı	 olmalıdır.	 Ayrıca	 üniversiteler	 topluma	 yol	
göstericilik	 misyonlarını	 yerleşke	 yönetiminde	 de	 sürdürülebilirliği	 sağlayarak	
göstermek	zorundadırlar.	
	 Bir	 üniversite	 yerleşkesinde,	 yerleşke	 kurulurken	 enerji	 yönetimi	 (enerjinin	
etkin	 kullanımı,	 alternatif	 ve	 yenilenebilir	 enerji	 kaynaklarının	 kullanımı,	 yeşil	 bina	
uygulamaları,	 enerji	 kimlik	 sertifikasyonu	 vb),	 doğal	 kaynak	 yönetimi	 (su	 vb),	 atık	
yönetimi	 (katı	 atıklar,	 atıksular,	 atık	 gazlar,	 tehlikeli	 atıklar,	 tıbbi	 atıklar,	 radyoaktif	
atıklar,	 geri	dönüştürülebilir	 atıklar,	hafriyat	atıkları,	 atık	yağlar	vb),	 çevre	yönetimi,	
kalite	 yönetimi,	 işçi	 sağlığı	 ve	 iş	 güvenliği	 konularının	 tümünde	 yönetim	
planının/stratejisinin	olması	ve	etkin	bir	şekilde	işletilmesi	gerekmektedir.	
	 Bu	 çalışmada,	 bir	 üniversite	 yerleşkesinin	 yönetiminin	 sürdürülebilirliğinin	
sağlanması	amacıyla	kurması	ve	işletmesi	gereken	yönetim	sistemleri	derlenmiş,	nasıl	
bir	 strateji	 belirlenmesi	 gerektiği	 tartışılmış	 ve	 sonuçta	 üniversitelere	 sürdürülebilir	
yerleşke	yönetimi	için	öneriler	sunularak	yol	gösterilmeye	çalışılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Üniversite,	sürdürülebilirlik,	enerji,	su,	doğal	kaynaklar.	



X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                                           04-07 EKİM 2011, Çanakkale 

66 

ÇEVRE	SORUNLARI‐NÜFUS	ARTIŞI	İLİŞKİSİNİN	İRDELENMESİ	

Kâmil	B.	VARINCA	
Yıldız	Teknik	Üniversitesi	İnşaat	Fakültesi	Çevre	Mühendisliği	Bölümü	34220,	Davutpaşa	
/	Esenler	/	İstanbul	
	
	 Çevre	sorunlarından	bahsederken	sebepler	arasında	nedense	 ilk	akla	gelen	ve	
söylenegelen	 nüfus	 artışı	 kavramıdır.	 Bu	 söylem	 ile	 çevre	 sorunlarının	 en	 etkili	 ve	
büyük	sebebinin	nüfustaki	artış	olduğu	belirtilmek	istenir	ve	bu	mutlak	gerçek	olarak	
sunulur.	 Bunun	 akabinde	 çevre	 sorunlarının	 çözümü	 için	 nüfus	 azaltıcı	 tedbirlerin	
gerekliliği	 vurgulanır.	 Nüfustaki	 artış	 olmasa	 tüm	 çevre	 sorunlarının	 çözüleceği	
varsayılır.	Bu	tür	söylemler	sanki	çevre	sorunlarının	sebeplerini	ortaya	koymaktan	çok	
bir	 günah	 keçisi	 bulmak,	 suçu	 başkasına	 atmak	 veya	 hedef	 şaşırtma	 izlenimi	
vermektedir.	 Bu	 çalışmada,	 salt	 nüfus	 artışının	 çevre	 sorunları	 üzerindeki	 etkisi	
araştırılmaya	 çalışılarak	 çevre	 sorunları‐nüfus	 artışı	 ilişkisi	 irdelenmiş	 ve	 sonuçta	
çevre	sorunları	açısından	salt	nüfus	artışının	etkisi	ortaya	konulmaya	çalışılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Çevre	sorunları,	nüfus	artışı	
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ÜRETİCİLERİN	BAKIŞ	AÇISIYLA	SU	KAYNAKLARININ	KORUNMASINDA		SULAMA	
BİRLİKLERİNİN	ROLÜ	(ÇANAKKALE	İLİ	ÖRNEĞİ)	

Harun	HURMA1,	Erol	ÖZKAN2,	Başak	AYDIN3	ve	Erkan	AKTAŞ4	
1Namık	Kemal	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Tarım	Ekonomisi	Bölümü	/	Tekirdağ	
2Atatürk	Toprak	ve	Su	Kaynakları	Araştırma	Enstitüsü	/	Kırklareli	
3	Atatürk	Toprak	ve	Su	Kaynakları	Araştırma	Enstitüsü	/	Kırklareli	
4	Mersin	Üniversitesi	İktisadi	ve	İdari	Bilimler	Fakültesi	
	
	 Tarımsal	 amaçlı	 su	 kullanımı	 yeryüzündeki	 su	 kaynakları	 üzerindeki	 büyük	
baskı	 oluşturmaktadır.	 Bu	 nedenle	 özellikle	 tarım	 kesiminde	 suyun	 etkin	 kullanımı	
büyük	önem	taşımaktadır.	Dünya’da	ve	Türkiye’de	kıt	kaynaklardan	olan	suyun	etkin	
kullanımında	su	yönetiminin	önemi	herkesçe	kabul	görmektedir.	Yirminci	yüzyılın	son	
çeyreğinde	 su	 kaynaklarından	 en	 iyi	 şekilde	 yararlanmayı	 sağlamak	 amacıyla,	 ilgili	
kesimler	 yeni	 arayışlara	 yönelmişlerdir.	 Bu	 kapsamda	 su	 yönetiminin	 kamudan	
kullanıcılara	devri	gündeme	gelmiş	ve	sivil	toplum	örgütlerine	veya	üretici	örgütlerine	
devri	gerçekleştirilmiştir.	Bu	gerekçelerle	Türkiye’de	de	1990’lardan	 itibaren	sulama	
suyunun	 yönetiminin	 sulama	 kooperatiflerine	 ve	 sulama	 birliklerine	 devredilmesi	
süreci	başlamıştır.		
	 Araştırmanın	 materyalini	 Çanakkale	 ilinde	 bulunan	 Merkez	 Pınar	 Sulama	
Birliği,	 Bakacak	 Barajı	 Biga	 Ovası	 Sulama	 Birliği	 ve	 Bayramiç‐Ezine	 Ovaları	 Sulama	
Birliği	 sulama	 sahalarında	 yer	 alan	 köylerde	 bulunan	 üreticilerle	 yüzyüze	 yapılan	
anketlerden	elde	edilen	veriler	oluşturmaktadır.	
	 Bu	 araştırmanın	 amacı,	 	 çok	 boyutlu	 ölçekleme	 analizi	 	 (Multidimensional	
Scaling)	 yardımıyla	 sulama	 birliklerine	 	 üye	 olan	 üreticilerin	 su	 kaynaklarının	
korunmasına	 yönelik	 algılarının	 belirlenmesidir.	 Bu	 bağlamda	 üreticiler,	 birliklerin	
çevreye	olan	katkılarını	çok	boyutlu	uzayda	konumlandırmışlardır.		
	 Çalışma	ile	üreticilerin	su	kaynaklarının	ve	çevrenin	sürdürülebilir	bir	biçimde	
korunmasına	yönelik	bilinçlerinin	oluşmasında	sulama	birliklerinin	etkin	rol	oynayıp	
oynamadıkları	ortaya	konulmuştur.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Çok	 boyutlu	 ölçekleme,	 sulama	 	 birlikleri,	 algı	 düzeyi,	 çevre	
bilinci,	sürdürülebilirlik	
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SULU	ÇÖZELTİLERDEN	MALAHİT	YEŞİLİ’NİN	UZAKLAŞTIRMA	KOŞULLARININ	
İNCELENMESİ	

Ahmet	Selçuk	SÜLKÜ	ve	Sevgi	KOCAOBA		
1Yıldız	Teknik	Üniversitesi.	Fen‐Edebiyat	Fak.	Kimya	Bölümü,	Esenler,	İstanbul	
	
	 Günümüzde	 insan	 sağlığını	 etkileyen	 en	 önemli	 problemlerin	 başında	 çevre	
kirliliği	 yer	 almaktadır.	 Endüstriyel	 prosesler	 neticesinde	 oluşan	 kirleticiler	 daha	
karmaşık	 hale	 gelmekte	 ve	 insan	 sağlığını	 tehdit	 etmektedir.	 Günümüz	 spesifik	
kirleticilerinden	 biri	 de	 sentetik	 boyar	 maddelerdir.	 Boyar	 maddeler,	 tekstil	
sektöründe	 yaygın	 olarak	 kullanılmakta	 ve	 düşük	 miktarlarda	 bile	 kullanımı	 renkli	
atıksu	 oluşturmaktadır.	 Boyar	 maddelerin,	 çevre	 üzerindeki	 olumsuz	 etkilerini	
engellemek	 için	 alıcı	 ortamlara	 deşarj	 edilmeden	 önce	 atıksulardan	 giderilmesi	
gerekir.	 Boyar	 maddelerin	 giderilmesinde	 en	 yaygın	 kullanılan	 yöntem	 adsorpsiyon	
olup	kullanımda	düşük	maliyetli	adsorban	arayışı	ön	plana	çıkmaktadır.	
	 Bu	çalışmada,	Malahit	yeşili	boyar	maddesinin	bentonite	ve	sepiyolit	killeri	ile	
adsorpsiyonu	kesikli	 sistemde	 incelenmiştir.	Bu	çalışmalarda	 temas	 süresi,	 adsorban	
miktarı,	 pH,	 başlangıç	 konsantrasyonu,	 sıcaklık	 gibi	 parametrelerin	 bu	 boyar	
maddenin	 uzaklaştırılmasına	 etkisi	 araştırılmıştır.	 Konsantrasyon,	 pH	 ve	 adsorban	
miktarı	 gibi	 parametrelerin	 adsorpsiyona	 etkisi	 gözlemlenirken,	 sıcaklığın	 etki	
etmediği	 görülmüştür.	 Ayrıca	 sonuçlar	 Freundlich	 ve	 Langmuir	 izoterm	modellerine	
uygulanmış	ve	her	iki	modele	de	uygunluğu	gözlenmiştir.	
Anahtar	sözcükler:	Malahit	yeşili,	bentonit,	sepiyolit,	optimum	koşullar,	adsorpsiyon	
izotermleri	
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KIZILIRMAK	DELTASI	DOĞA	OKULUNUN	ÜNİVERSİTE	ÖĞRENCİLERİN	ÇEVRE	İLE	
İLİŞKİN	TUTUMLARINA	KATKISI	

Hatice	Bozoğlu,	Ali	Kemal	Ayan,	İsmail	Karakaya,	Şafak	Öztürk,	Dursun	Kurt	ve	Ömer	
Faruk	Sönmez	

Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Tarla	Bitkileri	Bölümü,	Atakum	/	Samsun	
	
	 Ondokuz	 Mayıs	 Üniversitesi,	 TÜBİTAK	 Bölge	 ve	 Samsun	 Çevre	 ve	 Orman	
Müdürlüğü	 ortaklığında	 yürütülen	 bu	 projede	 Türkiye’nin	 en	 önemli	 sulak	
alanlarından	biri	olan	ve	3	farklı	statü	ile	korunan	Kızılırmak	Deltasında,	Doğa	ve	Bilim	
Okulu	 adı	 altında	 yürütülmüştür.	 Bu	 projede	 gelecek	 nesillerimizi	 yetiştirecek	 genç	
öğretmen	 ve	 öğretim	 üyesi	 adayları	 olan	 üniversite	 öğrencileri	 hedef	 alınmıştır.	
Onbeşer	 günlük	 2	 farklı	 kamp	 döneminde	 35	 katılımcıya	 5	 kişilik	 proje	 ekibi	 ve	 17	
hoca	ve	12	rehber	eşliğinde	doğa,	doğa	koruma,	ekoloji	 ve	ekolojik	yaşam	 felsefeleri	
ana	başlıklarında	teorik	ve	uygulamalı	eğitimler	verilmiştir.		
	 Uygulanan	 programın	 katılan	 bireyler	 açısından	 etkili	 olup	 olmadığını	
belirlemek	 amacıyla	 “çevresel	 tutum	 ölçeği”	 ve	 neler	 kazandıklarını	 belirlemek	
amacıyla	 “özdeğerlendirme”	 gibi	 ölçme	 araçları	 uygulanmıştır.	 Her	 iki	 kamp	
döneminde	 kampa	 geldikleri	 ilk	 ve	 ayrılırken	 son	 gün	 yapılan	 testlere	 göre	 çevresel	
tutumlarının	 arttığı	 ve	 ikinci	 kamp	 döneminde	 bu	 artışın	 istatistiki	 olduğu	 tespit	
edilmiştir.	 	 	 Bu	 bilimsel	 değerlendirmenin	 yanı	 sıra,	 şehirleşme‐endüstrileşme	 gibi	
çeşitli	 nedenlerle	 doğadan	 uzaklaşan	 gençlerin	 ekoloji	 temelli	 bir	 yaklaşımla	
mesleklerini	 ve	 yaşamlarını	 sürdürebilmelerine	 katkı	 sağlamak	 için	 yerinde	 ve	
uygulamalı	doğa	eğitimlerinin	çok	önemli	olduğu	sonucuna	varılmıştır.		
Anahtar	Sözcükler:	Ekoloji,	Özdeğerlendirme,	Doğa,	İnsan,	Kızılırmak	Deltası	
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EFFECTS	OF	CADMIUM	SUB‐LETHAL	TOXICITY	IN	BROWN	TROUT	(salmo	trutta	
fario)	

ALAA	HUSSAIN	ALI	AL‐HAMDANI1	.,	MUHAMMED	ATAMANALP2	.,	HARUN	ARSLAN2	
and	ESAT	MAHMUT	KOCAMAN2	

1	Dep.	Pathology	&Poultry	Diseases	,Vet	.Med	Unvi.Mosul,	IRAQ	
2	Faculty	of	Fisheries.	Atatürk	University.	Erzurum.	TURKEY	
	
	 Cadmium	is	one	of	 the	deleterious	heavy	metal	pollution	because	of	 it	 is	non‐
degradable,	 cumulative	 character	 and	 its	 environmental	 pollutant	 level	 is	 increase	
with	the	continued	increase	of	worldwide	indoctrination	 .	The	aim	of	this	study	is	to	
attempt	the	pathological	(gross	and	histopathology)	effect	and	the	hematological	effect	
of	 sublethal	 of	 cadmium	 in	 brown	 trout	 (salmo	 trutta	 fario	 )as	 chronic	 toxicity	Two	
concentration	 have	 been	 used	 (0.022mg/L	 ,0.043mg/L)	which	 are	 10%	and	 20%	of	
24hr	LDC50	,	the	observation	have	been	done	for	10	days,	20	days	after	exposure	.The	
results	reveled	paleness	and	increase	mucous	material	of	gills	and	paleness	with	pages	
of	hemorrhage	 in	 liver	 ,congested	kidney	and	congestion	of	brain	blood	vessels	 .The	
histopathological	lesions	includes	hyperplasia	of	secondary	lamella	with	adhesion	and	
degenerative	 vaculation	 of	 hepatocytes	 with	 necrosis	 of	 other	 hepatocytes	 and	
congestion	 of	 sinusoids'	 and	 hemorrhage	within	 hepatic	 tissue	with	 hypertrophy	 of	
bile	duct	epithelial	cells	,	kidney	lesions	includes	degenerative	vaculation	of	epithelial	
cell	renal	tubules	and	protienious	material	in	some	tubules	with	hemorrhage	in	renal	
tissue	,in	the	brain	there	was	vaculation	and	congestion	of	small	blood	vessels	.All	the	
pathological	changes	have	been	seen	in	the	two	concentrations	and	in	the	two	periods	
but	 they	were	very	obvious	 in	20	days	 .the	hematological	parameters	 (HB,	RBC,	PCV	
and	 Lymphocytes	 percentage)	 show	 significant	 difference	 at	 P<	 0.05	 between	 the	
control	group	and	the	two	concentrations	and	between	the	0.022mg/l	and	0.043	mg/l	
and	 between	 the10	 days	 of	 exposure	 and	 20	 days	 in	 parameters	 except	 the	
lymphocytes	percentage.	
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Cassida	rubiginosa	Müeller	(COLEOPTERA,	CHRYSOMELIDAE)’NIN	YABANCI	OT	
Onopordum	SP.	ÜZERİNDE	BAZI	BİYOLOJİK	PARAMETRELERİNİN	

ARAŞTIRILMASI	

Davut	EFE		
Bingöl	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Bitki	Koruma	Bölümü,	BİNGÖL	
	
	 Bilinçsiz	 kimyasal	 savaşın	 yarattığı	 olumsuz	 sorunların	 giderek	 belirgin	 bir	
şekilde	 anlaşılması,	 bu	 sorunları	 en	 aza	 indirmek	 veya	 tamamen	 ortadan	 kaldırmak	
amacıyla	alternatif	savaş	programı	olarak	entegre	savaşın	uygulaması,	bir	çok	ülkede	
bitki	koruma	stratejisi	olarak	benimsenmekte	ve	başarılı	bir	şekilde	uygulanmaktadır.	
Entegre	 savaş	 temelinde,	 özellikle	 biyolojik	 savaşın	 günümüzde	 zararlılara	 karşı	
başarılı	 bir	 şekilde	 uygulanmaktadır.	 Yabancı	 otlara	 karşı	 savaşta	 ise	 biyolojik	
mücadele	etmenlerinden	yararlanma	giderek	yaygınlaşmaktadır.	
	 Bu	çalışmada	çayır	mera	‐	tarım	alanlarında	sorun	olan	yabancı	ot	Onopordum	
sp.	 Üzerinde	 beslenen	 C.	 rubiginosa’nın	 ergin	 öncesi	 dönemlerinin	 gelişme	
durumlarının	 belirlenmesi	 amaçlanmıştır.	 Bunun	 için	 Onopordum	 sp.	 Bitkisi	 ve	
üzerinde	 beslenen	C.rubiginosa	 ergin	 dişi	 bireyleri	 doğadan	 toplanmış	 ve	 laboratuar	
ortamında	üretilmiştir.	Denemelerde	uzunluğu	12	cm	genişliği	8	cm	yüksekliği	7	cm	ve	
üzeri	 sık	 dokunmuş	 naylon	 tülle	 çevrili	 şeffaf	 plastik	 kavanozlar	 kullanılmıştır.	
Denemeler	25±1	°C	sıcaklık,	%65±5	orantılı	nem	ve	uzun	gün	aydınlatmalı	(günlük	16	
saat,	4000	lux)	aydınlatma	koşullarda	iklim	oda	ve	dolaplarında	gerçekleştirilmiştir.		
	 Yapılan	çalışmalar	sonucu	C.rubiginosa’nın		yumurta	açılma	süresi,	I,	II,	III,	IV,	V	
larva	 gelişme	 dönemleri,	 prepupa,	 pupa	 ve	 toplam	 ergin	 öncesi	 gelişme	 dnemleri	
sürleri	 sırasıyla	 ,	 6.54±0.10,	 2.49±0.14,	 2.88	 ±0.17,	 2.81±0.12,	 4.32±0.27,	 5.42±0.28,	
1.95	 ±0.13,	 6.38±0.26	 ve	 32.78±0.78	 gün	 olarak	 	 belirlenmiþtir.	 Doğada	 yapılan	
çalşmalarda	Onopordum	sp.		Bitkisinin	çıkışıyla	birlikte	C.rubiginosa	ergin	bireyleri	de	
görülmeye	 başlamış	 ve	 Onopordum	 sp.’nin	 fide	 dönemine	 ağır	 zararlar	 verdiği	
gözlenmiştir.		
	 C.rubiginosa	 bir	 tarım	 zararlısı	 olmasına	 karşın	 amaca–kullanıma	 göre	
değişiklik	 göstermektedir.	 Çayır	 mera	 ve	 özellikle	 organik‐	 tarım	 alanlarında	 sorun	
olan	 Onopordum	 sp	 yabancı	 ot	 bitkisine	 karşı	 C.rubiginosa	 ile	 biyolojik	 savaş	
yapılabileceği	düşünülmektedir.	
Anahtar	sözcükler:	Cassida	rubiginosa,	Onopordum	sp.,	Biyolojik	savaş,	Gelişme	
süreleri	
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IŞIKLI	GÖLÜ,	GÖKGÖL	VE	YAKIN	ÇEVRESİNİN	(DENİZLİ‐AFYONKARAHİSAR)	
KUŞLARI		

Merve	TEPE	ve	Raşit	URHAN	
Pamukkale	Üniversitesi	Fen‐Edebiyat	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü	Kınıklı/DENİZLİ	
	
	 Işıklı	 Gölü,	 Gökgöl	 ve	 yakın	 çevresinde	 (Afyonkarahisar‐Denizli)	
gerçekleştirilen	 bu	 çalışmada,	 bölgede	 yaşayan,	 üreyen	 ve	 bölgeyi	 göç	 esnasında	
kullanan	 kuş	 türlerinin	 tespit	 edilmesi,	 türlerin	 mevsimsel	 populasyon	
büyüklüklerinin	 ve	 alana	 ilişkin	 sorunların	 belirlenmesi	 amaçlanmıştır.	 Bu	 amaçla,	
Ocak	 2010‐	 Mayıs	 2011	 tarihleri	 arasında	 göller	 ve	 çevresinde	 belirlenen	 12	
istasyonda	 transekt,	nokta	 sayımı	ve	 rastgele	gözlem	metotları	kullanılarak	 sayımlar	
ve	 tür	 tespitleri	 yapılmıştır.	 Tür	 tespitlerinin	 belirlenmesinde	 ölü	 bireyler	 ve	
peletlerden	(kusmuk)	de	yararlanılmıştır.	Çalışma	alanında,	16	takımdan	52	familyaya	
ait	217	tür	tespit	edilmiştir.	Bunlardan	en	az	76	tanesinin	bölgede	doğal	olarak	ürediği	
belirlenmiştir.	 Ayrıca	 bölge	 IUCN	 (Dünya	 Doğa	 ve	 Doğal	 Kaynakları	 Koruma	 Birliği)	
kriterlerine	 göre	 3	 hassas	 (Vulnerable),	 4	 tehlikeye	 yakın	 (Near	 Threatened),	 1	
tehlikede	 (Endangered)	 tür	 barındırmaktadır.	 Bunlardan	 Pelecanus	 crispus,	 Falco	
naumanni	 ve	 Aquila	 clanga	 hassas,	 Aythya	 nyroca,	 Aegypius	 monachus,	 Falco	
vespertinus	 ve	 Coracias	 garrulus	 tehlikeye	 yakın,	 Neophron	 percnopterus	 ise	
tehlikededir.	 Bölgenin	 yaz	 ve	 kış	 göçmenleri	 tarafından	 yoğun	 olarak	 kullanıldığı	
belirlenmiştir.	 Buna	 ilaveten,	 araştırma	 bölgesinde	 aşırı	 avlanma	 ve	 habitat	
tahriplerinden	 dolayı	 türlerin	 yaşam	 alanları	 giderek	 daralmakta	 hatta	 yok	 olmakta,		
bu	nedenle	 biyoçeşitliliğin	önemi	 ve	korunması	hakkında	yöre	halkına	 bilgilendirme	
çalışmalarının	 yapılmasının	 gerekliliği	 vurgulanmıştır.	 Çalışmada	 türlerin	mevsimsel	
dağılımı	ve	bollukları	tartışılmıştır.		
Anahtar	 sözcükler:	 Işıklı	 Gölü,	 Gökgöl,	 Ornitofauna,	 Biyoçeşitlilik,	 	 Denizli,	
Afyonkarahisar,	Türkiye	
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ÇEVRE	BİLİNCİ	ve	KAMUOYU	OLUŞMASINDA		FOTOĞRAFIN		ÖNEMİ	

Birsel	MATARA	
	Uluslararası	Kıbrıs	Ünv.İletişim	Fakültesi‐Radyo	TV	Bölümü‐Lefkoşa/KKTC			
	
	 Dünyanın	 görsel	 kaydı,	 fotoğrafın	 dünyaya	 tanıtılması	 ile	 birlikte	 son	 derece	
hızlı	 başlamış	 ve	 pek	 çok	 fotoğrafçının,	 insan‐doğa,	 insan‐toplum,	 insan‐kent,	 insan‐
endüstri,	endüstri‐çevre	v.b.	 insan	ve	yaşama	dair	 	 irdelediği	görsel	kanıtları,	çağının	
sorunlarına	tanıklık	etmenin	yanısıra	bu	sorunları	yansıtmak,		haberdar	etmek,	çözüm	
yollarını	aramak,	bilinçlendirilmek		ve	sorunlara	karşı	farkındalık	yaratarak	,kamuoyu	
oluşturmak	gibi	önemli	bir	misyon	yüklenmiştir.	
	 Sanatsal	 	 bir	 dışavurum,	 güçlü	 görsel	 bir	 iletişim	 aracı	 olarak	 	 fotoğraf,	 çevre	
sorunlarına	dikkati	çekmek,	toplumu	çevre	sorunlarına	karşı	bilgilendirmek,	kamuoyu	
farkındalığını	 arttırmak	 v.b.	 konularda	 	 çevre	 iletişiminin	 en	 önemli	 bir	 aracı	 olarak	
yer	almaktadır.	
	 Bildiri	kapsamında;	çevre	sorunları,	doğal	felaketler,	endüstriyel		alanlar,	çevre	
sağlığı,	küresel	ısınma,	katledilen	doğa	görünümleri,	toplu	konut	alanları,	gökdelenler,	
çarpık	 yapılaşmanın	 paradoksal	 	 görüntüleri	 	 ve	 benzeri	 konular;	 çevrebilim	
çalışmaları	 kapsamında	 	 oluşturulan	 fotografik	 projeler,	 fotoğraf	 ajansları,	 belgesel	
fotoğrafçılar	ve	bağımsız	fotoğraf	sanatçılarının	vizyonlarında		irdelenecektir.	
Anahtar	Sözcükler:	Fotoğraf,	Ekoloji,	Toplum,	Bellek,	Bilinç,		Kent,	Vizyon	
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TALIŞ’IN	BİTKİ	ÇEŞİTLİLİĞİ	

Vagif	ATAMOV1	ve	Musa	CABBAROV2,	Senuber	ASLANOVA2	
1	Rize	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	53100,Rize	
2	Bakü	Devlet	Üniversitesi,	Biyoloji	Fakültesi,	Bakü‐AZERBAYCAN	
	
	 Talış	 bölgesinde;	 Orman,	 Çalı,	 Bozkır,	 Frigana	 ve	 Skelet	 yamaçların	 bitki	
birlikleri	 yaygındır.	 Bölgede	 ormanlar	 deniz	 seviyesinden	 başlayarak	 1600‐1700	 m,	
bazen	 de	 1800	 m	 yüksekliklere	 kadar	 çıkar.	 Bundan	 sonra	 bozkır	 ve	 frigana	 tipli	
vejetasyon	hakimdir.		

	 Düzen	 kesimlerdeki	 ormanlarda	 Parrotia	 persica,	 Quercus	 castaneifolia,	
Carpinus	 caucasica,	 Zelcova	 carpinifolia,	 bataklık	 yerlerdeki	 ormanlarda	 ise‐	 Alnus	
barbata,	 Carex	 remota,	 Cardamine	 tenera,	 Lucopus	 europaeus,	 vs.gibi	 enli	 yapraklı	
hirkanus	kökenli	ağaçlar	yaygındır.		

	 Orta	 dağ	 kuşağı	 ormanlarının	 terkibinde	 ise;	 Quercus	 castaneifolia,	 Fagus	
orientalis,	 Taxus	 baccata,	 Carpinus	 betulus,	 Zelcova	 carpinifolia,	 otsu	 bitkilerden	 ise	
Juncus,	 Carex,	Mentha,	Brachypodium,	Orobus,	 Solanum,	 Festuca,	Bromus,	Onobrychis,	
Asplenium	 vs.	 cinslere	 ait	 olan	 bitki	 türleri	 yaygındır.	 Bu	 kuşakta	 güney	 bakarlı	
yamaçlarda	 Parrotia	 persica,	 kuzey	 bakarlı	 yamaçlarda	 ise	 yaygın	 bir	 şekilde	 Fagus	
orientalis	 türüne	 rastlanılmaktadır.	 Kuzey	 bakarlı	 yamaçlarda	 ağaçların	 üzerinde	
sarılmış	olan	Hedera	pastuchowii,		orman	altı	katta	ise	Ilex,	Donae,	Mespilus,	Crataegus	
gibi	 çalı	 gövdeli	 bitkilere	 rastlanılmaktadır.	 Bunun	dışında	Sorbus	 torminalis,	Prunus	
domestica,	 Prunus	 caspica,	 Prunus	 spinosa,	 Cydonia	 oblonga,	 Pyrus	 hyrcana,Pyrus	
salisifolia	 var.	 latifolia,	Pyrus	medvedevi,	Rosa	 canina	 var.didoensis,	Rosa	 prilipkoana,	
Rubu	 scaucasicus,	 Rubus	 hyrcanus,	 	 vs.	 türler	 yaygındır.	 Taxus	 baccata	 ile	 birlikte	
burada	Carpinus	schuschaensis	ve	Lonicera	iberica	otsu	gövdeli	bitkilerden	ise	32	türe	
rastlanmıştır.	
	 Yukarı	 dağ	 kuşağı	 ormanlarında;	 Quercus	 macranthera,	 Carpinus	 orientalis,	
Quercus	 castenifolia,	 Fraxinus	 exselsior,	 Acer	 velutinum,	 Ilex	 hyrcana,	 Mespilus	
germanica,	 Crataegus	 monogyna,	 Euonymus	 latifolius,	 vs.,	 gibi	 türlere	
rastlanılmaktadır.	Yüksek	dağ	kesimlerinde	 ise	Astragalus	aureus,	A.microcephalus,	A.	
strictifolius,	Acantholimon	hohenaceri	 ,	Onobrychis	 cornuta,	Festuca	 valesiaca,	F.ovina	
Stipa	capillata	türlerin	dominantlığı	ile	oluşmuş	bitki	birlikleri	yer	almaktadır.		
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AYDIN	İLİNDE	BULUNAN	BAZI	ANTİK	KENTLERİN	BİRYOFİT	(KARAYOSUNLARI,	
CİĞEROTLARI	VE	BOYNUZLU	CİĞEROTLARI)	FLORASI	

Mesut	KIRMACI,	Gözde	ASLAN,	Emre	AGCAGİL	
Adnan	 Menderes	 Üniversitesi,	 Fen‐Edebiyat	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü	 09100	
Kepez/AYDIN		
	
	 2010‐2011	 yılları	 arasında	 gerçekleştirdiğimiz	 arazi	 çalışmaları	 sonucunda	
toplamış	olduğumuz		300	zarf	biryofit	örneğinin	teşhisleri	sonucunda	19’u	ciğerotu	ve	
80’i	karayosunu	olmak	üzere	toplam	99	biryofit	taksonu	belirlenmiştir.			
	 Araştırma	 alanımızdan	 elde	 edilen	 bulgular,	 Ciğerotları	 içinde	 ise,	 Ricciaceae	
familyasının	tek	cinse	ait	5	türle	en	kalabalık	familya	olduğunu	ortaya	koymuştur.	Bu	
familyayı	 4	 türle	 Aytoniaceae,	 3	 türle	 Sphaerocarpaceae	 ve	 2	 türle	 temsil	 edilen	
Codoniaceae	familyaları	izlemektedir.	Toplam	5	familya	ise	tek	cins	ve	tek	türle	temsil	
edilmektedir.	 Pottiaceae,	 Brachytheciaceae,	 Orthotrichaceae,	 Bryaceae,	 Grimmiaceae,	
ve	 Funariaceae	 karayosunları	 içerisinde	 en	 kalabalık	 familyalardır.	 Anılan	 bu	
familyalar	toplam	64	taksonla	araştırma	alanımızda	bulunan	karayosunların	%	80’ini	
oluşturmaktadır.	Pottiaceae	16	cinse	ait	36	taksonla	en	kalabalık	familya	olarak	dikkati	
çekerken,	 5	 cinse	ait	 7	 taksonla	Brachytheciaceae,	 2	 cinse	ait	 6	 taksonla	Bryaceae,	 1	
cinse	ait	6	taksonla	Orthotrichaceae,	1	cinse	ait	5	taksonla	Grimmiaceae	ve	2	cinse	ait	4	
taksonla	Funariaceae	en	kalabalık	takson	içeren	diğer	familyalardır.		
	 Aydın	 ili,	 konum	 olarak	 oldukça	 stratejik	 bir	 noktada	 bulunması	 itibariyle	
değişik	 milletlerin	 egemenliği	 altında	 kalmıştır.	 Bu	 geçmişi	 Aydın	 iline	 arkeolojik	
zenginliklerin	miras	kalmasına	olanak	 sağlanmıştır.	 Süksasyonun	 ilk	basamaklarında	
bulunan	 bryofitler	 likenlerden	 sonra	 ortama	 gelerek	 toprak	 oluşumuna	 katkı	
sağlamaktadırlar.	Bu	dinamikler	de	doğal	olarak	arkeolojik	yapılara	zarar	vermektedir.		
Anahtar	Sözcükler:	Aydın,	Arkeoljik	alanlar,	Biryofit,	Flora,	Süksasyon	
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ÜÇ	FARKLI	HERBİSİTİN,	SUCUL	SİYANOBAKTERİ	İZOLATLARI	ÜZERİNE	
TOKSİSİTE	ETKİSİ	

Hale	KÖKSOY1	ve	Belma	ASLIM2	

1Selçuk	Üniversitesi,	Selçuklu	Tıp	Fakültesi,	Tıbbi	Biyoloji	ABD.,	KONYA	
2Gazi	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	ABD.,	ANKARA	
	
	 Yabani	 ot	 öldürücü	olarak,	 2,4‐D	 (2,4‐diklorofenoksiasetik	 asit),	 Trifluralin	 ve	
Linuron	 herbisitleri;	 ülkemizde	 yaygın	 olarak	 kullanılmaktadır.	 Bu	 herbisitlerle	
yapılan	 deneyler	 sonucunda,	 10	 tane	 izole	 sucul	 siyanobakteri’nin	 farklı	
konsantrasyonlardaki	 (2,4‐D	 ve	 Trifluralin	 için	 50‐200	 	 mg/l;	 Linuron	 için	 0,05‐1	
mg/l)	 büyümeleri	 	 ve	 bu	 herbisitlerin	 siyanobakteri	 populasyonu	 üzerine	 toksiklik	
etkileri	 araştırılmıştır.	 Etkin	 konsantrasyon	 değerleri	 (EC10;50),	 SPSS	 istatistik	 paket	
programı	yardımıyla	hesaplanılmıştır.		
	 Deneyler	 15	 gün	 ışığa	 maruz	 bırakılan	 siyanobakterilerle,	 otomatik	
çalkalayıcıda	 sürdürülmüş	 ve	 her	 üç	 günde	 bir	 spektrofotometrik	 ölçüm	yapılmıştır.	
2,4‐D	 herbisiti	 için	 15.	 gün	 EC10	 değeri	 43,8‐166,7	mg/l	 (H4	Chroococcus	 sp.	 	 ve	 H6	
Synechocystis	 sp.)	 aralığında,	 Trifluralin	 için	 EC10	 değeri	 3,32‐165,4	 mg/l	 (H4	
Chroococcus	 sp.	 ve	 S41	 Synechococcus	 sp.)	 aralığında	 ve	 Linuron	 için	 ise	 EC10	 değeri	
0,0001‐0,044	mg/l	(S41	Synechococcus	sp.	ve	H4	Chroococcus	sp.)	aralığında	çıkmıştır.	
EC10	değerine	göre	H4	(Mogan	Gölü)	ve	H6	(Kızılırmak	Nehri)	siyanobakterileri	kendi	
herbisit	 konsantrasyon	 ortamlarına	 en	 dirençlidir.	 	 2,4‐D	 herbisiti	 için	 15.	 gün	 EC50	
değeri	 81,3‐747,8	 mg/l	 (H4	 Chroococcus	 sp.	 ve	 H6	 Synechocystis	 sp.)	 aralığında,	
Trifluralin	için	EC50	değeri	169,3‐882	mg/l	(S63	Synechocystis	sp.	ve	H6	Synechocystis	
sp.)	aralığında	ve	Linuron	için	ise	EC50	değeri	0,0022‐0,71	mg/l	(S24	Synechococcus	sp.	
ve	 H6	 Synechocystis	 sp.)	 aralığında	 çıkmıştır.	 	 EC50	 değerine	 göre	 ise,	 H6	 kodlu	
siyanobakteri	her	üç	herbisitin	konsantrasyon	ortamlarına	en	dirençlidir.		
Anahtar	Sözcükler:	Herbisit,	2,4‐D,	Trifluralin,	Linuron,	Toksisite	ve	Siyanobakteri	
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ESKİŞEHİR	YAZILIKAYA	VE	ÇEVRESİNDE	BOTANİK	TURİZMİ	ÖNERİSİ	

Burçin	ÇINGAY1,	Ebru	ATAŞLAR2	ve	Onur	KOYUNCU2	

1Nezahat	Gökyiğit	Botanik	Bahçesi,	İstanbul	
2Eskişehir	Osmangazi	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Eskişehir	
	
	 Yazılıkaya	 ve	 çevresi,	 insanlık	 tarihinin	 önemli	 uygarlıklarının	 filizlendiği	
Anadolu’da	 yer	 alan	 eşsiz	 merkezlerinden	 biridir.	 Hititler,	 Frigler,	 Bizanslılar	 ve	
Osmanlılara	 ev	 sahipliği	 yapmış	 olan	 Yazılıkaya	 günümüzde	 Frig	 uyarlığının	 eşsiz	
sanat	eserleri	ile	iç	içedir.	Bu	alan	adeta	bir	açık	hava	müzesi	niteliğindedir.	Yazılıkaya	
ve	 çevresinin	 tarihi	 ve	 kültürel	 önemi,	 M.Ö.	 VII.	 yüzyılda	 kurulan	 Yazlıkaya‐Midas	
şehrinden	kaynaklanmaktadır.	Bu	şehirde,	Frig	döneminin	önemli	bir	eseri	olan	Midas	
Anıtı	(Büyük	Anıt)	göze	çarpmaktadır.		
	 Yazılıkaya	 ve	 çevresinden	 bitki	 örnekleri	 toplamak	 ve	 floristik	 incelemelerde	
bulunmak	 için	 2009	 ve	 2010	 yıllarının	 farklı	 aylarında,	 24	 kez	 arazi	 çalışması	
yapılmıştır.	B3	 karesi	 içerisinde	 bulunan	 araştırma	 alanından	 1130	 otsu	 ve	 odunsu	
bitki	örneği	toplanmıştır.	Bitki	örneklerinin	teşhisi	sonucunda,	68	familya,	262	cins	ve	
478	 takson	 tespit	 edilmiştir.	 Çalışma	 alanında	 belirlenen	 taksonların	 70’i	 endemik	
olup,	endemizm	oranı	%	12.34’dır.	Taksonların	fitocoğrafik	bölgelere	göre	dağılımları	
ve	oranları	 ise;	%	11.72’si	 İran‐Turan	 (56	 takson),	%	10.4’ü	Akdeniz	 (48	 takson),	%	
4.4’ü	 Avrupa‐Sibirya	 (21	 takson),	 %	 0.87’si	 Öksin	 (4	 takson)	 ve	 %	 72.59’u	 geniş	
yayılışlı	veya	fitocoğrafik	bölgesi	bilinmeyen	(347	takson)’dır.	
	 Yazılıkaya	ve	çevresi,	tarihi	dokusuyla	yerli	ve	yabancı	turistlerin	ilgisini	çeken	
bir	 alandır.	 Bu	 çalışma	 sayesinde,	 bölgenin	 bitki	 çeşitliği	 belirlenmiş	 ve	 yerel	 halkla	
birlikte	bölgede	botanik	turizmi	yapılabileceği	önerisi	getirilmiştir.		
Anahtar	Sözcükler:	Yazılıkaya,	Flora,	Botanik	Turizmi	
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BASIC	YELLOW	2,	BASIC	GREEN	4	VE	REACTIVE	ORANGE	113	BOYAR	
MADDELERİNİN	BİYOSORPSİYONU:	OPTİMİZASYON	VE	YÜZEY	İLİŞKİLERİ	

Emine	YALÇIN,	Kültiğin	ÇAVUŞOĞLU	ve	Figen	ÇİÇEK	
Giresun	Universitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Giresun		
	
	 Bu	 çalışmada	 Basic	 Yellow	 2,	 Basic	 Green	 4	 ve	 Reactive	 Orange	 113	 boyar	
maddelerinin	 doğal	 ve	 işlem	 görmüş	 Phanerochaeta	 chrysosporium	 biyoması	 ile	
giderimi	 çalışılmıştır.	 Biyomas	 modifikasyonu	 30	 dakika	 ve	 121oC’de	 otoklavlama	
işlemi	 ile	 gerçekleştirilmiştir.	 	 Boya	 giderimi	 üzerine	 pH,	 başlangıç	 boya	
konsantrasyonu	 ve	 biyomass	 dozunun	 etkileri	 de	 incelenmiştir.	 	 Basic	 Yellow	 2,	
Reactive	Orange	113	ve	Basic	Green	4	boyar	maddelerinin	maksimum	giderimi	pH	4.0’	
te	 elde	 edilmiştir.	 Elde	 edilen	 adsorpsiyon	 kapasiteleri	 sırası	 ile	 23.1,	 26.3	 ve	 18.7	
mg/g	olarak	bulunmuştur.	Modifikasyon	 işlemi	 sonunda	adsorpsiyon	kapasitelerinin	
ilgili	 boyalar	 için	 sırasıyla	 	1.34,	 1.38	ve	1.23	kat	 arttığı	 gözlenmiştir.	Phanerochaeta	
chrysosporium	 yüzey	 polaritesi	 ve	 biyosorpsiyon	 ilişkileri	 temas	 açısı	 ölçümleri	 ile	
belirlenmiştir.	 Ölçümler	 sonrasında	 en	 yüksek	 temas	 açısının	 su	 ile	 elde	 edildiği	 ve	
modifikasyon	işleminin	yüzey	polaritesini	önemli	ölçüde	değiştirdiği	belirlenmiştir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Biyosorpsiyon,	 Phanerochaeta	 chrysosporium,	 Basic	 Yellow	 2,	
Basic	Green	4,	Reactive	Orange	113	
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DOĞU	ANADOLU	BÖLGESİ	YERLİ	KOYUN	POPÜLASYONLARININ	EKOLOJİK	MERA	
KOŞULLARI	ÜREME	PERFORMANSLARI		

Kadir	KIRK	
Yüzüncü	Yıl	Üniversitesi	Ziraat	Fakültesi	Zootekni	Bölümü	pk:65080	–	VAN	
	
	 Doğu	 Anadolu	 Bölgesi	 ekolojik	 koşullarında	 koyun	 yetiştiriciliği,	 %81.8’	 lik	
oran	 ile	 bölge	 hayvansal	 üretimi	 içinde	 en	 yüksek	 paya	 sahiptir.	 Bölge	 koyun	
popülasyonları,	Morkaraman,	Akkaraman,	Norduz,	 Karakaş,	 İvesi	 ile	 birlikte,	mevcut	
ırkların	 kontrolsüz	 melezlerinden	 oluşmaktadır.	 Popülasyonların,	 döl	 verim	
performansı	 ortalamaları,	 aynı	 ırkların	 farklı	 bölge	 popülasyon	 ortalamalarından	
%16.0‐23.0	 daha	 düşüktür.	 Bununla	 birlikte,	 popülasyondaki	 	 erkek	 ve	 dişilerin	
damızlıkta	ilk	kullanma	yaşları,	diğer	bölgelerdeki	aynı	ırk	ve	farklı	popülasyonlardan	
3‐4	 ay	 daha	 geç	 olup,	 19‐23	 ay’a	 ulaşmaktadır.	 Doğu	 Anadolu	 Bölgesi	 ekolojik	
koşullarında	95‐125	günlük	koç	katımı	dönemi	süresince,	koyun	popülasyonlarındaki	
erkek	ve	dişi	bireylerin	üreme	performansları	sırası	ile;	erkek	dişi	oranı	1:19‐27	baş,	
birim	 koçtan	 elde	 edilen	 gebe	 sayısı14‐21	 baş,	 gebelik	 oranı	 %73.7‐77.7,	 doğuran	
koyun	sayısı	11‐18	baş,	döl	verim	oranı	%57.9‐66.7,		kısır	koyun	sayısı	8‐9	baş,	kısırlık	
oranı	%42.1‐33.3,	doğum	sütten	kesim	arası	kuzu	kaybı	ve	oranı	2‐3	baş,		%18.2‐16.7	
olarak	 belirlenmiştir.	 Bu	 saha	 envanter	 çalışmasında	 izlendiği	 gibi,	 Doğu	 Anadolu	
Bölgesi	 ekolojik	 koşullarında	 yetiştirilen	 koyun	 popülasyonlarının	 üreme	
performanslarının,	 genetik	 ve	 çevresel	 faktörlerin	 etkisi	 ile	 bugünkü	 düzeye	 ulaştığı	
belirlenmiştir.	 Bu	 nedenle	 bölge	 koyunculuğunun	 geliştirilmesi,	 mevcut	 ekolojik	
koşullardan	 sürdürülebilir	 ekonomik	 düzeyde	 yararlanmanın	 arttırılması,	 ekolojik	
koyun	 yetiştiriciliğinin	 geliştirilmesi	 için;	 popülasyonların	 üreme	 performanslarını	
arttırmaya	 ilişkin	 genetik	 ve	 çevresel	 iyileştirmelerin,	 bölgesel	 kalkınma	 projeleri	
boyutunda,	 bilimsel	 ve	 teknik	 düzeyde	 ele	 alınarak,	 saha	 koşullarında	 uygulamaya	
konulması,	Türkiye	koyun	yetiştiriciliğinin	geleceği	için	ihtiyaç	haline	gelmiştir.		
Anahtar	sözcükler:	Doğu	Anadolu	Bölgesi,	Ekoloji,	Koyun,	Üreme	Performansı	
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ÇİMENTO	FABRİKASI	ÇEVRESİNDE	YETİŞTİRİCİLİĞİ	YAPILAN	TARIMSAL	VE	
HAYVANSAL	ÜRÜNLERDEKİ	OLASI	AĞIR	METAL	KIRLİLİKLERİ	VE	KALINTI	

DÜZEYLERİ	

İ.Erbil	ERSOY1,	Kemal	ÇELİK1		ve	A.	UZATICI2	
1	Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi‐	Ziraat	Fakültesi,	Zootekni	Bölümü/	Çanakkale		
2	Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi	BMYO/	Çanakkale	

	
	 Araştırma,	 hava	 kirliliğine	 etkisi	 tartışılan	 çimento	 fabrikalarının	 kanatlı	
hayvan	ürünlerindeki	olası	ağır	metal	kirliliklerini	araştırmak	amacıyla	yürütülmüştür.	
Çanakkale	 ili	 Mahmudiye	 beldesi	 ve	 belirlenen	 çevre	 köylerinde	 gerçekleştirilen	
çalışmada,	 fabrika	 çevresinde	 bulunan	 ve	 önceden	 belirlenmiş	 köylerden	 o	 yöre	 de	
yetiştirilen	dane	yemlerle	beslenen	(ekstansif)	kanatlı	hayvanlara	ait	(tavuk)		doku	ve	
ürün	 örnekleri	 toplanmıştır.	 Örnekleri	 oluşturan	 hayvanların	 kesim	 çağına	 kadarki	
canlı	 ağırlıkları	bireysel	olarak	 takip	edilmiş	ve	uygun	aralıklarla	 saptanmıştır.	Doku	
ve	ürünlerdeki	ağır	metal	kirlilikleri	ICP‐AES	aygıtıyla	saptanmış	göğüs,	but,	karaciğer	
için	 Pb,	 Cd,	 Cu,	 Cr,	Mo,	 Cove	Ni	 ölçümleri	 yapılmıştır.	 İki	 yıl	 süreyle	 gerçekleştirilen	
çalışmada,	gruplar	düzeyinde	farklılıkların	belirlenmesinde	Tukey	çoklu	karşılaştırma	
testi	 kullanılmıştır.	 Bulguların	 değerlendirilmesinde,	 ölçümlü	 varyans	 analizi	
tekniğinden	yararlanılmış	(repeated	measurement)	ve	test	sonuçları	tüm	ağır	metaller	
için	organ	x	lokasyon	interaksiyon	etkisinin	önemli	olduğu	saptanmıştır	(P=0,00).		
Anahtar	Sözcükler:	Ağır	metal,	Tavuk,	Çimento	sanayi	
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MAĞARA	EKOSİSTEMİ	

İrfan	ALBAYRAK	
Kırıkkale	 Üniversitesi,	 Fen	 Edebiyat	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü,71450,	 Kırıkkale,	
TÜRKİYE	
	
	 Bu	araştırma	1974	ila	2011	yıllarında	Türkiye’deki	mağaraların	bazı	abiyotik	ve	
biyotik	 değerlerinin	 analizine	 dayanmaktadır.	 Yarasalar	 mağaraların	 dominant	
türlerinden	olup	yarasa	gübresinin	gelişi	güzel	kullanılması	hem	mağara	ekosistemini	
bozmakta	 hem	 de	 bazı	 hastalıkların	 yayılmasına	 sebebiyet	 vermektedir.	 Karasal	 ve	
sucul	ekosistemlerin	bir	parçası	olan	mağara	ekosisteminin	korunması	 için	ulusal	ve	
uluslar	arası	mevzuatların	dikkate	alınması	gerekmektedir.	Bugüne	kadar	Türkiye’den	
kaydı	 verilen	 biri	 meyve	 diğerleri	 böcekçi	 36	 yarasa	 türünün	 büyük	 çoğunluğu	
mağaralarda	yaşamaktadır.	Çeşitli	amaçlarla	mağaraların	 işgal	edilmesi,	kullanılması,	
ortadan	 kaldırılması	 ve	 denetimsiz	 bırakılması	 mağara	 ekosistemine	 zarar	
vermektedir.	 Tüm	 mağara	 canlılarını	 inceleyen	 biyospeleoloji	 karanlığa	 uyum	
gösteren	birçok	omurgasız	ve	omurgalı	türlerini	konu	almaktadır.	Mağaraların	biyotik	
elemanları	kadar	abiyotik	elemanlarının	da	incelenerek	sürekli	bilimsel	denetime	tabi	
tutulması	 zorunlu	 hale	 gelmiştir.	 Biyolojik	 çeşitliliğin	 sürdürülebilir	 kılınması		
habitatların	 korunması	 ile	 mümkün	 olmaktadır.	 Mağara	 canlılarının	 zoocoğrafik,	
ekolojik,	 biyolojik	 ve	 taksonomik	 özelliklerinin	 belirlenmesine	 yönelik	 araştırmalara	
daha	fazla	ihtiyaç	duyulmaktadır.	
Anahtar	sözcükler:	Mağara,	Ekosistem,	Yarasa,	Habitatın	korunması,	Türkiye		
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AVİ‐FAUNA	TÜR	ZENGİNLİĞİNİN	UZAKTAN	ALGILAMA	VE	COĞRAFİ	BİLGİ	
SİSTEMLERİ	YARDIMIYLA	KONUMSAL	OLARAK	MODELLENEMESİ:	SEYHAN	

HAVZASI	ÖRNEĞİ		

Mehmet	Akif	ERDOGAN1	ve	Süha	BERBEROĞLU2	
1	İTÜ,	Mimarlık	Fak.,	Peyzaj	Mimarlığı	Böl.,	Taksim/İstanbul	,		
2	ÇÜ,	Ziraat	Fakültesi,	Peyzaj	Mimarlığı	Bölümü,	Sarıçam/Adana	
	
	 Fiziksel	 alan	 kullanım	 ve	 planlanmasında	 ekolojik	 olguların	 yeteri	 kadar	
dikkate	alınmaması	çevre	sorunları	olarak	kendini	göstermektedir.	Ekolojik	yapının	da	
fiziksel	 planlarda	 yer	 bulmasını	 sağlanmak,	 ekolojik	 yapıyı	 ifade	 eden	 bileşenlerin	
konumsal	 olarak	 analizi	 ve	 haritalanmasıyla	 daha	 mümkün	 olacaktır.	 Böylelikle	 en	
önemli	 ekolojik	 bileşenlerinden	 biri	 olan	 biyo‐çeşitliliğin	 fiziksel	 planlamalarda	 göz	
önüne	 alınması	 optimum	 alan	 kullanımı	 için	 büyük	 kazanımlar	 sağlayacaktır.	 Biyo‐
çeşitliliğin	 konumsal	 olarak	 tespiti,	 yoğun	 arazi	 çalışması	 içermesi	 yönünden	
ekonomik	ve	zamansal	anlamda	büyük	yükler	getirmektedir.	Fakat	avi‐faunanın,	biyo‐
çeşitliliği	ifade	etmede	önemli	indikatörlerinden	biri	olduğu	yapılan	bir	çok	çalışmayla	
ortaya	 konulmuştur.	 Avi‐faunanın	 konumsal	 olarak	 belirlenmesi,	 gelişen	 Uzaktan	
Algılama	ve	Coğrafi	Bilgi	Sistemleri	(CBS)	yardımıyla	çok	daha	ekonomik	ve	etkin	bir	
şekilde	yapılabilir	olmuştur.	İnternetin	yaygınlaşması	ile	de	kuş	gözlem	faaliyetlerinin	
veri	tabanları	kapsamında	paylaşımı	mümkün	olmuştur.	

Dört	 önemli	 sulak	 alanı	 kapsayan	 Çukurova	 Deltası'nı	 büyük	 bir	 bölümünü	
içeren	Seyhan	Havzası,	 Türkiye	üzerinden	 geçen	Batı	 Palearktik'in	 en	önemli	 iki	 kuş	
göç	 yolunun	 kesişiminde	 bulunması	 nedeniyle	 avi‐fauna	 adına	 ülkemizde	 büyük	
öneme	 sahip	 bölgelerin	 başında	 gelmektedir.	 Tüm	 bunlar	 doğrultusunda	 avifauna	
çeşitliliği	 fiziksel	 ve	 antropojenik	 etkiler	 doğrultusunda,	 Seyhan	 Havzası	 dahilindeki	
Kuşbank	veri	tabanı	kayıtları	Uzaktan	Algılama	ve	CBS	yardımıyla,	uygun	istatistiksel	
yaklaşım	ve	modelleme	yöntemleri	kullanılarak	modellenecektir.	Böylelikle	tüm	havza	
yüzeyi	 için	 üretilecek	 konumsal	 tür	 zenginlik	 değerleri	 aracılığıyla	 alandaki	 biyo‐
çeşitliliğin	ifade	edilebilirliliği	test	edilecektir.	
Anahtar	Sözcükler:	Biyo‐çeşitilik,	Avi‐fauna,	Tür	Zenginliği,	Uzaktan	Algılama,	Coğrafi	
Bilgi	Sistemleri,	Konumsal	Modelleme	
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ASİ	(ORONTES)	NEHRİ	KENARINDA	YETİŞEN	BAZI	AROMATİK	BİTKİLERDE	AĞIR	
METAL	BİRİKİMİ,	FENOLİK	BİLEŞİK	VE	PROLİN	İÇERİĞİ	ÜZERİNE	BİR	ÇALIŞMA	

Hasan	Göksel	Özdilek	1,	Nuray	Ergün	2		ve	Mustafa	Kemal	Sangün	3	
1Çanakkale	Onsekizmart	Üniversitesi,	Mühendislik‐Mimarlık	Fak,	Çevre	Müh.	Çanakkale.		
2Mustafa	Kemal	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fak.,	Biyoloji	Bölümü,	Antakya‐Hatay‐Türkiye		
3Mustafa	Kemal	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fak,	Kimya	Bölümü,	Antakya‐Hatay‐	Türkiye	
	
		 Bu	 çalışmada	 Hatay’da	 Asi	 Nehri	 kenarında	 bulunan	 alanlarda	 yetiştirilen	
maydanoz	 (Petroselinum	 crispum),	 nane	 (Mentha	 piperita),	 yeşil	 sarımsak	 (Allium	
sativum)	ve	yeşil	soğan	(Allium	fistulosum),	gibi	aromatik	bitki	türlerine	nehir	suyunun	
etkileri	incelenmiştir.	Atık	suyun	kirliliğinin	var	olup	olmadığı	veya	yukarı	ve	aşağı	su	
akıntılarının	 seyreltmesiyle	 oluşan	 kirliliği	 görmek	 için	 nehir	 boyunca	 Hatay’da	
(Nehrin	 Türkiye’deki	 bölümünde)	 toplam	 11	 nokta	 seçilmiştir.	 Maydanoz	 ve	 	 yeşil	
sarımsakta	fenolik	bileşik	ve	prolin	miktarının	yüksek	olduğu	tespit	edilmiştir.	Ayrıca,	
diğer	 bitkilerle	 mukayese	 edildiğinde	 maydanozda	 yüksek	 miktarda	 kobalt,	 krom,	
bakır,	 demir,	 mangan	 ve	 vanadyum	 belirlenmiştir.	 Maydanoz,	 bölgede	 çok	 fazlaca	
üretilen	 ve	 tüketilen	 bir	 bitki	 olduğu	 için	 sonuçlar	 bölgedeki	 insanların	 sağlığı	
açısından	önemli	bir	yer	teşkil	etmektedir.		
Anahtar	 sözcükler:	 Asi	 Nehri,	 aromatik	 bitkiler,	 ağır	 metal	 	 birikimi,	 	 fenolik	
bileşikler,	prolin	
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Lemna	minor	L.:	KURŞUN	VE	KADMİYUM	İÇEREN	SULARDA	BÜYÜME	HIZININ	
ZAMANLA	DEĞİŞİMİ	VE	METAL	AKÜMÜLASYONU	

Yağmur	UYSAL1	ve	Fadime	TANER2	
1Kahramanmaraş	 Sütçü	 İmam	 Üniversitesi,	Mühendislik	 ve	Mimarlık	 Fakültesi,	 Çevre	
Mühendisliği	Bölümü,	46100,	Kahramanmaraş	
2Mersin	Üniversitesi,	Mühendislik	Fakültesi,	Çevre	Mühendisliği	Bölümü,	Mersin	
	
	 Su	mercimeği	Lemna	minor	 L.’ün	 değişen	 konsantrasyonlarda	 Pb(II)	 (0,1‐100	
mg/L)	 ve	Cd(II)	 (0,05‐20	mg/L)	 iyonlarını	 içeren	 kültür	 ortamında	 veya	 atıksularda	
büyüme	hızının	zamanla	değişimini	ve	aynı	koşullar	altında	L.	minor’ün	sudan	Pb	ve	
Cd	iyonlarını	akümüle	etme	potansiyelini	belirlemek	üzere	çalışmalar	yürütülmüştür.	
Bu	amaçla,	 sentetik	olarak	hazırlanan	bitki	kültür	ortamına	her	bir	 test	kabında	eşit	
miktarda	olmak	üzere	canlı	ve	sağlıklı	görünen	40	frond	aşılanmış,	bitkilerin	168	h’lik	
test	periyodu	süresince	büyüme	hızlarındaki	değişim	tespit	edilmiştir.	Frond	sayısının	
zamana	 bağlı	 değişimine	 dayanarak	 büyüme	 hız	 kinetiğinin	 1.	 derece	 reaksiyon	
kinetiğine	uyduğu	kanıtlanmış	ve	büyüme	hız	katsayıları	hesaplanarak	 (k‐1)	 zamanla	
ve	ortamdaki	metal	 iyonu	derişimine	bağlı	değişimi	belirlenmiştir.	Aynı	 zamanda	Pb	
ve	 Cd	 iyonlarını	 içeren	 kültür	 ortamında	 ağır	 metallerin	 bitkinin	 birim	 alandaki	
biyokütle	miktarına	 etkisini	 tespit	 etmek	 amacıyle	 deneyler	 yapılarak,	 birim	 alanda	
elde	edilen	kuru	biyokütle	miktarları	tespit	edilmiştir.	Alıkonma	süresi	sonunda	kültür	
ortamından	 toplanan	 bitkilerde	 birim	 kütledeki	 ağır	 metal	 içeriği	 tespit	 edilerek,	
bitkinin	kültür	ortamındaki	 Pb	ve	Cd	 iyonlarını	maksimum	akümülasyon	potansiyeli	
saptanmıştır.			
Anahtar	 Sözcükler:	 Lemna	 minor,	 Kurşun,	 Kadmiyum,	 Büyüme	 Hızı,	 Metal	
Akümülasyonu	
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KONYA’DA	(TÜRKİYE)	GIDA	OLARAK	KULLANILAN	ZEHİRLİ	BİR	BAKLAGİL	OLAN	
TERMİYE’NİN	[Lupinus	albus	L.	subsp.	albus	(FABACEAE)]		GELENEKSEL	

METOTLARLA	ZEHİRİNDEN	ARINDIRILMASI	

Osman	TUGAY,	Füsun	ERTUĞ,	Deniz	ULUKUŞ	ve	Betül	UYAR	
Selçuk	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Selçuklu	/	Konya	
	
	 Konya’nın	Doğanhisar,	Ilgın,	Seydişehir	ve	Beyşehir	ilçeleri	çevresinde	tarımı	
yapılan	zehirli	bir	bitki	olarak	Termiye	“Lupinus	albus	L.	subsp.	albus”	tohumu	özellikle	
kış	ve	bahar	aylarında	gıda	olarak	tüketilmektedir.	Yapısında	bulunan	bazı	alkoloidleri	
sebebiyle	 zehirli	 olan	 bu	 bitkinin	 tohumları	 bazı	 işlemlerden	 geçirildikten	 sonra	
zehirinden	 arındırılmaktadır.	 Bu	 işlemler	 için	 Konya	 merkezde	 daha	 yeni	 metotlar	
kullanılırken,	 Doğanhisar	 Deştiğin’de	 geleneksel	 metotlar	 kullanılarak	 önce	 belli	 bir	
süre	 su	 içerisinde	 bekletilen	 tohumlar	 kazanlar	 içerisinde	 kaynatılır	 ve	 çuvallar	
içerisine	 alınarak	 birkaç	 gün	 derede	 bekletildikten	 sonra	 tüketime	 hazır	 hale	
getirilmektedir.	Önceleri	daha	çok	kaynatılan	tohumlar	değirmende	öğütülerek	hayvan	
yemine	 karıştırılmak	 için	 yetiştirilen	 bu	 bitki	 son	 yıllarda	 gıda	 olarak	 tüketilmekte	
olup	 ekonomik	 bir	 değere	 sahip	 olmuştur.	 Gıda	 olarak	 tüketiminin	 yanı	 sıra	 verilen	
bilgilere	 göre	 Konya	 bölgesinde	 tıbbi	 olarak	 şeker	 hastalarına	 iyi	 geldiği	
söylenmektedir.	 Ayrıca	 termiyenin	 kaynatıldıktan	 sonraki	 acı	 suyu	 bazı	 deri	
hastalıkları	üzerine	sürülerek	kullanılmaktadır.	Bu	araştırmada	bitkinin	yetiştirilmesi	
ve	 hasatından	 sonra	 tohumların	 gıda	 olarak	 tüketilinceye	 kadar	 olan	 süreci	 kaynak	
kişilere	dayanılarak	ortaya	çıkarılmıştır.	
Anahtar	sözcükler:	Termiye,	Lupinus,	Konya,	Türkiye	
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KIZILÇAM	(Pinus	brutia	Ten)	ORMAN	EKOSİSTEMLERİNİN	İKLİM	DEĞİŞİMİNE	
KALITSAL	ADAPTASYONU;	BİR	HİPOTEZ	

Tuncay	NEYİŞÇİ	
Akdeniz	Üniversitesi,	Güzel	Sanatlar	Fakültesi,	İç	Mimari	ve	Çevre	Tasarımı	Bölümü	
Antalya	
	
	 Tüm	 canlılar	 evrimlerini	 sınırsız	 sayıdaki	 dış	 etkenleri	 dikkate	 alarak	
gerçekleştirirler.	 Akdeniz	 bölgesi	 bitki	 ve	 dolayısıyla	 hayvan	 türleri	 bu	 bölge	 için	
önemli	 bir	 dış	 uyaran	 olan	 yaz	 kuraklığını	 dikkate	 almak	 ve	 bununla	 baş	
edebilmelerini	sağlayacak	özellikler	geliştirmek	zorundadırlar.	Bu	bölgenin	bir	başka	
önemli	dış	uyaranı	da	yinelenen	orman	yangınlarıdır	ve	bölgenin	bitki	ve	hayvanları	
tıpkı	 yaz	 kuraklığında	 olduğu	 gibi	 bu	 uyaranı	 da	 dikkate	 alarak	 evrimleşme	
durumundadırlar.	 Özelde	 günümüz	 kızılçam	 (Pinus	 brutia	 Ten)	 	 ekosistemleri,	
evrimleştikleri	 ilk	 günden	 başlayarak	 etkisi	 altında	 kalmış	 oldukları	 tüm	 dış	
uyaranlara	başarıyla	adapte	olabilme	başarısını	göstermişlerdir.		
Akdeniz	Bölgesi	kızılçamları	geleceklerini	güvence	altına	almanın	bir	tedbiri	olarak	4	
yaşında	 olgunlaşmış	 kozalak	 üretirler.	 Antalya	 bölgesinde	 gerçekleştirilmiş	 bir	
çalışmada,	kızılçam	orman	ekosistemlerinin	ortalama	yangın	sıklıkları	9‐25	yıl	olarak	
belirlenmiştir.	 Bu,	 kızılçam	 ekosistemlerinin,	milyonlarca	 yıl	 sürmüş	 evrim	 süreçleri	
içinde,	 yangın	 sıklıklarının	 9	 yılın	 altına	 	 (5‐8	 yıl)	 düştüğü	 dönemler	 geçirmiş	
olabileceğini	düşünmemize	izin	vermektedir.		
Bölge	 bitki	 türlerinin	 fosil	 örnekleri	 ile	 günümüz	 örnekleri	 üzerinde	 yapılan	
karşılaştırmalı	çalışmalar	bu	hipotezi	destekler	niteliktedir.	
Bildiri,	bitki	türlerinin	uzun	sürmüş	evrim	süreçlerinde	karşı	karşıya	kalmış	oldukları	
dış	 uyaranlara	 karşı	 geliştirdikleri	 kalıtsal	 özellikleri	 günümüze	 kadar	 korumuş	
olabilecekleri	 ve	 bunların	 geliştirilen	 küresel	 iklim	 değişimi	 senaryolarıyla	 baş	
edebilmede	etkili	olabileceği	hipotezini	tartışmaya	açma	niyetindedir	
Anahtar	Sözcükler:	Kızılçam,	kuraklık	ve	yangın,	adaptasyon,	iklim	değişimi	
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KÜRESEL	ÇEVRE	SORUNLARININ	ÇÖZÜMÜNDE	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	VE	
EKOPOLİTİKA	

Şafak	KAYPAK	
Mustafa	Kemal	Üniversitesi,	İktisadi	ve	İdari	Bilimler	Fakültesi,	Kamu	Yönetimi	Bölümü,	
Antakya/Hatay	
	
	 Dünya	 üzerinde	 yaşanmakta	 olan	 küreselleşme	 süreci	 insanlığa	 yeni	
olanakların	 sunmaktadır.	 Ama	 bununla	 birlikte,	 yeni	 sorunların	 ortaya	 çıkmasına,	
mevcut	sorunların	 ise	daha	geniş	çapta	etkili	olmasına	yol	açmaktadır.	Bu	sorunların	
başında	 tüm	 canlıları	 olumsuz	 yönde	 etkileyen	 ve	 gün	 geçtikçe	 dünyayı	 meçhul	 bir	
geleceğe	doğru	sürükleyen	çevre	sorunları	gelmektedir.		
	 İnsanlığın	 tarımda	 ve	 sanayide	 gerçekleştirdiği	 devrimleri	 izleyen	 dönemde	
küreselleşen	 dünya,	 çevre	 sorunlarının	 da	 küresel	 olarak	 değerlendirilmesini	
gerektirmektedir.	Dünyanın	geleceğini	 tehdit	eden	en	önemli	küresel	çevre	sorunları	
arasında	 asit	 yağmurları,	 hava	 kirliliği,	 ozon	 tabakasının	 delinmesi,	 küresel	 iklim	
değişikliği	 vb.	 yer	 almaktadır.	 Sorunların	 ortaya	 çıkışında	 en	 önemli	 aktör	 insan	
aktiviteleridir.	 Sanayileşme,	 aşırı	 üretim	 ve	 tüketim,	 doğal	 kaynakların	 bilinçsizce	
tüketimi	insanlığı	bu	sorunlarla	karşı	karşıya	getirmiştir.		
	 İnsanın	 gittikçe	 daha	 fazla	 tüketmesi,	 ortak	 kullanımdaki	 çevrenin	 bu	
gelişmelerden	 zarar	 görmesine	 neden	 olmaktadır.	 Dünya	 üzerinde	 ulusal	 sınırları	
aşan,	çözümünün	de	ulus‐üstü	olması	gereken	çevre	sorunları,	barındırdığı	özellikler	
nedeniyle,	 ülkeler	 bağlamında	 sorumluluktan	 kaçılmaya	 en	 uygun	 konulardan	 biri	
olma	özelliğini	de	taşımaktadır.	Bireyler	ve	kurumların	yasal	düzenlemeler	veya	teşvik	
edici	unsurlar	bulunmaksızın,	çevreyi	korumayı	sürdürmelerini	beklemek	iyimser	bir	
düşünceden	öteye	geçmemektedir.		
	 Bu	 çalışma	 ile	 çevre	 sorunlarının	 önlenmesi	 ve	 çözümünde	 gerçekleştirilen	
çabaların	 ve	 geleceğe	 yönelik	 sürdürülebilir	 çözüm	 arayışlarının	 incelenmesi	
amaçlanmaktadır.	 Çalışmada	 küresel	 çevre	 sorunlarının	 nedenleri	 ve	 sonuçları	
üzerinde	durulacak	ve	çevre	sorunlarının	çözümünde	küresel	doğa	dostu,	yeşil	içerikli	
ekolojik	 politikaların	 gerçekleştirilmesi	 için	 neler	 yapılması	 gerektiği	 ortaya	
konulmaya	çalışılacaktır.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Küreselleşme,Çevre,	 Küresel	 Çevre	 Sorunları,	 Sürdürülebilirlik,	
Ekopolitika	
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ÇEVRESEL	GÜVENLİK	VE	SINIRAŞAN	ÇEVRE	SUÇLARI	

Şafak	KAYPAK	
Mustafa	Kemal	Üniversitesi,	 İİBF,	Kamu	Yönetimi	Bölümü	Kentleşme	ve	Çevre	Sorunları	
Anabilim	Dalı	
	
	 Bu	 çalışmanın	 amacı,	 güvenlikte	 çevresel	 açıdan	oluşmaya	başlayan	dönüşüm	
sürecini	incelemektir.	Yapılacak	incelemede	çıkış	noktası,	21.	yüzyılda	nüfustaki	artışa	
ve	 teknolojik	 gelişmelere	 koşut	 olarak	 çevreye	 yönelik	 suçların	 da	 artmış	 olmasıdır.	
Dünyada	yaşanan	hızlı	değişim	sürecine	bağlı	 olarak	günümüzün	yaşam	koşulları	da	
hızla	 değişmekte	 ve	 yeni	 sorunlar	 ve	 gereksinmeler	 ortaya	 çıkmaktadır.	 Suçlar,	
bireysel	temelden	çıkıp	kitlevileşip	küresel	boyuta	taşınmıştır.	Küreselleşmeye	paralel	
olarak	suçların	da	küreselleştiği,	ülke	sınırlarını	aştığı	görülmektedir.	Sınıraşan	suçlar	
içine	çevre	suçları	da	eklenmiştir.			
	 Güvenlik	 sözcükleri,	 dünyanın	 her	 köşesinde	 güven	 içinde	 yaşamı	
anlatabilmelidir.	 İnsanlar	 çevrelerini	 güvenlik	 durumlarıyla	 birlikte	 düşünmektedir.	
Bu	 nedenle,	 güvenliğe	 yönelik	 tehdit	 ve	 tehlikelerin	 kapsamı	 genişleyerek	 çevresel	
etkenlerin	de	göz	önüne	alınması	gerekliliği	ortaya	çıkmış;	çevresel	güvenlik	kavramı	
gündeme	 gelmiştir.	 Günümüzde	 çevre	 sorunlarının	 salt	 bir	 ülkeye	 ilişkin	 yerel	 bir	
sorun	 olmadığı,	 kirliliğin	 kaynağı	 olan	 ülke	 ile	 sınırlı	 kalmadığı,	 aksine	 bütün	
toplumları	etkileyen	küresel	bir	sorun	olduğu	gerçeği	anlaşılmış	bulunmaktadır.		
	 Çevreye	 ilişkin	 sorunlar,	 ülkelerin	 tek	 başlarına	 çözemeyecekleri	 kadar	
büyümüş	ve	 insanlığa	karşı	suç	halini	almıştır.	Sorunların	büyüklüğü	ve	karmaşıklığı,	
uluslararası	 boyutta	 yeniden	 yapılanma	 ve	 yaptırımlı	 olmayı	 zorunlu	 kılmaktadır.	
Hatta	 uluslararası	 çevre	 suçlarını	 soykırım	 olarak	 değerlendirmek	 gerektiği	 dile	
getirilmektedir.	 Çevre	 değerlerinin	 korunabilmesi	 çevre	 değerleriyle	 insanın	
birbirinden	ayrı	düşünülmeyen	bütünleşik	bir	yapıya	sahip	olduğunu	görmek	gerekir.	
Özet	 olarak	 bu	 çalışmada,	 çevre	 ve	 suç	 arasındaki	 karşılıklı	 etkileşim	 sürecinde	
güvenliğe	 hizmet	 edeceği	 perspektifler	 ve	 ortaya	 çıkan	 son	 gelişmelerin	 sınıraşırı	
çevreye	yansıma	şekli	incelenmektedir.				
Anahtar	Sözcükler:	Güvenlik,	Çevresel	Güvenlik	ve	Çevre	Suçu	
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İRAN’IN	KUZEY	BATI’SINDAKİ	Microtus	Schrank,	1798		(MAMMALIA:	RODENTIA)	
CİNSİNİN	EKOLOJİSİ	

Alireza	KHALILARIA1	ve	Ercüment	ÇOLAK2	
1	 Iranian	 Research	 Institute	 of	 Plant	 Protection,	 Department	 of	 Agricultural	 Zoology,	
Tehran,	Iran		
2	Ankara	Üniversitesi,	Fen	fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Tandoğan/Ankara		
	
	 İran’ın	Kuzeybatı	bölgesi	eyaletleri	olan	Batı	Azerbaycan,	Doğu	Azerbaycan	ve	
Ardebil’de	sırasıyla	Salmas,	Marand	ve	Moghan	bölgelerinde	olmak	üzere	üç	istasyon	
seçildi.	 2008	 	 ila	 2010	 yılları	 arasında	 seçilen	 istasyonların	 her	 birinde	 20×50	 m	
ebadında	 (1000	 m2)	 üçer	 blokta	 bir	 hafta	 aralıkla	 (İlkbahar	 ve	 Sonbahar	
mevsimlerinde)	 düzenli	 olarak	M.	 socialis	ve	M.	 aff.	 socialis	2n=54	 türlerine	 ait	 aktif	
yuva	 girişlerinin	 sayısı	 belirlendi.	 Her	 blokta	 bir	 galeriye	 ait	 yuvaların	 çapı,	 eğimi,	
uzunluğu	ve	birbirleriyle	olan	uzaklığı,	yuvalardaki	odaların	sayısı,	tünellerin	şekli	ve	
birbirleriyle	bağlantısı	ölçüldü.	 İstasyonlardaki	sıcaklık	 (ºC),	nem	(%)	ve	yağış	 (mm)	
değerleri	 düzenli	 olarak	meteoroloji	 istasyonlarından	 elde	 edildi.	Örnekleme	yapılan	
istasyonların	içerdikleri	bitki	türleri	arasındaki	benzerlik	değerlendirildi.	
	 Salmas’ta	 1.	 blok	 ve	 2.	 blok’ta	 2008	 Sonbahar’dan	 2009	 Sonbahar’a	 kadar	
populasyonda	 azalma	 görüldü.	 Fakat	 2009	 Sonbahar’dan	 sonra	 populasyon	 artış	
göstermektedir.	Hava	şartlarının	uygun	olmasına	rağmen	populasyonlardaki	değişime	
yapılan	zirai	mücadelenin	neden	olduğu	düşünülebilir.	Salmas’ta	ortaya	çıkan	durum	
Marand	 istasyonunda	 da	 görülmüş	 ve	 bu	 da	 yapılan	 zirai	 mücadeleye	 bağlanabilir.	
Moghan'daki	 istasyonda	 M.	 socialis'e	 ait	 populasyonlarda	 yuva	 sayısı	 diğer	 iki	
istasyona	göre	daha	fazladır.	
	 Marand’da	ise	yuva	girişlerinin	ortalama	olarak	çapı	47,7	mm	ve	uzunluğu	510	
mm,	 eğim	 açısı	 ise	 35,4	 derecedir.	 Salmas	 lokalitesinde	 yuva	 girişlerinin	 ortalama	
olarak	 çapı	 43	 mm	 ve	 uzunluğu	 498	 mm,	 eğim	 açısı	 ise	 29,5	 derecedir.	 Ardebil’in	
Moghan	bölgesindeki	istasyonda	yapılan	çalışmalarda	iki	çeşit	galeri	gözlendi.	
Anahtar	Sözcükler:	 İran’ın	Kuzeybatısı,	Microtus,	 ekoloji,	populasyon,	M.	 socialis,	M.	
aff.	socialis	2n=54		
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210Po	ve	210Pb’un	BİYOMONİTÖRÜ	OLARAK	LİKENLER	VE	KARAYOSUNLARININ	
KULLANILMASI	

Emel	SERT,	Aysun	UĞUR	GÖRGÜN,	Banu	ÖZDEN,	Müslim	Murat	SAÇ,	
Berkay	CAMGÖZ	

Ege	Üniversitesi,	Nükleer	Bilimler	Enstitüsü,	35100,	Bornova	/	İzmir	
	
	 Enerji	 gereksinimini	 karşılamak	 için	 kullanılan	 termik	 santrallerde,	 doğal	
radyoaktivite	 içeren	 malzemenin	 kullanımı	 sonucu	 çevrede	 doğal	 radyoaktivite	
konsantrasyonunun	 artması	 söz	 konusudur.	 Likenler	 ve	 karayosunları	 suni	 ve	 doğal	
kaynaklı	radyonüklidler	ve	çeşitli	metaller	için	çevresel	kirliliğin	biyolojik	indikatörleri	
olarak	 kullanılmaktadır.	 Bu	 bitkilerin	 iyi	 gelişmiş	 bir	 kök	 sistemleri	 yoktur	 ve	
beslenmeleri	atmosferik	birikime	bağlıdır.		

Çalışmada,	 farklı	 liken	 (Cladonia	 convoluta,	 Cladonia	 foliacea)	 ve	 karayosunu	
(Homalothecium	 sericeum,	 Hypnum	 lacunosum,	 Hypnum	 cupressiforme,	 Tortella	
tortuosa,	 Didymodon	 acutus,	 Syntrichia	 ruralis,	 Syntrichia	 intermedia,	 Pterogonium	
graciale,	Isothecium	alopecuroides,	Pleurochatae	squarrosa)	örnekleri	Yatağan	(Muğla),	
Soma	 (Manisa)	 ve	 Seyitömer‐Tunçbilek	 (Kütahya)	 termik	 santralleri	 etrafından	
toplanmış	 ve	 210Po	 ve	 210Pb	 birikimi	 için	 biyomonitör	 olarak	 kullanılabilirliği	
incelenmiştir.	 210Pb	 ve	 210Po	 aktivite	 konsantrasyonları	 alfa	 spektrometresi	
kullanılarak	 analiz	 edilmiştir.	 Liken	 örneklerinde	 210Po	 ve	 210Pb	 aktivite	
konsantrasyonları	 151±7	 ‐	 593±21	 ve	 97±5	 ‐	 364±13	 Bq	 kg‐1	 arasında	 bulunurken,	
karayosunlar	 için	 konsantrasyonlar	 124±5	 ‐	 1125±38	 ve	 113±4	 ‐	 490±17	 Bq	 kg‐1	
arasında	tayin	edilmiştir.	Sonuçlar,	210Po	ve	210Pb’u	karayosunu	örneklerinin	likenlere	
kıyasla	daha	fazla	biriktirdiğini	göstermektedir.	Yatağan	(Muğla)	için,	bir	karayosunu	
türü	 olan	 Hypnum	 lacunosum	 en	 uygun	 biyomonitör	 seçilirken;	 Soma	 (Manisa)	 ve	
Seyitömer‐Tunçbilek	 (Kütahya)	 için	 diğer	 bir	 karayosunu	 türü	 olan	 Syntrichia	
intermedia	seçilmiştir.	 Tüm	örnekleme	 istasyonlarında	 210Po	konsantrasyonları	 210Pb	
konsantrasyonlarından	daha	yüksek	bulunmuştur.		
Anahtar	Sözcükler:	Liken,	Karayosunu,	Atmosferik	birikim,	Biyomonitör	
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ÇORUM	YÖRESİ		GEÇ	JURA	–	GEÇ	KRETASE	YAŞLI	KİREÇTAŞLARINDA	
MİKROFASİYES	ANALİZİ	VE	PALEOORTAM	YORUMU	

Ayşegül	YILDIZ	1	ve	Güldane	AKILLI	2	
1	Aksaray		Üniversitesi,	Mühendislik	Fakültesi,	Jeoloji	Mühendisliği	Bölümü,	Aksaray		
2	Çorum	Belediyesi	İmar	İşleri	Müdürlüğü,	Çorum	
	
	 Çorum	ili	1/25000	ölçekli	Çankırı‐G32‐c2,	Çorum‐G33‐c2,	Çorum‐H34‐a2	ve	Çorum‐
G35‐d3	 paftalarında	 yer	 alan	 çalışma	 alanında	 ?Geç	 Jura‐Kampaniyen	 zaman	 aralığı	
Ferhatkaya	 formasyonu	 ile	 Maasrihtiyen	 zamanı	 ise	 Malboğazı	 formasyonu	 ile	 temsil	
edilmektedir.	 İnceleme	 alanında	 her	 iki	 formasyonun	 içerdiği	 kireçtaşlarında	 yapılan	
Standart	 Mikrofasiyes	 Analizi	 (SMF)	 ve	 Fasiyes	 Analizi	 (FZ)	 çalışmaları	 sonucunda,	
Ferhatkaya	formasyonunun	?Geç	Jura‐Berriasiyen	zaman	aralığında	(zamanımızdan	161,2‐
140,2	milyon	yıl	önce)	sırasıyla	derin	deniz	(SMF	3,	FZ	1A),	Sınırlı	platform	(SMF	24,	FZ	8),	
platform	evaporitleri	(SMF	23,	FZ	9),	derin	deniz	(SMF	3,	FZ	1A),	derin	şelf	kenarı	(SMF	4,	
FZ	3)	ve	derin	deniz	(SMF	3,	FZ	1A)	ortamlarında	depolandığı,	bu	zaman	aralığında	ortamın	
önce	 sığlaşıp,	 sonra	 derinleştiği	 belirlenmiştir.	 Aynı	 birimin	Valanginiyen‐Apsiyen	 zaman	
aralığında	(zamanımızdan	140,2–120	milyon	yıl	önce)	sırasıyla	derin	şelf	kenarı	(SMF	4,	FZ	
3),	derin	deniz	(SMF	3,	FZ	1A),	sınırlı	platform	(SMF	23,	FZ	8),	platform	evaporitleri	(SMF	
23,	FZ	9),	sınırlı	platform		(SMF	23,	FZ	8),	platform	evaporitleri	(SMF	23,	FZ	9),	yamaç	(SMF	
4,	 FZ	 4),	 derin	 şelf	 (SMF	 1,	 FZ	 2)	 ve	 sınırlı	 platform	 (SMF	 15	 R,	 23,	 22,	 15	 R,	 FZ	 8)	
ortamlarında	depolandığı,	bu	zaman	aralığında	ortamın	tektonik	olarak	aktif	ve	?Geç	Jura‐
Berriasiyen	 zaman	 aralığına	 göre	 daha	 sığ	 olduğu,	 Albiyen	 zaman	 aralığında	
(zamanımızdan	 120‐99,6	 milyon	 yıl	 önce)	 sırasıyla	 derin	 şelf	 kenarı	 (SMF	 4,3,	 FZ	 3)	 ve	
yamaç	(SMF	4,	FZ	4)	ortamlarına	dönüştüğü	ve	Valanginiyen‐Apsiyen	zaman	aralığına	göre	
derinleştiği	 gözlenmiştir.	 Ferhatkaya	 formasyonunun	 Senomaniyen‐Santoniyen	 zaman	
aralığında	(zamanımızdan	99,6–83,5	milyon	yıl	önce)	sırasıyla	sınırlı	platform	(SMF	15	R,	
FZ	8)	ve	yamaç	(SMF	4,	FZ	4)	ortamlarında	depolandığı,	ortamın	Albiyen	zaman	aralığına	
göre	 sığlaştığı,	 Kampaniyen	 zaman	 aralığında	 (zamanımızdan	 83,5–70,6	milyon	 yıl	 önce)	
ise	sırasıyla	derin	deniz	(SMF	1,	FZ	1B)	ve	derin	şelf	(SMF	1,	FZ	2)	ortamlarına	dönüştüğü,	
ortamın	Senomaniyen‐Santoniyen	zaman	aralığına	göre	derinleştiği	belirlenmiştir.	
	 Maastrihtiyen	yaşlı	Malboğazı	 formasyonun	oluşumu	sırasında	 ise	 (zamanımızdan	
70,6–65,5	 milyon	 yıl	 önce)	 ortamın	 sırasıyla	 derin	 deniz	 (SMF	 3,	 FZ	 1B,	 1A),	 platform	
kenarındaki	kumlar	(FZ	6),	derin	deniz	(SMF	3,	FZ	1B,	1A,	1B,	1A),	sınırlı	platform		(SMF	23,	
FZ	 8),	 derin	 deniz	 (SMF	 3,	 FZ	 1A),	 resif	 (SMF	 7,	 FZ	 5),	 sınırlı	 platform	 (SMF	 24,	 FZ	 8),	
platform	kenarındaki	 kumlar	 (FZ	6)	 ve	derin	deniz	 (SMF	3,	 FZ	1B,	1A)	haline	dönüştüğü	
belirlenmiştir.	Maastrihtiyen	boyunca	ortamın	duraylı	olmadığı	tektonik	olaylar	nedeniyle	
sürekli	 olarak	 yükselip,	 alçaldığı	 ve	Maastrihtiyen	 zamanının	 derin	 denizle	 başlayıp	 yine	
derin	denizle	sonuçlandığı	anlaşılmıştır.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Çorum,	 Fasiyes	 Zonu	 (FZ),	 Ferhatkaya	 formasyonu,	 Geç	 Jura,	 Geç	
Kretase,	Malboğazı	formasyonu,	Standart	Mikro	Fasiyes	(SMF)	
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TOPRAKSIZ	TARIM!	TOPRAKSIZLAŞTIRIR	MI?	

Özlem	AKAN	
Adnan	Menderes	Üniversitesi	Ziraat	Fakültesi	Bahçe	Bitkileri	Bölümü,	Aydın		
	
	 Ülkemizde	 son	 yıllarda	 hızla	 genişleyen	 topraksız	 tarım	 seraları	 ihracatımıza	
büyük	 katkı	 sağlarken,	 verdiğinden	 fazlasını	 mı	 alacak	 sorusunu	 da	 beraberinde	
getiriyor!	 Zira	 bu	 sistemde	 yapılan	 üretimde	 ortaya	 çıkan	 atıkların	 (kullanılmış	
substratlar,	substrat	paketleri,	 	 ilaç‐gübre	kutuları‐paketleri,	 	bitkileri	askıya	almakta	
kullanılan	 aparatlar…	 )	 yarattığı	 sorunun	 yanı	 sıra,	 kullanılan	 ilaçların	 atmosferde	
yarattığı	kirlilik	ve	 tabiî	ki	sistem	gereği	sulama	yoluyla	verilen	gübrelerin	 toprak	ve	
yer	 altı	 sularında	 yaratacağı	 kirlilik.	 Bu	 tip	 üretimde	 kapalı	 sistem	 kullanılmıyorsa,	
sistemden	 geçen	 ve	 drene	 olan	 gübreli	 su	 direk	 toprağa	 veriliyor	 ve	 bu	 toprağı	
kirletmekle	kalmayıp	yer	altı	suyuna	yıkanarak	taşınıyor.	Bu	durumun	ortaya	koyacağı	
tehlike	 azımsanmayacak	 ölçüdedir,	 hâlihazırda	 mevcut	 kirliliğe	 birde	 böylesi	 direkt	
katkının	 olayı	 hangi	 boyutlara	 taşıyabileceği	 ciddi	 bir	 tehlikenin	 ortada	 olduğunu	
işaret	etmektedir.	
		 Topraksız	 tarımın	 elbette	 avantajları	 var,	 elbette	 uygulamamız	 gerekiyor,		
ancak,	 	 tarımsal	 anlamda	 kötü	 tabloların	 yanı	 sıra	 özellikle	 taze	 sebze	 üretimi	 ve	
ihracatında	 olumlu	 gelişmeler	 ve	 ilerlemeler	 söz	 konusu.	 	 Bu	 pozitif	 tabloyu	
değerlendirmek	 ve	 hızla	 kaybetmemek	 için	 gereken	 önlemlerin	 alınması	 hem	
üreticinin	 geleceği	 açısından,	 hem	 tarımın	 geleceği	 açısından,	 hem	 de	 Anadolu	
topraklarının	sağlığı	açısından	son	derece	önemli	ve	ivedidir.	Bu	sistemi	uzun	yıllardır	
kullanan	 bazı	 gelişmiş	 Avrupa	 ülkeleri	 gibi	 hatalar	 yapıp,	 sonra	 fersah	 fersah	
uzaklarda	 üretim	 yapacak	 toprak	 kiralamak	 ve	 satın	 almak	 yolunu	 aramaya	 gerek	
kalmamalıdır.	Bu	çalışmada	ülkemizdeki	topraksız	tarım	seralarının	durumu,	geleceği,	
tarıma	katkıları	ve	potansiyel	riskleri	irdelenmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Topraksız	tarım,	bitkisel	üretim,	kirlilik	
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YÜKSEK	ÖĞRETİMDE	SÜRDÜRÜLEBİLİR	ÇEVRE	EĞİTİMİ	İÇİN	SORUN	MERKEZLİ	
PROGRAM	TASARIMLARI	

Sami	OLUK	ve	Esin	AKÇAM	OLUK	
Celal	Bayar	Üniversitesi	Eğitim	Fakültesi,4900	Demirci/Manisa		
	
	 Sürdürülebilir	 çevre	 için	 eğitim	 hedefleri	 ekolojik,	 ekonomik	 ve	 sosyolojik	
alanlara	 yönelmiştir.	 Genel	 anlamda	 doğanın	 dilini	 öğretmeye	 yönlenen	 ekolojik	
hedefler	 ekosferin	 yapı	 ve	 işleyişi,	 doğal	 kaynaklar,	 çevresel	 bozulmalar	 ve	 koruma	
alanları,	ekonomik	alana	yönlenen	hedefler	ise	istikrarlı	bir	kalkınma	için	kaynakların	
sürdürülebilir	kullanımını	kapsar.	Öncelikli	olarak	toplumların	öz	kaynaklarını	verimli	
kullanılması,	 yaşam	 kalitesini	 artırma,	 bireylere	 ihtiyaçlarını	 karşılamaya	 yönelik	
tüketim	davranışlarında	farkındalık	oluşturmaya	yönelik	eğitim	süreçlerinden	oluşur.	
Sosyal	alanda	ise	habitatlar,	yerel	ve	kültürel	değerlerin	korunması,	kaynakların	yerel,	
ulusal,	 uluslar	 arası	 boyutları	 ile	 kuşaklar	 arası	 adil	 dağılımını	 izleyebilen	 ve	 bu	
konuda	 tepki	 gösterebilen	 baskı	 grupları	 oluşturmaktır.	 	 Bu	 üç	 alanda	 bilişsel,	
duyuşsal	 ve	 devinişsel	 davranışlar	 kazandırmaya	 hedeflenen	 çevre	 eğitimi,	 kendi	
yaşam	değerlerini	tanıma,	koruma	ve	geliştirmeyi	ilke	edinmiş,	kendisine,	diğerlerine	
ve	 içinde	 yaşadığı	 çevreye	 karşı	 sorumluluk	 duygusu	 kazanmış,	 problemleri	 tanıma,	
çözme	ve	kendi	kendine	karar	verme	becerileri	gelişmiş	aktif	vatandaşlar	yetiştirmeyi	
amaçlar.	
	 Sorun	 merkezli	 program	 tasarımları	 kültürel	 ve	 toplumsal	 değerlerin	
güçlenmesini	 sağlamak,	 toplumun	 halen	 karşılanmamış	 ihtiyaçlarını	 göstermesi	 ve	
farkındalık	 oluşturması	 için	 planlanmıştır.	 Sorun	 merkezli	 tasarımlar	 öğrencilerin	
toplumsal	 sorunları,	 ihtiyaçları,	 ilgi	 ve	yetenekleri	üzerine	odaklanmıştır.	Bu	 tasarım	
öğrencilerin	 mevcut	 toplumsal	 yaşantılarında	 karşılaşacakları	 problemleri	 çözme	
becerilerini	 sahip	olmalarını	 hedefler.	Öğrenciler	 içeriği	 öğrenirlerken	 aynı	 zamanda	
toplumu	ilgilendiren	sosyal	sorunları	öğrenirler	ve	kendi	çözümlerini	üretirler.	Sorun	
merkezli	 programlar	 öğrenci	merkezli	 olup,	 öğretim	 elemanı	 rehber	 konumundadır.	
Öğrenciler	rutin	derslerden	farklı	olarak	öğrenme	sürecini	sınıf	dışında,	daha	önceden	
hazırlanmış	çekirdek	projeleri	gerçekleştirerek	tamamlarlar.		
	 Çevre	 sorunlarının	 yerel	 ve	 toplumsal	 nitelikte	 olması,	 sorunun	 kaynağı	 ve	
çözümü	 için	 tekrar	 topluma	 yönelinmesi,	 çevre	 sorunlarına	 yönelik	 tutum	 ve	
farkındalık	 oluşturması,	 sorunların	 çözümünde	 bilişsel,	 duyuşsal	 ve	 devinişsel	
değişkenlerin	önemli	olması	nedeni	 ile	 sorun	merkezli	 tasarımların	çevre	eğitiminde	
kullanılabileceği	söylenebilir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Sürdürülebilir	 çevre,	 çevre	 eğitimi,	 eğitim	 programları,	 sorun	
merkezli	program	tasarımları,	yüksek	öğretim	
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BİYOLOJİ	ÖĞRETMEN	ADAYLARININ	ÇEVRE	DUYARLI	DAVRANIŞLARININ	ÇEŞİTLİ	
DEĞİŞKENLERE	GÖRE	İNCELENMESİ	

Osman	ÇİMEN,	Mehmet	YILMAZ	ve	Gonca	ÇİMEN	
Gazi	Üniversitesi,	Gazi	Eğitim	Fakültesi,	Biyoloji	Eğitimi	Anabilim	Dalı,	
Teknikokullar/Ankara	
	

Günümüzde	 çevre	 sorunları	 dünyanın	 her	 bölgesini	 tüm	 insanları	
etkilemektedir.	Çevre	sorunlarının	nedenleri	arasında	en	önemli	etkiye	insan	ve	insan	
kökenli	 etkenler	 neden	 olmaktadır.	 Çevre	 sorunlarının	 bugün	 geldiği	 noktadan	 daha	
iyi	duruma	gelebilmesi	için	insanlara	önemli	roller	düşmektedir.	İnsanların	bireysel	ve	
toplumsal	 olarak	 çevresel	 sorumluluklarını	 yerine	 getirmesi	 ve	 çevreye	 olumsuz	
etkinin	azaltılması	 ile	çevre	sorunlarının	iyileştirilmesi	sürecine	katkı	sağlanmış	olur.	
Çevreye	 karşı	 insanların	 sahip	 olması	 gereken	 duyarlılıklardan	 biri	 çevre	 duyarlı	
davranışlardır.	 Bu	 noktadan	 hareketle	 öğrencilere	 çevre	 bilinci	 ve	 çevre	 duyarlılık	
bilincini	 verecek	 olan	 öğretmen	 adaylarının	 çevre	 duyarlı	 davranışlarını	 etkileyen	
faktörlerin	belirlenmesi	gerekmektedir.		

Bu	çalışmanın	amacı	öğretmen	adaylarının	çevre	duyarlı	davranışlarını	cinsiyet,	
çevre	 dernek	 üyeliği	 ve	 yaş	 gibi	 değişkenlere	 göre	 incelemektir.	 Araştırma	 tarama	
modeli	 şeklinde	 tasarlanmıştır.	 Çalışma	 grubunu	 Gazi	 Üniversitesi	 Gazi	 Eğitim	
Fakültesi	 Biyoloji	 Eğitimi	 anabilim	 dalında	 öğrenim	 gören	 120	 öğretmen	 adayı	
oluşturmaktadır.	 	 Çalışmada	 veri	 toplama	 aracı	 olarak	 araştırmacılar	 tarafından	
geliştirilen	 çevre	duyarlı	davranış	ölçeği	kullanılmıştır.	Ölçek	5’li	 likert	 tipte	olup	18	
maddeden	 oluşmaktadır	 ve	 ölçeğin	 Cronbach	 alfa	 güvenirlik	 katsayısı	 .72	 olarak	
hesaplanmıştır.	 Çalışma	 sonucunda	 öğretmen	 adaylarının	 çevreye	 duyarlı	
davranışlarının	 orta	 düzey	 ile	 yüksek	 düzey	 arasında	 olduğu,	 öğretmen	 adaylarının	
çevre	 duyarlı	 davranışlarının	 cinsiyet	 ve	 çevre	 dernek	 üyeliği	 değişkenlerine	 göre	
anlamlı	olarak	 farklılaştığı,	 yaşam	yeri	ve	yaş	değişkenlerine	göre	değişmediği	 tespit	
edilmiştir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Biyoloji	 öğretmen	 adayları,	 çevre	 eğitimi,	 çevre	 duyarlı	
davranışlar,	çevre	sorunları	
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HEPÇE	DERESİ’NDE	(DARLIK‐İSTANBUL)	YAŞAYAN	Phoxinus	phoxinus	(Linnaeus,	
1758)	(PISCES:CYPRINIDAE)	TÜRÜNÜN	BESLENME	EKOLOJİSİ	

Özcan	GAYGUSUZ1,	Mustafa	TEMEL1	ve	Çiğdem	GÜRSOY	GAYGUSUZ2	
1İstanbul	Üniversitesi	Su	Ürünleri	Fakültesi,	Fatih‐İstanbul	
2Trakya	Üniversitesi	Keşan	Meslek	Yüksekokulu,	Keşan‐Edirne	
	
	 Doğal	 ve	 özellikle	 insan	 baskısından	 uzakta	 bulunan	 izole	 tatlısu	
ekosistemlerinin	 yaygın	 balıklarından	 biri	 olan	 Phoxinus	 phoxinus	 (Linnaeus,	 1758)	
balığının	 beslenme	 ekolojisi,	 İstanbul’un	 önemli	 içme	 suyu	 kaynaklarından	 Darlık	
barajına	akan	Hepçe	Deresi’nde	Ekim	2008‐Eylül	2009	tarihleri	arasında	aylık	olarak	
elektroşok	 cihazıyla	 yakalanan	 228	 bireyde	 çalışılmıştır.	 Yakalanan	 balıkların	 en	
küçük	ve	en	büyük	total	boy	ile	ağırlık	değerleri	sırası	ile	1,6–7,4	cm	ve	0,0347–5,2595	
g	 olarak	 ölçülmüştür.	 Yakalanan	 P.phoxinus	 bireylerinden	 103	 tanesinin	 sindirim	
kanalının	 boş	 ve	 125	 tanesinin	 dolu	 olduğu	 görülmüştür.	 Dolu	 olan	 sindirim	
kanallarından	98	tanesi	incelenmiştir.		
	 Besin	 içeriklerinin	 incelenmesi	 sonucunda,	 Yüzde	 Ağırlık	 (%W)	 olarak	 %60	
karasal	 omurgasızlar,	 %17	 detritus,	 %15	 sucul	 omurgasızlar,	 %3	 alg,	 %2	 balık	
parçaları	 ve	 %1	 ile	 karasal	 bitkiler	 sindirim	 içeriğinde	 yer	 almaktadır.	 Rastlanma	
sıklığı	 (%F)	 açısından	 en	 sık	 rastlanan	 besin	 tipleri	 %41,84	 ile	 böcek	 ve	 böcek	
parçaları,	 %30,61	 ile	 Chironomidae,	 %28,57	 ile	 detritus,	 %15,31	 ile	 Gammarus	 sp.	
olmuştur.	 Sayısal	 varlık	 (%N)	 olarak	 besin	 içeriğinde	 %47,04	 ile	 Chironomidae,	
%25,33	ile	balık	parçaları,	%16,12	ile	Gammarus	sp.,	%4,28	ile	Ephemeroptera	nimfi,	
%1,65	ile	toprak	solucanı	ve	diğer	besin	içerikleri	yer	almıştır.	Bu	çalışma	sonucunda	
Hepçe	 Deresi’nde	 yaşayan	 P.	 phoxinus	 türünün,	 başlıca	 sucul	 omurgasızlarla	
beslenirken,	çevresindeki	ormanlık	ve	 tarım	alanlarından	suya	düşen	organizmalarla	
da	beslendiği	sonucuna	varılmıştır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 İstanbul,	 Şile,	 Darlık	 Barajı,	 Hepçe	 Deresi,	 Phoxinus	 phoxinus,	
Elektrikle	avcılık,	Besin	içeriği	
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İLKÖĞRETİM	FEN	BİLGİSİ,	SINIF	VE	OKUL	ÖNCESİ	ÖĞRETMEN	ADAYLARININ	
ÇEVRESEL	TUTUM	DÜZEYLERİNİN	TESPİT	EDİLMESİ	

Taner	KORKMAZ1	ve	Serap	ÖZ	AYDIN2	
1.Balıkesir	Üniversitesi	Fen	Bilimleri	Enstitüsü	Fen	Bilgisi	Eğitimi		
2.	Balıkesir	Üniversitesi	Fen	Bilimleri	Enstitüsü	Fen	Bilgisi	Eğitimi		
	
	 Bu	 çalışma,	 farklı	 alanlardaki	 öğretmen	 adaylarının	 çevreye	 yönelik	
tutumlarının	davranış	ve	düşünce	boyutlarını	tespit	etmeye	yönelik	olarak	yapılmıştır.	
Araştırmanın	 evrenini	 Balıkesir	 Üniversitesi	 Necatibey	 Eğitim	 Fakültesi	 İlköğretim	
Bölümü	Fen	Bilgisi	Öğretmenliği,	Sınıf	Öğretmenliği	ve	Okul	Öncesi	Öğretmenliği	Ana	
Bilim	 Dallarında	 okuyan	 öğretmen	 adayları	 oluşturmaktadır.	 Örneklem	 seçiminde	
amaçlı	 örnekleme	 yöntemi	 kullanılmıştır.	 Araştırmada,	 bu	 bölümlerde	 2009–2010	
eğitim‐öğretim	yılı	 I.	 yarıyılında	öğrenim	gören	öğrencilerden	birinci	 sınıf	ve	üçüncü	
sınıf	 öğrencilerinden	 toplam	 161	 öğrenci	 ile	 çalışılmıştır.	 Öğretmen	 adaylarına	
araştırmacılar	tarafından	Uzun	ve	Sağlam	tarafından	geliştirilen	toplam	27	maddeden	
oluşan	çevresel	 tutum	ölçeği	uygulanmıştır.	Öğretmen	adaylarının	anketteki	sorulara	
verdikleri	cevaplar	gruplara	ayrılarak	yüzde	ve	frekansları	hesaplanmıştır.	Öğretmen	
adaylarının	 ankete	 verdikleri	 cevaplar	 SPSS‐16	 programı	 ile	 değerlendirilmiştir.	
Araştırmanın	 sonuçları	 öğretmen	 adaylarının	 çevreye	 yönelik	 tutumlarının	 bazı	
branşlarda	 özellikle	 yetersiz	 olduğunu	 göstermiştir.	 Öğretmen	 adaylarının	 çevreye	
yönelik	tutumlarının	genel	ortalamasına	bakıldığında	Fen	Bilgisi	öğretmen	adaylarının	
sınıf	 öğretmenliği	 ve	okul	 öncesi	 öğretmen	adaylarına	 göre	daha	 iyi	 düzeyde	olduğu	
tespit	 edilmiştir.	 Bunun	 yanında	 öğretmen	 adaylarının	 1.	 ve	 3.	 sınıf	 düzeyinde	
karşılaştırılmalarında	sınıf	öğretmenliği	öğretmen	adaylarının	1.	 sınıf	 çevresel	 tutum	
puanlarının	 ortalamalarının	 3.	 sınıf	 çevresel	 tutum	 puanlarının	 ortalamalarına	 göre	
daha	 iyi	 düzeyde	 olması	 ilgi	 çekicidir.	 Bu	 durum	 çevre	 eğitimine	 verilmesi	 gereken	
önemi	ön	planda	tutmamızın	gerekliliğini	göstermektedir.	
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FARKLI	METAL	STRESİ	ALTINDAKİ	SİYANOBAKTERİYAL	TÜRLERİN	BİYOMAS,	
KLOROFİL	A,	TOTAL	KARBONHİDRAT	VE	TOTAL	PROTEİN	İÇERİKLERİ	

E.	BOZANTA	ve	G	OKMEN		
Muğla	Üniversitesi	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,	Muğla	TÜRKİYE	
	
	 Bu	 çalışmanın	 amacı,	 4	 siyanobakteriyal	 türün	 biyomas,	 klorofil	 a,	 total	
karbohidrat	 ve	 protein	 içerikleri	 üzerine	 farklı	 krom,	 bakır	 ve	 nikel	
konsantrasyonlarının	 (2,5mg/L‐80mg/L)	 etkilerini	 araştırmaktır.	 Tüm	
siyanobakteriyal	 türlerin	 biyomas,	 klorofil	 a,	 total	 karbohidrat	 ve	 protein	 içerikleri	
spektrofotometrik	 metotla	 belirlenmiştir.	 Bakır	 ve	 nikel	 organizmaların	 gelişim,	
klorofil	a,	karbohidrat	ve	protein	içerikleri	gibi	fizyolojik	proseslerini	inhibe	ettiği	için	
organizmalara	 toksik	 etki	 göstermiştir.	 Tüm	 kültürlerin	 biyomas	 ve	 diğer	
parametreleri	 2.5	 mg/L	 nikel	 konsantrasyonunda,	 5mg/L	 bakır	 konsantrasyonunda	
baskılanmıştır.	 Anabaena	 sp.	 G04	 ve	 G06’	 nın	 fizyolojik	 parametreleri	 düşük	 krom	
konsantrasyonunda	 (1.25‐	 2.5	 mg/L)	 stimüle	 olmuştur.	 Ancak,	 20	 mg/L’	 nin	
üzerindeki	 krom	 konsantrasyonlarında	 tüm	 kültürlerin	 biyomas	 ve	 diğer	
parametreleri	tamamen	inhibe	olmuştur.	
Anahtar	sözcükler:	Siyanobakteri,	bakır,	krom,	nikel,	gelişme,	klorofil,	toplam	
karbonhidrat,	toplam	protein			
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ÇEVRE	BİLİNCİ	VE	EĞİTİM	

Seray	TOKSÖZ	
Yeni	Yüzyıl	Üniversitesi,	Sağlık	Hizmetleri	Meslek	Yüksekokulu,	Cevizlibağ,	Ofluoğlu	
Yerleşkesi,	Topkapı/	İstanbul	
	
	 Çevre	 sorunlarının	 giderek	 arttığı	 ve	 toplumların	 gündemini	 farklı	 şekillerde	
meşgul	 ettiği	 günümüz	 şartlarında,	 bu	 sorunlara	 yönelik	 çözüm	 önerilerinden	 biri	
eğitimdir.	 Eğitim	 süreçleri,	 programları	 ve	 uygulamalarına	 çevre	 konusunun	
eklenmesi,	 eğitim	 her	 döneminde	 insanların	 çevre	 bilinci	 ile	 yetiştirilmesinin	 önemi	
büyüktür.	 Bu	 amaçla,	 günümüzde	 ülkeler	 eğitim	 müfredatları	 içine	 çevre	 bilincinin	
artıracak	içerikleri	eklemektedirler.	Yeni	yetişen	nesillerin	çevre	bilincine	sahip	olması	
konusunda	 çabalar	 bile	 artık	 yeterli	 değildir.	 Buna	 ek	 olarak,	 eğitim	 yaşamını	
tamamlamış	insanların	da,	“yaşam	boyu	eğitim”	anlayışıyla	çevre	bilincinin	aşılanması	
önemlidir.	Bu	doğrultuda,	günümüzde	devletlerin	eğitim	politikaları	yanında	ulusal	ve	
uluslar	 arası	 gönüllü	 kuruluşların	 da	 çabası	 söz	 konusudur.	 Örneğin	 Greenpeace	
örgütü,	 çevre	 bilinci	 konusundaki	 duyarlılıklar	 için	 eylemlerinin	 yanı	 sıra	 eğitim	
süreçleri	 için	 çeşitli	 çalışmada,	 eğitim	 ve	 çevre	 bilinci	 ilişkisi	 günce	 örnekleri	 ile	
değerlendirilecektir.	 Bu	 çalışmamızda	 konuya	 örnek	 oluşturan	 farklı	 dönemlerdeki	
incelemelere	yer	verilecektir.		

Çevre	 bilinci	 ile	 yetişen	 yeni	 nesillerin,	 duyarlılıkları	 artacaktır.	 Siyasal	 ve	
toplumsal	 katılımları	 ya	 da	 reaksiyonları	 daha	 etkin	 olacaktır.	 Bilinmelidir	 ki	
günümüzde	kamuoyunun	gücü	önemlidir.	Bu	nedenle,	çevre	sorunlarının	çözümü	için	
eğitimi	 gerekli	 görenlerin	 en	 temel	 	 dayanaklarından	 biri	 çevreye	 karşı	 duyarlılığın	
gelişmesidir.	 Günümüzde	 yer	 alan	 tüm	 çalışmaların	 ışığında	 yapılan	
değerlendirmelere	 dayalı	 olarak	 sürdürülebilir	 ve	 her	 yaştan	 kişinin	 konu	 ile	
farkındalığını	 yaratabilmek	 üzere	 mutlak	 surette	 yaşam	 boyu	 eğitim	 politikalarının	
içiersinde	çevre	bilincine	yönelik	eğitimler	konulması	öngörülmüştür.	
Anahtar	Sözcükler:	Eğitim,	Çevre,	Greenpeace,	Çevre	Bilinci,	Doğal	Enerji	kaynakları,	
Üretim	
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ENGELLİ	ÇOCUKLAR	VE	YAŞLILAR	İLE	AİLELERİNE	YÖNELİK	İYİLEŞTİRME	
BAHÇELERİ	

Emrullah	Şahin1	ve	Oğuz	Özyaral2	
1Tuzla	Belediyesi,	Park	ve	Bahçeler	Müdürlüğü,	Tuzla,	İstanbul	
2Yeni	 Yüzyıl	 Üniversitesi,	 Sağlık	 Hizmetleri	 Meslek	 Yüksekokulu,	 Cevizlibağ,	 Ofluoğlu	
Yerleşkesi,	Topkapı/	İstanbul	
	
	 Çalışmamızın	amacı	engelli	çocuklar	ve	yaşlılarla	birlikte	bu	kişilerin	ailelerinin	
yaşam	 kaliteleri	 arttırmak	 için	 hazırlanacak	 iyileştirme	 bahçelerinin	 planlanması	 ve	
kullanımı	oluşturmuştur.	Bu	nedenle	hedef	kitleye	yönelik	olarak	dünyada	uygulanan	
iyileştirme	bahçelerinden	örnekler	değerlendirilmiş	ve	bu	bilgiler	 ışığında	ülkemizde	
uygulabilir	bir	taslak	proje	oluşturulmuştur.	
	 Bu	 projede	 “Hayvan	Destekli	 Terapi	 Alanı”,	 “Müzik	 ile	 Terapi	 Alanı”,	 “Yaşlılar	
için	Etkinlik	ve	Terapi	Alanı”,	 “Doğa	Yürüyüşü	ve	 Serbest	Gezi	Alanı”	 ve	 “Aileler	 için	
Dinlenme	 Alanları”	 bulunmaktadır.	 Sistemde	 uygulamaya	 konulacak	 olan	 terapi	
yöntemi	 uzman	 terapistler	 eşliğinde	 yürütülecek	 ve	 gönüllü	 kuruluşların	 çeşitli	
aktivelere	katkıları	sağlanacaktır.	
	 Bu	projede	sadece	sağlık	sorunları	olan	kişiler	değil	aynı	zamanda	onların	yakın	
çevresi	de	hedef	alınmıştır.	Bu	sebepten	ötürü	ailelerin	de	konuya	yönelik	eğitilmesi,	
bilgilendirilmesi	 ve	 yaşamsal	 yüklerinin	 kısmen	 de	 olsa	 planlı	 bir	 şekilde	
kolaylaştırılması	 bu	 çalışma	 programının	 ana	 amacının	 bir	 parçası	 olarak	
hedeflenmiştir.	
	 Yürütülmesi	 ve	 sürdürülebilirliği	 tasarlanmış	 olan	 bu	 çalışma	 ile	 engelli	
çocuklar,	 yaşlılar	 ve	 onların	 ailelerinin	 psikolojik	 ve	 fiziksel	 sağlıkları	 ile	 sosyal	
yaşantıları	üzerine	sağlık	bahçelerinin	olumlu	etkilerini	hayata	geçirilmiş	olabilecektir.	
Çalışmamızda	bu	etkilerin	oluşmasındaki	tasarım	ilkelerinin	belirlenmesini	konu	alan	
tüm	araştırmalar	değerlendirilmiştir.	Sonuç	olarak	toplumsal	değerler	ışığında	sosyo‐
ekonomik	ve	 kültürel	 alt	 yapısı	 da	 göz	önüne	alınarak	bir	 sentez	 iyileştirme	bahçesi	
tasarımı	 ortaya	 konulmak	 istenmiştir.	 Projemiz	 İstanbul	 Tuzla	 Belediye	 sınırlarında	
uygulama	aşamasındadır.		
Anahtar	Sözcükler:	Engelli,	yaşlı,	iyileştirme	bahçesi,	yaşam	kalitesi,	peyjaj		
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ÇEVRE	BİLİNCİ	ÜZERİNE	ANNE	VE	BABA	ALGISININ	DEĞERLENDİRİLMESİ	

Funda	AYRA1,	Oğuz	ÖZYARAL1,	Mukadder	KARAKAYA1	ve	Yaşar	Keskin2	
1Yeni	 Yüzyıl	 Üniversitesi,	 Sağlık	 Hizmetleri	 Meslek	 Yüksekokulu,	 Cevizlibağ,	 Ofluoğlu	
Yerleşkesi,	Topkapı/	İstanbul	
2Marmara	Üniversitesi,	Tıp	Fakültesi,	Halk	Sağlığı	Anabilim	Dalı,	Haydarpaşa,	İstanbul	
	
	 Bu	 çalışma,	 ana	 babaların	 çevre	 bilinci	 ve	 çevrenin	 korunması	 konularındaki	
algılarının	ne	düzeyde	olduğunu	belirlemek	ve	bunun	 sonucunda	 çevrenin	değeri	 ve	
korunması	 için	 farkındalık	 yaratmak	 amacıyla	 yapılmıştır.	 Bu	 araştırmamızda,	
İstanbul	Anadolu	Yakası,	Kızıltoprak‐	Erenköy	semtlerinde	bulunan	iki	özel	anaokulu	
öğrenci	 ebeveynine,	 yanısıra	 Anadolu	 yakası	 Ümraniye	 semtinde	 bulunan	 özel	 bir	
ilköğretim	 okulunun	 I.	 ve	 II.	 sınıf	 ebeveynine	 anket	 uygulaması	 yapılmıştır.	
Araştırmacılar	 tarafından	 hazırlanan	 ana	 okulu	 öğrencilerin	 ebeveyinlerinin	 çevre	
algısını	değerlendirebilmek	amacı	ile	(12)	adedi	demografik	özelliklerin	belirlenmesi	,	
(64)	 adedi	 ise	 algı	 ölçümü	 için	 hazırlanmış	 bulunan	 toplam	 76	 sorudan	 oluşan	 bir	
anket	 uygulanmıştır,.	 Anketleri	 bir	 bölümü	 anneler,	 bir	 kısmı	 da	 babalar	 tarafından	
yanıtlanmıştır.	 Bu	 araştırmada	 ön	 testler	 42	 anne	 baba	 üzerinde	 yapılmış	 olup,	
toplamda	150	ebeveyn	üzerinde	yürütülmüştür.	
	 Çalışmamızda	ebeveynin	bilgi,	davranış,	tutumarasındaki	yaklaşımı	gösterilmek	
istenmiştir.	 Elde	 edilen	 bulgular	 doğrultusunda	 kendi	 içselleştirdikleri	 doğru	
haraketleri,	 yaklaşımları	 çocuklarına	 aktarmak	 için	 önce	 anne	 baba	 olarak,	
kendilerinin	çevre	ve	ekosistem	hakkında	farkındalıkları	saptanmıştır.		
	 Çevre	 eğitiminin	 hayatın	 her	 yönünde	 vurgulanması,	 bu	 eğitimin	 sivil	 toplum	
kuruluşları	ile,	konunun	uzmanları	ile	yapılması,	bu	anlamda	kitle	iletişim	araçlarının	
etkinliği	 sonuçlarına	 varılmıştır.	 Çevre	 bilinci	 eğitimlerinin	 sürdürülebilirliği	 için	
eğitim	 farkındalık	 çalışmalarının	 çocukluk	 çağında	 başlamasının	 yanı	 sıra	 toplumsal	
açıdan	 sosyo‐kültürel	 davranış	değişiklerinin	 sağlanabilmesi	 için	medya	 çalışmaların	
ağırlık	 verebilmesi	 gerçeğinin	 yanı	 sıra	 sosyal	 medya	 boyutunda	 çalışmalar	
hazırlanmalıdır.	
Anahtar	Sözcükler:	Çevre	bilinci,	ebeveyn	algısı,	anaokulu	çağı	çocuk	
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FARMASÖTİK	KİRLENME	VE	ATIK	İLAÇ	TOPLAMA	SİSTEMLERİ	

Sibel	GERMEYAN,	Oğuz	ÖZYARAL	,	Sibel	EMÜL	ve	Ayşenur	CURABEYOĞLU	
Yeniyüzyıl	Üniversitesi	Sağlık	Hizmetleri	Meslek	Yüksek	okulu	Topkapı	/İstanbul	
		
	 İnsan	ve	Hayvan	sağlığında	,Tarım	ve	Hayvancılıkta	kullanılan	ilaç	ve	atıklarının	
çevre	kirliliğine	özellikle	de	su	kaynaklarının	bütünlüğüne	verdikleri	zarar	21.	yüzyılın	
en	önemli	çevre	sorunlarından	biri	olarak	görülmektedir.	
	 1999	 ila	 2000	 yılları	 arasında	 U.S.	 Geological	 Survey	 tarafından	 yürütülmüş	
olan	 çalışmanın	 sonuçlarına	 göre,	 pek	 çok	 su	 kaynağında	 antibiyotik,	 steroidler,	
sentetik	 hormonlar	 ve	 toplumda	 sık	 kullanılan	 ilaçlardan	 en	 az	 bir	 veya	 birkaçının	
bulunduğu	gösterilmiştir.		
	 Çevre	 sularına	 karışan	 düşük	 miktarlardaki	 ilaçlarla	 sürekli	 temas	 hainde	
kalmanın		balık	ve	diğer	sucul	canlılarda	fizyolojik	ve	diğer	davranışsal	değişikliklere	
neden	 olduğu	 yapılan	 araştırmalarla	 gösterilmiştir.	 Ayrıca	 çevreye	 karışan	 düşük	
miktarlardaki	 antibiyotiklerle	 sürekli	 temas	 ilaca	 dirençli	 mikroorganizma	 ve	
bakterilerin	 ortaya	 çıkmasına	 neden	 olabilecektir.Bunun	 haricinde	 günümüzde	
infertilite’	nin	erkeklerde	daha	sık	gözükmesi	 	 farmasötük	kirlenmesin	neden	olduğu	
diğer	bir	sağlık	sorunudur.		
	 Kullanılmayan	 ilaçların	 	 çöp	 ve	 kanalizasyon	 sistemine	 atılması	 da	 doğaya	
karışma	yollarından	birisidir.Bunun	haricinde	idrar	ve	dışkı	ile	kanalizasyon	sistemine	
karışan	 kullanılmış	 ilaçlar,atık	 su	 arıtım	 sistemlerinin	 bazı	 ilaçlarda	 yetersiz	
kalması,hayvancılıkta	kullanılan	hormon	ve	antibiyotiklerin	yer	altı	sularına	karışması	
farmasötik	kirlenmeye	neden	olan	diğer	unsurlardır.		
	 Evlerde	kullanılmayan	ilaçlar	ailemiz,	toplumumuz	ve	çevremiz	için	bazı	riskler	
taşımaktadır.İlaç	 suistimali,	 hatalı	 ilaç	 kullanımı,	 çocuklarda	 kaza	
zehirlenmeleri,intihar	 girişimleri	 bu	 risklerin	 bazılarıdır.	 ABD,AB,	 Kanada	 ve	
Avusturalya’da	uygulanmakta	olan	ilaç	toplama	sistemleri	ile	bu	riskler	kontrol	altına	
alınabilir.	
Anahtar	Sözcükler:	Farmasötik	kirlenme	,	atık	ilaçlar,	çevresel	kirlenme	
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GENETİĞİ	DEĞİŞTİRİLMİŞ	ORGANİZMALAR	(GDO)	VE	ÇEVRE	SAĞLIĞI	

Feryal	ERVERDİ	ve	Oğuz	ÖZYARAL	

Yeni	Yüzyıl	Üniversitesi,	Sağlık	Hizmetleri	Meslek	Yüksekokulu,	Cevizlibağ,	Ofluoğlu	
Yerleşkesi,	Topkapı/	İstanbul	
	
	 Son	 yıllarda	 dünyanın	 en	 çok	 ilgilendiği	 konuların	 başında	 biyoteknolojik	
yöntemlerle	 elde	 edilen	 “genetiği	 değiştirilmiş	 organizmaların”	 (GDO)	 kullanımı	
gelmektedir.	 Biyoteknolojik	 ürünlerin	 önümüzdeki	 yıllarda	 tarımsal	 üretim	 yanında	
tüm	 yaşantımızda	 önemli	 bir	 yer	 tutacağı	 görülmektedir.	 GDO’lar	 hakkında	 devam	
eden	 çalışmalara	 rağmen	 yeterince	 deneysel	 bulgu	 olmadığından	 yararları	 veya	
zararları	 konusunda	 kesin	 bir	 yargıya	 varmanın	 şu	 an	 için	 mümkün	 olmadığı	
düşünülmektedir.	 Bu	 bağlamda,	 çevremize	 ve	 gelecek	 nesiller	 üzerine	 olabilecek	
etkilerinin	ve	 ihtimal	 risklerin	en	aza	 indirilmesi	 için	gerekli	önlemlerin	alınabilmesi	
için	 sosyo‐kültürel	 yapının	 güçlü	 kılınması	 için	 toplumun	bilgilendirilmesi	 ve	 zaman	
geçirilmeden	 gerekli	 önlemlerin	 alınabilmesi	 için	 toplumsal	 değerlerin,	 yaşamın,	
sağlığın	korunabilmesi	için	politikaların	oluşturulması	gerekmektedir..		
	 Bu	çalışmamızda	literatür	taramasıyla	ulaşılan	bulgulara	dayalı	olarak,	genetiği	
değiştirilmiş	 organizmaların	 çevre	 sağlığı	 üzerine	 potansiyel	 yararları	 ile	 zararları	
ve/veya	 riskleri,	 biyolojik	 çeşitliliğe	 etkileri	 ve	 diğer	 bakış	 açılarını	 irdelenmiştir.	
Ayrıca,	daha	önce	toplum	üzerinde	yapılmış	diğer	araştırmalara	dayalı	anket	sonuçları	
değerlendirildiğinde,	 tüketicinin	 alacağı	 ürünün	 GDO	 içerip	 içermediğini	 bilmek	
istediğini	belirtilmiştir.	Bu	nedenle	önce	 tüketicinin	bilinçlendirilmesi	daha	 sonra	da	
kendi	 görüş,	 tercih	 ve	 taleplerine	 uygun	 seçim	 yapabilmesi	 için	 ürünlerin	 GDO	
içeriyorsa	 bu	 ibareyi	 bulunduran	 etiketi	 taşımasının,	 GDO	 içermiyen	 ürünlerinde	 bu	
yapıyı	 taşımadığının	 belirtmesine	 yönelik	 olarak	 yasal	 düzenlemelerinin	 ivedilikle	
tamamlanması	konusu	vurgulanmıştır.	GDO	konusunda	halkın	bilinçlendirilmesi	ve	bu	
konudaki	eğitimlere	önem	verilmesinin	son	derece	önemli	olduğu	düşünülmektedir.	
Anahtar	 Sözcükler	 :	 Genetiği	 Değiştirilmiş	 Organizmalar	 (GDO),	 çevre	 sağlığı,	
biyoçeşitlilik	
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ÇEVRE	BİLİNCİ	VE	ÇEVRENİN	KORUNMASI	KONUSUNDA	5‐6	YAŞ	GRUBU	
ÇOCUKLARINA	YÖNELİK	ALGI	DEĞERLENDİRİLMESİ	

Mukadder	KARAKAYA1,	Oğuz	ÖZYARAL1,	Funda	AYRA1	ve	Yaşar	KESKİN2	

1Yeni	 Yüzyıl	 Üniversitesi,	 Sağlık	 Hizmetleri	 Meslek	 Yüksekokulu,	 Cevizlibağ,	 Ofluoğlu	
Yerleşkesi,	Topkapı/	İstanbul	
2Marmara	Üniversitesi,	Tıp	Fakültesi,	Halk	Sağlığı	Anabilim	Dalı,	Haydarpaşa,	İstanbul	
	
	 Çevre	 bilinci	 oluşturma	 ve	 çevrenin	 korunması	 konusunda	 eğitimin	 rolü,	
eğitimin	 ne	 zaman	 ve	 nasıl	 yapılması	 gerektiği,	 nereden	 alınan	 eğitimin	 daha	 etkin	
olduğu	 sorularına	 alınacak	 yanıtlar	 çevre	 bilinci	 oluşturma	 ve	 çevrenin	 korunması	
konusundaki	farkındalığın	küçük	yaşlarda	geliştirilebilmesi	için	son	derece	önemlidir.	

Bu	 çalışma	 çevre	 bilinci	 ve	 korunması	 hakkındaki	 5‐6	 yaş	 grubu	 çocuklarının	
algılarını	 saptamak,	 değerlendirmek	 ve	 eğitim	 programları	 oluşturmak	 amacıyla	
yapılmıştır.	 Bunun	 için	 46	 sorudan	 oluşan	 anket	 yüz	 yüze	 soru	 cevap	 yöntemiyle	
çalışılmıştır.	

Araştırmamızda	 okul	 öncesi	 eğitim	 kurumlarına	 devam	 etmekte	 olan	
İstanbul’da	Anadolu	yakasında	Kızıltoprak‐Erenköy‐Ümraniye	ilçelerinde	ikamet	eden	
200	çocuk	üzerinde	çalışmıştır.	Çalışmaya	katılan	çocuklar	aynı	zamanda	okul	öncesi	
kurumlara	 devam	 etmektedir.	 Bu	 çalışmamızda;	 ebeveynlerin	 öğrenim	 düzeyleri,	
çocukların	çevre	ve	çevre	kirliliğinin	ana	unsurları	olarak	belirlenen	hava	kirliliği,	su	
kirliliği,	 ses	 kirliliği,	 toprak,	 geri	 dönüşüm	 konularındaki	 algı	 düzeyleri	 ile	 bilgi	
kaynaklarının	yanısıra	yaşam	biçimi	ve	alışkanlıkları	da	saptanılmaya	çalışılmıştır.	

Çalışma	 sonucunda	 çocuklarda	 çevre	 bilinci	 ve	 çevre	 korunması	 konusunda	
ailenin	eğitiminin	yanı	sıra,	okul	öncesi	kurumlarında	verilen	eğitim,	kitle	iletişim	araç	
ve	 gereçlerinin	 önemi	 ve	 etkinliği	 ile	 birlikte	 bu	 konuda	 hazırlanacak	 tüm	 eğitim	 ve	
farkındalık	 çalışmalarında	 kullanılacak	 yöntemler	 için	 gözleme	 dayalı	 programlar	
geliştirmek	gerektiği	görüşü	anlaşılmaktadır.	
Anahtar	Sözcükler:	Çevre	bilinci,	çevre	koruma,	okul	önce	çağı	çocuk,	okul	öncesi	
eğitim,	çever	farkındalığı	
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SAĞLIK	KURULUŞLARINDA	AMBALAJ	ATIKLARININ	GERİ	DÖNÜŞÜMÜ	

Meryem	YAĞAN,	Bihter	KARAGÖZ,	Remziye	KESKİN,	Oğuz	ÖZYARAL	ve	Onur	YARAR		
Yeni	 Yüzyıl	 Üniversitesi,	 Sağlık	 Hizmetleri	 Meslek	 Yüksekokulu,	 Cevizlibağ,	 Ofluoğlu	
Yerleşkesi,	Topkapı/	İstanbul	
	
	 Küreselleşen	dünyada,	geri	dönüşümün	giderek	daha	önemli	bir	yer	almasıyla	
çevre	 dostu	 üretim	 ve	 geri	 dönüşüm	 sektörlerine	 verilen	 önem	 de	 artmaktadır.	
İşletmeler	 bu	 yönde	 yapılarını	 değiştirmeye	 ve	 bu	 yapıya	 uygun	 faaliyetler	
geliştirmeye	yönelmektedir.	Buna	ek	olarak	gelecek	vaat	eden	sektörlere	bakıldığında;	
sağlık	yönetimi	ve	geri	dönüşüm	sektörlerinin	ilk	sıralarda	yer	aldığı	görülmektedir.		

Sağlık	kuruluşlarındaki	atıklar,	çevre	ve	insan	sağlığını	önemli	derecede	tehdit	
etmektedir.	Bu	sebeple	atıkların	kaynağında	doğru	yönetilmesi	ve	ayrıştırılması	ayrıca		
geri	dönüşüm	işlemlerine	tabi	tutulması	gerekliliği	ortaya	çıkmaktadır.		

Ambalaj	atıklarının	belirli	bir	sistem	içinde,	kaynağında	ayrıştırılıp	toplanması,	
taşınması,	 ayrıştırılması	 konularında	 teknik	 ve	 idari	 standartların	 oluşturulması	 ve	
bunlarla	 ilgili	 prensip,	 politika	 ve	 programlar	 ile	 hukuki,	 idari	 ve	 teknik	 esasların	
belirlenmesi	amacıyla	“Ambalaj	Atıklarının	Kontrolü	Yönetmeliği”	24.06.2007	tarih	ve	
26562	 sayılı	 Resmi	 Gazetede	 Yayınlanarak	 yürürlüğe	 girmiştir.	 Ayrıca	 sağlık	
kurumlarında	açığa	çıkan	kağıt,	karton,	cam	ve	metal	gibi	ambalaj	atıkları	kontamine	
olmamaları	 şartı	 ile	 diğer	 atıklardan	 ayrı	 olarak	 toplana	 bilmesi	 “Tıbbi	 Atıklar	
Yönetmeliği”nde,	EK‐2’de	B	grubu	altında	da	belirtilmiştir.	

Bu	çalışmada	sağlık	kuruluşlarında	ambalaj	atıkları	yönetimi	ve	geri	dönüşleri	
için	yapılan	diğer	çalışmaların	değerlendirilmesi	yapılmıştır.	Bu	amaçla,	İstanbul	ilinde	
faaliyet	gösteren	sağlık	kuruluşları	incelenmiş	olup	elde	edilen	veriler	doğrultusunda	
uygulamaya	yönelik	olarak	çeşitli	öneriler	getirilmeye	çalışılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Sağlık	kuruluşları,	Atık	yönetimi,	Ambalaj	atıkları,	Geri	dönüşüm	
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YAŞLI	DOSTU	ÇEVRE	YAKLAŞIMI	

Filiz	ALBAYRAK,	Oğuz	ÖZYARAL,	Zeliha	OKUR	
Yeni	 Yüzyıl	 Üniversitesi,	 Sağlık	 Hizmetleri	 Meslek	 Yüksekokulu,	 Cevizlibağ,	 Ofluoğlu	
Yerleşkesi,	Topkapı/	İstanbul	
	
	 Dünyada	ki	yaşlı	nüfus	oranının	yükselmesi,	kronik	hastalıklarda	görülen	artış,	
kırsal	 yaşamdan	 kentsel	 yaşama	 geçiş,	 aile	 yapısındaki	 değişiklikler	 gibi	 etkenler	
yaşlılıkta	bakım	gereksiniminin	daha	da	artmasına	sebep	olmaktadır.		

Küreselleşen	dünyada	yaygınlaşan	çekirdek	aile	kavramının	ortaya	koyduğu	bir	
arayış	olarak	yaşlıların	aile	dışı	bakımına	yönelik	geriatrik	hizmet	sunumu	artık	yeterli	
kaliteyi	 yaratma	çabası	 içinde	bulunulmaktadır.	Yaşlılık	 sürecinde	beliren	 sorunların	
önüne	 geçmek	 ve	 DSÖ’nün	 sağlık	 tanımında	 yer	 alan	 “tam	 iyilik	 hali”nin	 yerine	
getirilebilmesi	 için	 hizmet	 standartları	 oluşturulmalıdır.	 Yaşlılara	 kaliteli	 yaşam	
olanakları	 sağlamak,	 onların	 kendilerine	 yetebilecek	 düzeye	 gelmelerine	 ve	 problem	
çözme	 kapasitelerini	 geliştirmelerine	 yardımcı	 olmak,	 yardımsız	 yaşayamayan	
yaşlıların	kişisel	ve	öz	bakım	ihtiyaçlarının	yanında	sosyal	ihtiyaçlarının	giderilmesine	
destek	olmak	veya	bu	ihtiyaçları	karşılamak	o	toplumun	geleceğe	güvenle	bakması	ve	
sosyal	 hakların	 korunması	 temel	 ilkesi	 çerçevesinde	 düşünülmelidir.	 Bu	 nedenlere	
dayalı	olarak	gerek	 iç	gerekse	dış	mekanların,	yaslı	bakım	evlerindeki	 rehabilitasyon	
programlarını	 destekleyici	 özel	 bir	 mimarisi,	 işlevselliği	 ve	 erişilebirlir	 olması	
beklenilmektedir.		

Bu	 çalışmamızda	 geriyatrik	 hizmet	 alımı	 ve	 sunumu	 için	 inşaa	 edilecek	
yapıların	 Geriatrik	 Yatılı	 Sosyal	 Hizmet	 sunumu	 için	 gerekli	 olan	 tüm	 bölüm	 ve	 alt	
yapının	 ihitiyaçlarına	 ve	 bakım	 hizmetlerine	 cevap	 verecek	 ölçüde	 planlanması	
konusunda	çeşitli	öneriler	verilmeye	çalışılmıştır.	
Anahtar	 Sözcükler:	Yaşlı	 dostu	 çevre,	 yaşam	 kalitesi,	 tam	 iyilik	 hali,	 sosyal	 destek,	
erişilebilirlik	
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ÇEVRE	KİRLİLİĞİNİN	EKONOMİK	ETKİLERİ	ÜZERİNE	BİR	DEĞERLENDİRME	

Sinan	BAYRAKTAR	ve	Oğuz	ÖZYARAL	
Yeni	Yüzyıl	Üniversitesi,	Meslek	Yüksekokulu,	Cevizlibağ,	Ofluoğlu	Yerleşkesi,	
Topkapı/İstanbul		
	
	 Dünyadaki	 ekonomik	 gelişmelerin	 de	 paralelinde	 oldukça	 yüksek	 ivme	
gösteren	 küresel	 ekonomik	 hareketler	 ve	 buna	 bağlı	 ekonomik	 gelişmeler,	 artık	
sermaye	 hareketlerinin	 çevre	 ve	 çevre	 kirliliği	 üzerindeki	 etkilerini	 masaya	 yatırıp	
değerlendirmemiz	gerektiği	 fikri	açıkça	ortaya	koymaktadır.	Küresel	 sermayenin	kar	
realizasyonunu	dikkate	aldığımızda,	amaçlarını	bu	doğrultuda	gerçekleştirmek	isteyen	
gerek	çok	uluslu,	gerekse	ulus‐aşırı	kurum	ve	kuruluşların	yapılanmalarında	çevresel	
faktörleri	 neredeyse	 hiç	 dikkate	 alınmadığı,	 çevre	 ve	 yaşam	 kalitesini	 kolayca	
bozabildikleri,	 bunun	 yanı	 sıra	 siyasal	 ve	 sosyal	 faktörleri	 de	 beraberinde	
etkileyebildikleri	görülebilmektedir.	

Dünya	ekonomilerinde,	özellikle	enerji	alanında	oluşan	yüksek	kar	beklentileri	
ile	 bunları	 karşılayabilmek	 için	 yapılan	 agresif	 yatırım	 kararları,	 çevre	 sağlığı	 ve	
yaşanabilir	 çevre	 ortamlarında	 bozulmalara	 neden	 olmaktadır.	 Son	 dönemlerde	 bu	
konuda	daha	yaşanabilir	 ve	daha	 çevreyi	koruyucu	yatırımlar	öngörülse	de	 (rüzgara	
dayalı	enerji	vb)	bu	yatırımların	yapılabileceği	alanlarda	gerçekleşen	doğa	tahribatları	
yenilenebilir	enerji	kaynaklarının	amaçlarını	saptırabilmektedir.	

Konuya	 ilişkin	 olarak	 değerlendirmelerin	 yapıldığı	 bu	 çalışmada,	 dünyadaki	
konuya	 yönelik	 haraketlilik	 kazanan	 gelişmelerin	 paralelinde	 ülkemizde	 yaşanan	 ve	
yaşanmakta	 olan	 yatırım	 kararlarındaki	 ekonomik	 etkinin	 çevre	 ve	 insan	 sağlığı	
üzerindeki	 olumsuz	 yönleri	 araştırılmış,	 ekonomik	 büyüme	modellerinde	 öngörülen	
kalkınma	 planlarındaki	 çevre	 tahribatı	 incelenmeye	 çalışılmıştır.	 Siyasal	 ve	 sosyal	
çevre	de	dikkate	alındığında,	ülkemizin	ve	gelişmekte	olan	diğer	ülkelerin	ekonomik	
kalkınma	 modellerinde	 yenilenebilir	 enerji	 yatırımları	 ve	 diğer	 ağır	 sanayi	
yatırımlarının	 büyüme	 rakamları	 üzerindeki	 olumlu	 etkilerinin	 çevrede	 yaratabildiği	
bozulmaları	ne	şekilde	düzeltebileceği	de	tartışılmıştır.	
Anahtar	 sözcükler:	 Çevre	 kirliği,	 çevre‐maliyet	 ilişkisi,	 çevresel	 kaynak	 kullanımı,	
ekonomik	kalkınma,	kurumsal	sosyal	sorumluluk,	ekonomi	
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ÇEVRE	DOSTU	YEŞİL	HASTANELER	

Oğuz	ÖZYARAL1	ve	Yaşar	KESKİN2	

1Yeni	Yüzyıl	Üniversitesi,	Sağlık	Hizmetleri	Meslek	Yüksekokulu,	Cevizlibağ,	Ofluoğlu	
Yerleşkesi,	Topkapı/	İstanbul	
2Marmara	Üniversitesi,	Tıp	Fakültesi,	Halk	Sağlığı	Anabilim	Dalı,	Haydarpaşa,	İstanbul	
	
	 “Kolaylaştırılmış	 ve	 daha	 konforlu,	 kaliteli	 bir	 yaşam	 isteği”	 herkesin	 düşünü	
kurduğu	 bir	 durumdur.	 Estetik	 olarak	 mükemmel	 bir	 yapı,	 sağlık	 açısından	 aynı	
üstünlükleri	 beraberinde	 taşıyor	 olmalıdır.	 Son	 birkaç	 10	 yıl	 içersinde	 binaların	
kullanımı	ile	ilgili	olarak	mekanik,	mühendislik	ve	sağlık	açısından	bilimsel	çalışmalar	
yapılmıştır.	 Buda	 en	 azından	 kapalı	 alanlar	 için	 iç	 ortam	 atmosferi	 solunan	 havanın	
kalitesi	 (İOAK)	 ile	 belirlenmektedir.	 Bir	 binanın	 mimari	 oluşum	 açısından	 sistem	
gereği	çevreyi	koruyucu	bir	alt	yapıya	sahip	olması	ve	işletim	sistemlerinin	bulunmuş	
olması	 sadece	 o	 bina	 için	 yeşilci	 yaklaşıma	 sahip	 olunduğunun	 bir	 göstergesi	
olabilmektedir.		

“Yeşilci	 Çevre	 Dostu	 Hastane”	 dediğimizde	 insan	 sağlığı,	 toplum	 hekimliği,	
koruyucu	hekimlik	anlayışının	yanısıra	çevre	sağlığı	ve	doğal	yaşamın	korunması	gibi	
bir	 takım	 kavramlara	 dayalı	 konular	 aklımıza	 gelmektedir.	 Bütün	 genel	 ve	 özel	
yaklaşımları	ile	sağlık	kurum	ve	kuruluşlarının	yönetselliği	ve	içyapısındaki	sistematik	
yapının	 politikalarla	 belirlenmiş	 olmasının	 yanı	 sıra	 üstlendiği	 görev	 ve	 hedeflediği	
amacın	sürdürebilir	olması	sağlanmalıdır	ki	bu	ayrıcalığı	taşıyor	olabilsin.	

Bu	 çalışmamızda	 sağlıklı	 bir	 yaşam	 için	 içersinde	 yaşadığımız	 binalarda	
yapılabilecek	değişiklere	öncülük	yapılabilmesi	için	nedenleri	ve	niçinleri	ile	bir	sağlık	
kurum	ve	kuruluşlarında	“Çevre	Dostu”	olabilme	adına	nasıl	ve	ne	şekilde	bir	davranış	
değişikliği	 yapılabilir	 konusunda	 günümüzde	 yürütülmekte	 olan	 tüm	 bilimsel	
çalışmalar	ışığında	bazı	öneriler	gerilmek	istenilmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Çevre	Dostu,	Yeşil	Hastane	
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EKOLOJİ	EGOLOJİ	İKİLEMİ:	İKİNCİL	DOĞA	

Oğuz	Özyaral	ve	Ayşenur	Curabeyoğlu	

Yeni	Yüzyıl	Üniversitesi,	Sağlık	Hizmetleri	Meslek	Yüksekokulu,	Cevizlibağ,	Ofluoğlu	
Yerleşkesi,	Topkapı/	İstanbul	
	
	 Canlıların	 yaşamları	 boyunca	 ilişkilerini	 sürdürdükleri	 ve	 karşılıklı	 olarak	
etkileşim	 içinde	bulundukları	 biyolojik,	 fiziksel,	 sosyal,	 ekonomik	ve	kültürel	 ortamı,	
çevre	 ve	 çevresel	 değerlerin	 ve	 ekolojik	 dengenin	 tahribini,	 bozulmasını	 ve	 yok	
olmasını	 önlemeye,	 mevcut	 bozulmaları	 gidermeye,	 çevreyi	 iyileştirmeye	 ve	
geliştirmeye,	çevre	kirliliğini	önlemeye	yönelik	çalışmaların	bütünü,	çevre	korunması	
olarak	 kabul	 edilmektedir.	 Bunun	 yanı	 sıra	 çevrede	 meydana	 gelen	 ve	 canlıların	
sağlığını,	 çevresel	 değerleri	 ve	 ekolojik	 dengeyi	 bozabilecek	 her	 türlü	 olumsuz	 etki,	
çevre	 kirliliği	 olarak	 tanımlanmaktadır.	 Gelecek	 kuşakların	 ihtiyaç	 duyacağı	
kaynakların	 varlığını	 ve	 kalitesini	 tehlikeye	 atmadan,	 hem	 bugünün	 hem	 de	 gelecek	
kuşakların	çevresini	oluşturan	tüm	çevresel	değerlerin	her	alanda	ıslahı,	korunması	ve	
geliştirilmesi	sürecini,	sürdürülebilir	çevre	şeklinde	değerlendirilmektedir.		

Çalışmamızda	 insanoğlunun	 doğayı	 kendi	 istekleri	 ve	 egoları	 doğrultusunda	
amansızc	 kullanmasından	 hareket	 edilerek,	 uluslararası	 düzeyde	 kabul	 görmüş	
standartlar	doğrultusunda	içinde	yaşadığımız	dünyayı	doğru	ve	paylaşılabilir	ve	ayrıca	
kabul	edilebilir	düzeyde	kullanmayı	öneren	kurallar,	yöntemler	ve	farklı	uygulamalar	
gösterilmek	 istenmiştir.	Gerek	kentsel	gerek	kırsal	 	yaşam	alanlarının	yanısıra	ulusal	
doğal	 yaşamı	 koruma	 alanlarının	 tamamının	 planlanması	 ve	 bu	 alanda	 alınması	
gereken	 önlemler	 belirtilmiştir.	 Ayrıca	 küreselleşen	 dünyamızda	 yaşantının	 artık	 bir	
ekosistem	 değil	 anlaşılmaz	 bir	 şekilde	 insan	 egolarına	 bağlı	 bir	 egosistem	 olduğu	
düşüncesinden	hareketle	yerel	yönetimlerin	yanısıra	ulusal	politikaların	belirlenmesi	
ve	uluslararası	standartların	oluşturulmasının	şart	olduğu	anlatılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	 	Ekoloji,	 egoloji,	 sürdülebilir	doğa,	 çevre	koruması,	 ikincil	doğa,	
yabanıl	yaşam	
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RADYOAKTİF	MADDELERİN	HASTANELERDE	KULLANIMI	VE	CEVREYE	ETKİLERİ	

Gülhan	KALMUK,	Sevcan	AKTAR,	Muhammet	Elmaoğlu	ve	Oğuz	ÖZYARAL	
Yeni	Yüzyıl	Üniversitesi,	Sağlık	Hizmetleri	Meslek	Yüksekokulu,	Cevizlibağ,	Ofluoğlu	
Yerleşkesi,	Topkapı/	İstanbul	
	
	 Gelişen	 teknolojinin	 yaşamımıza	 getirdiği	 kolaylık,	 rahatlık	 ve	 sonuca	 çabuk	
ulaştırmasının	yanında,	bu	gelişmenin	tabiata	ve	çevreye	verdiği	kirliliğin	boyutu	her	
geçen	gün	hızla	artmakta	ve	insan	sağlığını	tehtid	etmektedir.		

Medikal	alanda	da	 insan	sağlığı	 için	 teknoloji	 ile	birlikte	 radyoaktif	maddeler;	
Nükleer	 tıp,	 radyoterapi,	 anjiyo	 ve	 tüm	 görüntüleme	 cihazlarında	 ve	 işlemlerinde	
kullanılmaktadır.	 Sağlık	 kurumlarında	 radyoaktif	 madde	 içeren	 atıklar,	 	 radyoterapi	
veya	 laboratuar	araştırmalarından	arta	kalan	 	 (kullanılmamış)	 sıvılar;	 kirlenmiş	 cam	
eşyalar,	 ambalajlar	 veya	 	 emici	 kağıtlar;	 korunması	 (ambalajı)	 olmayan	 radyo	 aktif	
kaynaklar	 veya	 hastalardan	 alınan	 ve	 korumalı	 (ambalajlı)	 saklanan	 ürin/dışkı	 türü	
atıklar,	 benzeri	 diğer	 kaynaklardır.	 	 İyonlar	 halindeki	 radyasyonlar	 hiçbir	 duyu	 ile	
hissedilemezler.	Bunlara	maruz	kalan	bölgelerde	oluşan	yanıklardan	başka	genellikle	
çok	 yüksek	 dozda	 radyasyona	maruz	 kalınmadıkça	 ani	 etkileri	 yoktur.	 Hastanelerde	
kullanılan	 radyoaktif	maddeler	 bilinçsiz	 olarak,	 kanun	 ve	 yönetmeliklere	 uyulmadan	
kullanıldığında	doğayı	ve	insan	sağlığını	tehtit	etmektedir.	Burada	sağlık	personelinin	
bu	 durumun	 ne	 kadar	 farkında	 olduğu	 ve	 bu	 tehdite	 karşı	 önlem	 almada	 ne	 kadar	
duyarlı	olduğu	konusunda	bir	çalışma	yapılmıştır.		

Bu	 çalışmanın	 İstanbul	 ili	 ve	 diğer	 illerdeki	 hastanelerde	 ve	 görüntüleme	
merkezlerinde	 çalışanlar	 ile	 çalışmalar	 yapılarak	ülkemizde	 radyasyon	 güvenliği	 için	
uluslararası	 ve	 ulusal	 kanun,tüzük	 ve	 yönetmeliklere	 uygunluğu	 konusunda	 da	 bilgi	
sağlanmıştır.	 Günümüzde	 kısa	 zamanda	 zararları	 gözle	 görünmeyen	 ancak	 zaman	
içinde	 tehdit	 haline	 dönüşen	 radyoaktif	 atıkların	 saklanması,	 depolanması,	 imha	
edilmesi	 ve	 ölçümlerinin	 düzenli	 yapılarak	 yönetmeliklere	 uygun	 halde	 ve	 insan	
sağlığını	ve	çevreyi	koruyarak	kullanılması	konusu	değerlendirilmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Hastane,	radyoaktif	madde,	radyoaktif	atık,	radyasyon,	çevre,	
çevre	kirliliği	
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Pinus	brutia	Ten.	TOPRAĞINA	EKLENEN	Bacillus	sp.	ve	Pseudomonas	sp.’nin	
KARBON	MİNERALİZASYONUNA	ETKİLERİ	

Şahin	CENKSEVEN,	Nacide	KIZILDAĞ,	Ahu	KUTLAY,	Cengiz	DARICI	
Çukurova	Üniversitesi,	Fen‐Ed.	Fak,	Biyoloji	Bölümü,	Balcalı/Adana	
	
	 Akdeniz	iklimi	etkisindeki	Çukurova	Üniversitesi	kampüsünde	yetişen	Kızılçam	
(Pinus	brutia	Ten.)	topraklarında	30	gün	boyunca	yürütülen	inkübasyon	denemesinde;	
toprak,	 steril	 toprak	 ve	 steril	 toprak+steril	 tavuk	 kompostu	 ortamlarına	
(kompost/toprak	oranı:	1/6;	1/10;	1/12)	tavuk	kompostundan	izole	edilerek	kültüre	
alınmış	 iki	 saf	 bakteri	 suşu	 (Bacillus	 sp.	 ve	 Pseudomonas	 sp.)	 ayrı	 ayrı	 ve	 birlikte	
eklenerek	karbon	mineralizasyonu	incelenmiştir.		

Steril	 toprağa	 Bacillus	 sp.	 ve	 Pseudomonas	 sp.’li	 tüm	 ortamlarda	 mikrobiyal	
aktivite	 tanığa	 göre	daha	düşük	olup	 farkın	önemli	 olmadığı	 hesaplanmıştır.	Bacillus	
sp.	 ve	 Pseudomonas	 sp.’nin	 ayrı	 ayrı	 ilavelerinde	 ise	 Bacillus	 sp.+Pseudomonas	 sp.	
karışımına	göre	aktivite	daha	yüksek	olmuştur	(P>0.05).			

Steril	toprak	+	Steril	Kompost	karışımına	saf	halde	Bacillus	sp.	ve	Pseudomonas	
sp.	 ilave	 edildiğinde	mikrobiyal	 aktivitenin	 tanığa	 göre	 arttığı	 belirlenmiştir.	 Karbon	
mineralizasyonu	1/10	ve	1/12	oranlı	steril	kompost	ilavesinde	yüksek	iken,	1/6	oranlı	
steril	 kompost	 ilavesinde	 diğerlerine	 göre	 daha	 düşük	 bulunmuştur.	 Tanık	 ile	 tüm	
steril	 kompost	 ilaveleri	 (1/6,	 1/10,	 1/12)	 arasında	 mikrobiyal	 aktivite	 bakımından	
anlamlı	bir	fark	bulunmuştur	(P≤0.001).	
Anahtar	 Sözcükler:	 Pinus	 brutia,	 Bacillus	 sp.,	 Pseudomonas	 sp.,	 	 Karbon	
mineralizasyonu,	kompost	
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ÇANAKKALE	ŞEHİR	MERKEZİ’NDE	DIŞ	ORTAM	HAVA	KALİTESİ	VE	HAVA	
KİRLİLİĞİ	İLE	TETİKLENEN	HASTALIK	MORBİDİTELERİ	(2005‐2011)	

Onur	Esen1,	Hasan	Göksel	Özdilek2	ve	İsmet	Uysal1	
1Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fak.	Biyoloji	Bl.	
2Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Müh.	Mim.	Fak.,	Çevre	Müh.	Bl.	
	
	 Hava	kalitesinin	 insan	sağlığı	üzerindeki	etkisi	uzun	yıllardır	çalışılagelmiş	bir	
konudur.	 	 Bir	 yandan	 ekonomik	 büyüme,	 daha	 iyi	 bir	 konut	 kalitesi,	 daha	 sağlıklı	
yaşam	 tarzı	 gibi	 olgular	 geliştirilmeye	 çalışılırken,	 kentlerdeki	 trafiğin,	 atmosferde	
hava	 kirleticilerinin	 terselme	 olayının	 da	 etkisiyle	 daha	 da	 yüksek	 seviyelerde	
içermesi,	 kent	 ortamında	 hava	 sirkülasyonunun	 çeşitli	 yerlerde	 sağlanamaması	 gibi	
pek	 çok	 etken	 insanlarda	 hava	 kalitesi	 ile	 ilişkili	 hastalıkların	 sayısında	 artmalara	
neden	 olmaktadır.	 	 Bu	 çalışmada,	 Çanakkale’de	 son	 5	 senede	 hava	 kalitesi	 ve	 hava	
kirliliği	 ile	 tetiklenen	 hastalıkların	 il	merkezinde	 doğalgaz	 aboneleri	 sayısı,	 trafikten	
(mobil	 kaynaklardan)	 dolayı	 oluşan	 kirleticiler,	 şehir	 dış	 ortam	 hava	 kalitesi	
bakımından	 kükürt	 dioksit	 ve	 10	 mikrondan	 (µm)	 daha	 büyük	 dane	 çapına	 sahip	
tozlar	 ile	 ilişkisi	 sunulmaktadır.	 	 Çalışmada	 yararlanılan	 hasta	 sayıları	 Çanakkale	
Devlet	 Hastanesi’nden	 elde	 edilmiş	 olup,	 çalışmada	 iki	 dönem	 halinde	 (doğalgazın	
ısıtma	amaçlı	nadiren	kullanıldığı	2005‐2007	ve	daha	yaygın	olarak	kullanıldığı	2009‐
2011	 dönemleri)	 hastalık	 morbiditeleri	 ve	 dış	 ortam	 hava	 kalitesi	 incelenmiştir.	
Özellikle	 havadaki	 SO2	 konsantrasyonunun	 hastalıkların	 morbiditesi	 üzerinde	 daha	
fazla	etkisi	olduğu	saptanmıştır.	Çanakkale’de	son	yıllarda	hava	kalitesinde	önemli	bir	
artış	olmakla	beraber,	hava	kalitesi	ile	ilişkili	hastalıklarda	belirgin	bir	düşme	olmadığı	
saptanmıştır.	 	 Bunda	 da	 ana	 faktörler	 olarak	 hava	 kalitesinin,	meteorolojik	 olaylarla	
sıkı	 ilişkisi,	 kentsel	 alandaki	 büyüme,	 motorlu	 araçlarda	 ve	 kent	 içinde	 kat	 edilen	
mesafeye	 bağlı	 olarak	 egzoz	 gazlarında	 meydana	 gelmiş	 olan	 artışın	 etkili	 olduğu	
söylenebilir.	
Anahtar	Sözcükler:	Çanakkale,	SO2,	PM10,	Hava	Kalitesi,	ÜSYE,	Bronşit	
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KENTLERİN	TARIM	VE	ORMAN	ALANLARI	ÜZERİNDEKİ	GELİŞİMİNİN	ÇANAKKALE	
KENTİ	ÖRNEĞİNDE	İNCELENMESİ	

A.Esra	CENGİZ1,	Ahmet	GÖNÜZ2	ve	Abdullah	KELKİT1	
1Çanakkale	 Onsekiz	 Mart	 Üniversitesi,	 Ziraat	 Fakültesi,	 Peyzaj	 Mimarlığı	 Bölümü,	
Çanakkale		
2Çanakkale	 Onsekiz	 Mart	 Üniversitesi,	 Fen‐Edebiyat	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü,	
Çanakkale	
	
	 Çanakkale	 kenti	 ekolojik	 açısından	 değerlendirildiğinde;	 doğal	 ve	 kültürel	
özellikleriyle	 tam	 anlamıyla	 bozulmamış	 bir	 ekosistem	 özelliği	 göstermekle	 birlikte	
önemli	 değerlere	 sahiptir.	 Fakat	 çeşitli	 nedenlerle	 artan	 nüfus	 ve	 buna	 bağlı	 olarak	
gelişen	 kentleşme	 olgusu	 ile	 yapılaşma	 giderek	 artmakta	 ve	 ekolojik	 açıdan	 uygun	
olmayan	alanlar	da	imara	açılmaktadır.	

Çanakkale	 kentinde	 hızlı	 yapılaşmanın	 tetiklediği	 ve	 son	 yıllarda	 kent	
üzerindeki	 baskısını	 giderek	 artıran	hatalı	 alan	kullanımlarının	oluşması	 sonucunda;	
özellikle	I.,	 II.	ve	III.	sınıf	verimli	tarım	alanlarının	imara	açılmasıyla	tarım	alanları	ve	
buna	bağlı	olarak	da	orman	alanlarında	geri	dönülemez	kayıplar	söz	konusudur.	

Kent	 merkezi	 tam	 anlamıyla	 büyümeye	 kapanmış	 olmakla	 birlikte,	 kent	
güneyde	 Kepez,	 Güzelyalı	 ve	 Dardanos,	 kuzeyde	 ise	 Karacaören	 yönünde	 büyüme	
eğilimindedir.	 Fakat	 söz	 konusu	 bu	 yerleşimlerin	 büyük	 bir	 bölümü	 verimli	 tarım	
alanları	ve	orman	arazileri	ile	kaplıdır.	

Bu	 çalışmada,	 Çanakkale	 kenti	 ve	 yakın	 çevresinde	 kentsel	 gelişimin	 olumsuz	
etkilerinin	 neden	 olduğu	 tarım	 ve	 orman	 alanlardaki	 kayıplar	 ortaya	 konulmuştur.	
1999	 yılı	 arazi	 varlığı	 haritası	 ile	 güncel	 verilerin	 karşılaştırılması	 sonucunda	 elde	
edilen	bulgularda;	kent	merkezi	ve	yakın	çevresindeki	ekolojik	açıdan	önemli	olan	bu	
alanlarda	kısa	 zamanda	büyük	oranda	değişim	olduğu,	doğal	 alanların	yerini	kentsel	
kullanım	 alanlarına	 bıraktığı	 gözlenmiştir.	 Sonuç	 olarak	 1999‐2010	 yılları	 arasında	
yaklaşık	7,82	km²	tarım	ve	orman	alanının	kentsel	alana	dönüştüğü	belirlenmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Çanakkale	kenti,	tarım,	orman,	kentsel	alan,	ekoloji	
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KAZDAĞI	PSÖDOALPİNİK	BÖLGESİNDE	YETİŞEN	Tulipa	sylvestris	L.,	Scilla	bifolia	
L.	ve	Gagea	bohemica	Schult.	f.	TAKSONLARININ	MORFOLOJİSİ,	ANATOMİSİ	ve	

EKOLOJİSİ	

İsmet	Uysal1,	Mine	Tunalı2,	Ersin	Karabacak1	ve	Onur	Esen1	
1Çanakkale	Onsekiz	Mart	Universitesi,	Fen	Ed.	Fak.,	Biyo.	Bl.	17020	Çanakkale	
2Çanakkale	Milli	Eğitim	Müdürlüğü,	Çanakkale	Lisesi	Biyoloji	Öğretmeni	Çanakkale	
	
	 Bu	çalışmada	Kazdağı	psödalpinik	bölgesinde	yayılış	gösteren	Tulipa	sylvestris	
L.,	Scilla	bifolia	L.	ve	Gagea	bohemica	Schult.	f.	taksonları,	2004‐2007	tarihleri	arasında	
yetiştiği	habitatlarından	toplanarak,	kök,	soğan,	skapoz,	yaprak,	çiçek	ve	meyve	gibi	
organlarının	morfolojisi,	anatomisi,	ekolojisi	incelenmiştir.		

Anatomik	 incelemelerde	 T.	 sylvestris’in	 soğan	 enine	 kesitinde	 epidermal	
hücrelerin	 altında	 bir	 sıra	 sklerankimatik	 hücrelerden	 oluşan	 bir	 katman	 ve	 altında	
nişasta	 içeren	 depo	 parankiması	 hücrelerinin	 yer	 alması,	 S.	 bifolia’nın	 soğan	 enine	
kesitinde	epidermal	hücrelerin	altında	bir	sıra	sklerankimatik	hücrelerden	oluşan	bir	
katman	 bulunması,	 bu	 tabakanın	 altında	 geniş	 bir	 alanın	 nişasta	 içeren	 depo	
parankiması	hücreleri	ile	dolu	olması	ve	iç	kısımda	kurumaya	bağlı	olarak	parankima	
hücrelerinin	 dışa	 doğru	 çekilmesiyle	 mekik	 şeklinde	 boşlukların	 oluşması;	 G.	
bohemica’nın	soğan	enine	kesitinde,	epidermisin	altında	 tamamen	düzenli	ve	değişik	
şekilli	 nişasta	 içeren	 depo	 parankiması	 hücrelerin	 yer	 alması	 ve	 en	 dış	 katmanda	
koruyucu	 özellikte	 ve	 kurumaya	 bağlı	 sklerankimatik	 bir	 yapı	 gözlenmesi	 tipik	
özellikler	olarak	belirlenmiştir.		

Ekolojik	 incelemelerde	 ise	T.	 Sylvestris’in	 toprağının	 pH	 ‘sı	 6,01,	 tuzsuz,	 kireç	
miktarı	 %	 1,18	 olup,	 toprağında	 fosfor	 1,39	 (Kg/da),	 potasyum	 67,52	 (Kg/da)	 ve	
organik	madde	%	6,75	olarak;	S.	bifolia	toprağının	pH	‘sı	7,68,	tuzsuz,	kireç	miktarı	%	
23,78	 olup,	 toprağında	 fosfor	 20,12(Kg/da),	 potasyum	 234,78	 (Kg/da)	 ve	 organik	
madde	%	7,52	olarak;	G.bohemica	 toprağının	pH’sı	6,37,	 tuzsuz,	kireç	miktarı	%	2,37	
olup,	toprağında	Fosfor	19,85	(Kg/da),	Potasyum	157,72	(Kg/da)	ve	organik	madde	%	
7,45	olarak	bulunmuştur.	Her	birinin	toprak	bünye	sınıfı	ise	killidir.	
Anahtar	Sözcükler:	Kazdağı,	Tulipa	sylvestris,	Scilla	bifolia,	Gagea	bohemica,	Morfoloji,	
Anatomi,	Ekoloji	
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İZMİR	KÖRFEZİ’NDE	DAĞILIM	GÖSTEREN	POTANSİYEL	ZARARLI	FİTOPLANKTON	
TÜRLERİNİN	AKDENİZ	MİDYESİ,	(Mytilus	galloprovincialis	Lam.,	1819)	ÜZERİNE	

ETKİSİ	

Tuba	TÜMER,	Ceren	ERGÜDEN,	Nihayet	BİZSEL	
Dokuz	Eylül	Üniversitesi,	Deniz	Bilimleri	ve	Teknolojisi	Enstitüsü,	Canlı	Deniz	Kaynakları	
Bölümü,	İnciraltı	/	İZMİR	
	
	 İzmir	 Körfezinde	 dağılım	 gösteren	 biyotoksin	 üretebilen	 zararlı	 fitoplankton	
türlerinin	midyeler	 üzerine	 olası	 etkilerini	 saptamak	 amacıyla	 2010	 Ağustos	 ayında	
midye	 örneklemesiyle	 birlikte	 fitoplankton	 türleri	 saptanmıştır.	 Sözkonusu	 amaca	
ulaşabilmek	 iin	 körfezde	 belirlenen	 7	 istasyondan	 (Bayraklı	 Bostanlı,	 Degaj,	 Foça,	
Gediz,	 İncraltı,	Mordoğan)	 	 su	ve	midye	(Mytilus	galloprovincialis,	Lam.,	1819)	örneği	
alınmıştır.	 Örnekleme	 döneminde	 Dinophyceae,	 Bacillariophyceae,	 Cyanophyceae	 ve	
Euglenophyceae	sınıflarına	ait	türlere	rastlanılmıştır.İzmir	dış	körfez	istasyonları,	Foça	
ve	Mordoğan	 istasyonları	 dışında	 kalan	 diğer	 5	 istasyonda	 toksik/potansiyel	 zararlı	
fitoplankton	 türleri	 tespit	 edilmiştir.	 Bu	 türlerin	 tespit	 edildiği	 istasyonlarda	 canlı	
midye	örneklenememiştir.	En	yoğun	toksik	türler	Bostanlı	istasyonunda	gözlenmiştir.	
ve	 toplam	 fitoplankton	 miktarı	 38.000.000	 hücre/L	 değerine	 ulaşmıştır.	 Rastlanan	
fitoplankton	 türleri	 genellikle	 ötrofikasyona	 yol	 açan	 türlerdir,	 bunlar	 arasında	
istenmeyen	yapışkan	köpük	oluşturan	Cylindrotheca	closterium	baskındır	ve	ortalama	
2.263.500	 hücre/L	 olarak	 hesaplanmıştır.	 Buna	 karşın	 toksik	 ve/veya	 istenmeyen	
türlerin	 tespit	edilemediği	Mordoğan	 istasyonunda	 ise	ortalama	birey	sayısı	198.500	
hücre/L	seviyesinde	bulunmuştur.			

Besin	 tuzu	 değerlerine	 bakıldığında;	 NH4	 konsantrasyonunun	 Bostanlı	
istasyonunda	 9.36	 µM,	 	 Bayraklı	 istasyonunda	 ise	 7.10	 µM	 seviyelerinde	 bulunması	
toksik	alg	artışlarını	desteklemektedir.		

Denizlerimizde	 gözlenen	 toksik/potansiyel	 zararlı	 fitoplankton	 türlerinin	
tanımlanması,	 yaşam	 döngülerinin,	 yayılma	 alanlarının	 ve	 bunlara	 etki	 eden	
faktörlerin	 araştırılması	 insan	 sağlığına	 kadar	 uzanan	 etkinin	 belirlenmesi	 açısından	
önem	taşımaktadır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Mytilus	 galloprovincialis,	 Fitoplankton,	 Toksik	 türler,	 İzmir	
Körfezi	
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ÇANAKKALE’NİN	SULAK	ALANLARI	

Serkan	ÖZDEN	
ÇOMÜ	Terzioğlu	Yerleşkesi	Su	Ürünleri	Fakültesi	Temel	Bilimler	Bölümü	17020	
Merkez/ÇANAKKALE	
	
	 Çalışmanın	amacı	Çanakkale’deki	sulak	alanları,	sulak	alanları	etkileyen	olumlu	
ve	olumsuz	unsurları	ve	korunmaları	için	yapılması	gerekenleri	tespit	etmektir.	Sulak	
alan	kavramı,	sulak	alanlar	hakkında	genel	bilgiler	ve	sulak	alanların	önemi	üzerinde	
durulup	Ramsar	Sözleşmesi	ve	Türkiye’deki	sulak	alanların	son	durumu	hakkında	bilgi	
verildikten	 sonra	 Çanakkale	 ilinin	 sulak	 alanları	 ve	 son	 durumları	 tespit	 edilmiştir.	
Elde	 edilen	 bulguların	 yorumlanmasının	 ardından	 Çanakkale’nin	 sulak	 alanlarının	
korunması	için	önerilerle	çalışma	sonlandırılmıştır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Sulak	 alan,	 Çanakkale’nin	 Sulak	 Alanları,	 Sulak	 Alanların	
Korunması,	Ramsar	
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DOĞU	AKDENİZ	BÖLGESİNDE	Pinus	brutia	Ten.	TOPRAKLARINDA	MEVSİMSEL	
KARBON	DÖNÜŞÜMÜ	

Nacide	KIZILDAĞ,	Şahin	CENKSEVEN,	Çiğdem	AKRAY,	Gülistan	ÖZER	ve	Cengiz	
DARICI	

Çukurova	Üniversitesi,	Fen‐Ede.	Fak.,	Biyoloji	Bölümü,	Balcalı	/	Adana	
	
	 Akdeniz	 iklimi	 etkisindeki	 Çukurova	 Üniversitesi	 kampüsünde	 2008	 mart‐
haziran‐eylül	 aylarında	 örneklenen	 Kızılçam	 	 (Pinus	brutia	 Ten.)	 ağaçlarının	 yaprak,	
dal,	ölüörtü	ve	topraklarının	karbon	içerikleri	belirlenmiştir.	

Her	 3	 ayda	 bir	 alınan	 Pinus	 brutia	 Ten.	 toprak,	 dal	 ve	 yapraklarının	 karbon	
içerikleri	arasında	önemli	bir	 fark	bulunmamıştır.	Mart	ayında	yaprak	karbon	 içeriği	
haziran	ve	eylül	aylarına	göre	daha	yüksek	olmasına	rağmen	fark	anlamsızdır.	Ölüörtü	
karbonu	 zaman	 içinde	 değişmiş,	 	Mart	 ayından	Haziran	 ayına	 azalmış,	 	 Eylül	 ayında	
tekrar	 artış	 göstermiştir	 (P<0,05).	 Ölüörtü	 karbonunun	 Haziran	 ayında	 gözlenen	
azalması	 ölüörtüdeki	 hızlı	 ayrışmayla,	 	 Eylül	 ayındaki	 yeniden	 yükseliş	 ise	 yeni	
dökülen	yaprakların	varlığıyla	açıklanabilir.		

Kısa	 süreli	 araştırmalar	 ekosistemin	 belli	 bir	 dönemi	 için	 ipucu	 değerinde	
sonuçlar	 verse	 de,	 ancak	 uzun	 süreli	 ve	 geniş	 perspektifli	 çalışmalar	 ekosistemleri	
gerçek	 anlamda	 yansıtılabilecek,	 böylece	 çevredeki	 tüm	 olumlu	 ya	 da	 olumsuz	
değişimlerin	 ekosistemlere	 olası	 etkileri	 daha	 iyi	 ve	 gerçek	 anlamda	
gözlemlenebilecektir.	
Anahtar	Sözcükler:	Doğu	Akdeniz,	Pinus	brutia	Ten.,	Mevsimsel	karbon	dinamiği	
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YAPAY	SULAKALANDA	YETİŞTİRİLEN	BİTKİLERİN	MİNERAL	ELEMENT	İÇERİĞİ	

Gülen	ÖZYAZICI1,	Yüksel	ARDALI2,	Mehmet	Arif	ÖZYAZICI1	ve	Fulya	AYDIN2	

1	Samsun	Toprak	ve	Su	Kaynakları	Araştırma	Enstitüsü	Müdürlüğü	
2	Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi	Mühendislik	Fakültesi	Çevre	Mühendisliği	Bölümü	
	
	 Yapay	 sulak	 alan	 sistemleri	 çevredeki	 doğal	 malzeme	 kullanılarak	 ihtiyaç	
büyüklüğünde	hazırlanan	havuzlarda	atık	suyun	filtre	edilmesi,	yetiştirilen	sulak	alan	
bitkileri	ve	 filtre	ortamındaki	mikroorganizmalarla	 suyun	arıtılması	 esasına	dayanan	
bu	sistem,	doğal	yapının	küçük	taklitleridir.	Bu	yöntem	küçük	yerleşim	birimlerinden,	
büyük	 şehirlere	 hatta	 endüstriyel	 atık	 suların	 arıtılmasına	 kadar	 birçok	 uygulama	
alanı	bulunmaktadır.	Araştırma,	Samsun	İli	Vezirköprü	İlçesinin	240	nüfuslu	Yörükçal	
köyünde	yürütülmüştür.	Bu	çalışmada,	yatay	akışlı	yapay	sulak	alan	sistemi	atık	suyun	
debisi,	giren	suyun	biyolojik	oksijen	ihtiyacı	ve	dolgu	materyalinin	hidrolik	özellikleri	
göz	 önüne	 alınarak	 projelenmiştir.	 Buna	 göre	 her	 bir	 havuz	 200‘er	 m2‘lik	 alandan	
oluşmaktadır.	 Köyün	 foseptik	 sisteminden	 çıkan	 atık	 su	 üçe	 bölünerek	 her	 bitki	
havuzuna	 eşit	 miktarda	 verilmiştir.	 Juncus	 acutus,	 Cortaderia	 sellona,	 Phragmites	
australis	 bitkileri	 dikilmiştir.	 Bitkilerin	 vejetasyon	 dönemi	 sonunda	 her	 havuzun	 4	
farklı	 noktasından	 1	 m2	 lik	 alandan	 bitkiler	 hasat	 edilmiş	 ve	 bitkiler	 tarafından	
kaldırılan	 besin	 maddesi	 miktarları	 belirlenmiştir.	 Bitkilerin	 N	 içerikleri	
incelendiğinde,	 Juncus	 acutus’un	 yapısında	 Cortaderia	 sellona,	 Phragmites	 australis’e	
oranla	 daha	 fazla	 N	 bulundurduğu,	 Cortaderia	 sellona	bitkisinin	 ise	 diğer	 iki	 bitkiye	
oranla	daha	fazla	fosfor,	kalsiyum	ve	magnezyum	içerdiği	belirlenmiştir.		
Anahtar	 sözcükler:	 Juncus	 acutus,	 Cortaderia	 sellona,	 Phragmites	 australis,	mineral	
element	alımı	
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YAPAY	SULAK	ALAN	SİSTEMLERİ	İLE	EVSEL	ATIKSULARIN	ARITIMINA	
BİTKİLERİN	ETKİSİNİN	İNCELENMESİ	

Yüksel	Ardalı	1,	Gülen	Özyazıcı	2	ve	Fulya	Aydın1	
1	Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi	Mühendislik	Fakültesi	Çevre	Mühendisliği	Bölümü	
2	Samsun	Toprak	ve	Su	Kaynakları	Araştırma	Enstitüsü	Müdürlüğü	
	
	 Yapay	sulak	alanlar	 son	yıllarda	evsel	ve	endüstriyel	atık	 su	arıtımı	 için	diğer	
arıtma	 sistemlerine	 alternatif	 olarak	 uygulanması	 artan	 yatırım	 ve	 işletme	
maliyetlerinin	düşük,	enerji	ihtiyacı	az	doğal	arıtma	sistemidir.	Basit	bir	sistem	olarak	
görülse	de	yapay	sulak	alanlarda	mikroorganizmalar,	bitkiler,	sucul	ortamı	çevreleyen	
ekolojik	 faktörler	 arasında	 kompleks	 ve	 bütünleşmiş	 ilkeler	 mevcuttur.	 Bu	
araştırmada	 evsel	 atık	 suların	 yapay	 sulak	 alan	 sistemleri	 ile	 arıtımında	 bitkinin	
etkisini	 belirlemek	 amacıyla,	 Samsun	 İli	 Vezirköprü	 ilçesinin	 240	 nüfuslu	 	 Yörükçal	
köyünün	 foseptik	 sisteminden	 çıkan	 atık	 su	üçe	bölünerek	her	havuza	 eşit	miktarda	
verilmiş	ve	3	farklı	bitki	türü	(Juncus	acutus,	Cortaderia	sellona,	Phragmites	australis)	
dikilmiştir.	 Deneme	 havuzlarının	 boyutları,	 atık	 suyun	 debisi,	 giren	 suyun	 biyolojik	
oksijen	 ihtiyacı	 ve	 dolgu	 materyalinin	 hidrolik	 özellikleri	 göz	 önüne	 alınarak	
projelenmiştir.	Aylık	olarak	su	örnekleri	alınmış,	bu	örneklerde	BOİ,	KOİ,	AKM,	toplam	
fosfor	giderim	verimleri	incelenmiştir.	BOI	ve	KOI	giderim	verimleri	yönünden	iki	yılın	
ortalama	sonuçları	incelendiğinde	her	üç	türün	giderim	verimleri	birbirine	yakın	olsa	
da	Cortaderia	sellona	bitkisi	önde	gelmektedir.	2009	yılı	sistemin	ilk	yılı	olması	nedeni	
ile	giderim	verimi	aylara	göre	değişkenlik	göstermiş,	2010	yılında	ise	özellikle	Juncus	
acutus	bitkisinin	dikili	olduğu	havuzun	giderim	verimleri	kararlı	hale	gelmiş,	mevsim	
değişikliklerinden	 diğer	 bitkilere	 göre	 fazla	 etkilenmemiştir.	 Toplam	 fosfor	 giderimi	
yönünden	iki	yıllık	sonuçlar	incelendiğinde	%	40.0	lık	giderim	ile	Juncus	acutus	bitkisi	
ilk	sırada	yer	almaktadır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Juncus	 acutus,	 Cortaderia	 sellona,	 Phragmites	 australis,	 yapay	
sulakalan	
	



X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                                           04-07 EKİM 2011, Çanakkale 

119 

DUMANLIDAĞ	(ERZİNCAN)	ORMANLARININ	EKOLOJİK	ÖZELLİKLERİ		

Muzaffer	SİLER¹,	M.	Taner	ŞENGÜN	²	ve	Pınar	TAŞKIRAN	³	
1.	Fırat	Üniversitesi,	İnsani	Ve	Sosyal	Bilimler	Fakültesi,	Coğrafya	Bölümü,	Elazığ	
2.	Fırat	Üniversitesi,	İnsani	Ve	Sosyal	Bilimler	Fakültesi,	Coğrafya	Bölümü,	Elazığ	
3.		Erzincan	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakütesi,	Coğrafya	Bölümü,	Erzincan	
	
	 Dumanlıdağ,	Erzincan	 il	merkezinin	batısında	bulunan	Refahiye	 ilçesi	 sınırları	
içerisinde	yer	alır.	Dağ	oluşum	itibariyle	bir	kıvrım	dağı	özelliğindedir.	Dağın	yapısını	
daha	 çok	 ofiyolitik,	 mağmatik	 ve	 tortul	 kayaçlar	 oluşturur.	 	 Bu	 saha	 akarsular	
tarafından	derin	şekilde	yarılmış	ve	parçalanmış	bir	karakterdedir.	Bakı	ve	eğim	gibi	
özellikler	 sahada	 doğal	 ortam	 koşulları	 açısından	 belirleyici	 topoğrafik	 unsurlardır.		
Çalışma	alanının	iklimi	Doğu	Anadolu’nun	Karasal	iklimi	ile	Karadeniz	iklimi	arasında	
bir	 geçiş	 özelliğindedir.	 Bu	 iklim	 özelliği	 ve	 ortam	 koşulları	 sahanın	 toprakları	
üzerinde	 de	 kendini	 göstermektedir.	 2447	 m	 yüksekliğinde	 olan	 Dumanlıdağ,	 sahip	
olduğu	 ormanları	 ile	 bir	 bütün	 olarak	 çevresine	 göre	 oldukça	 farklı	 ekolojik	 ortam	
sergilemektedir.	 Çalışma	 alanında	 özellikle	 sarıçamların	 bu	 alanda	 özel	 bir	 yayılış	
gösterdiği	 ve	 yörenin	 coğrafi	 koşullarına	 bağlı	 olarak	 kısa	 mesafelerde	 farklı	
niteliklerde	 geliştiği	 tespit	 edilmiştir.	 Dağı	 kaplayan	 sarıçam	 ormanları	 ile	 birlikte	
orman	 altı	 florası	 ve	 diğer	 ağaç	 türleri	 bakımından	 kendine	 has	 özellikler	
barındırmaktadır.	 Çalışma	alanı	 içerisinde	 görülen	ormanlardaki	 yaygın	 ağaç	 türleri;	
başta	Sarıçam	(Pinus	Sylvestris)	olmak	üzere,	Bodur	Ardıç	(Juniperus	Nana),	bazı	Meşe	
türleri	 (Sapsız	 Meşe	 (Quercus	 Petraea),	 İspir	 Meşesi	 (Quercus	 Macranthera),	 Mazı	
Meşesi	 (Quercus	 infectoria))	 ve	 Huş	 (Betula	 Alba)	 ağacıdır.	 Dumanlıdağın	 ormanaltı	
florasını	 oluşturan,	 geven	 Astragalus),	 kuzukulağı	 (Rumex),	 orkide	 (Orchidaceae),	
kekik	 (Thymus)	 başlıca	 türlerdir.	 Bu	 çalışmada,	 Dumanlıdağ	 üzerinde	 yeralan	 ve	
genellikle	 Sarıçam’lardan	 oluşan	 ormanlık	 sahanın	 kendine	 has	 ekolojik	 özellikleri	
incelenmiştir.		
Anahtar	Sözcükler:	Dumanlıdağ,	Orman,	Ekoloji,	Sarıçam,	Coğrafya	
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ULUABAT	(APOLYONT)	GÖLÜ	(BURSA)‘	NÜN	DOĞAL	YAPISINA	YAPILAN	
MÜDAHALELERIN	GÖLÜN	EKOLOJİK	YAPISINA	ETKİLERİ	

Erol	KESİCİ1	ve	Cevdan	KESİCİ2	
	1.	Süleyman	Demirel	Üniversitesi	Eğirdir	Su	Ürünleri	Fakültesi	32500	Eğirdir	/ISPARTA		
2.	Altın	kum	Mah.	Yosun	Aprt.		32500	Eğirdir		/ISPARTA			
	
	 Antik	çağlarda	adı	Apolyont	Gölü	olan	Uluabat	Gölü;	1998	yılında	Uluslararası	
Ramsar	 Sözleşmesi	 uyarınca	 korunacak	 sulak	 alanlar	 listesine	 dahil	 edildi.	 Uluabat;	
sahip	 olduğu	 biyolojik	 çeşitlilik	 değerleri	 ile	 Uluslararası	 Yaşayan	 Göller	 Ağı'na	 üye	
olan	ülkemizdeki	tek	göldür.		
	 Ekosistemlerin	 bir	 bütün	 halindeki	 var	 oluşu	 ve	 sürdürebilirliği;	 ekosistemin	
doğal	dengesiyle	sağlanmaktadır.	Uluabat	Gölü’nün	doğal	yapısına	insan	etkinlikleri	ile	
yapılan	müdahaleler	sonucu;	gölün	verimliliği,	su	seviye,	kalitesi,	topografik	yapısı	ve	
biyolojik	 çeşitliliği	 farklılaşmıştır.	 Uluabat	 Gölü;	 sahip	 olduğu	 koruma	 statülerine	
karşın	tarım,	sanayi	ve	evsel	atıkların	neden	olduğu	yoğun	bir	kirlilik	tehdidi	ile	karşı	
karşıyadır.	Başta	Mustafa	Kemal	Paşa	ilçesi	olmak	üzere	göl	çevresindeki	yerleşimlerin	
her	 türlü	 atıklarının	 büyük	 bir	 kısmı,	 herhangi	 bir	 arıtıma	 tabi	 tutulmadan	 göle	
ulaşmaktadır.	Yapılan	araştırmalar	sonucunda;	havzadaki	dış	kirletici	yüklerle,	 gölün	
dip	 yapısındaki	 birikintinin	 oluşturduğu	 iç	 yükler;	 gölde	 su	 kalitesi,	 flora	 ve	 fauna	
dengesinin	önemli	oranda	değişmesine	neden	olduğu	belirlenmiştir.	
	 Bu	 çalışmada;	 dış	 müdahalelerle	 gölün	 kirlenmesine	 neden	 olan	 kirletici	
koşullar,	 su	 kalite/	 seviyesi	 değişimleri,	 bitki‐hayvan	 türlerinin	 farklılaşması	 ve	 göle	
bırakılan	 atıklara	 bağlı	 olarak	 Uluabat	 Gölü’nde	 dünden	 bu	 güne	 oluşan	 biyolojik	
kirliliğin	 nedenleri	 belirlenerek,	 	 gölün	 mevcut	 yapısının	 korunmasıyla	 ilgili	 çözüm	
önerileri	amaçlanmıştır.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Uluabat	 Gölü,	 Ekolojik	 denge,	 Biyolojik	 Çeşitlilik,	 Koruma‐	
Kullanma		

s
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AVRUPA	BİRLİĞİ	VE	EKOLOJİK	TARIMA	YAKLAŞIM	

Serap	GİRGİN	BAYKAL1,	Oğuz	ÖZYARAL2	ve	Yıldız	TÜMERDEM3,	OnurYARAR2		

1Yeni	 Yüzyıl	 Üniversitesi,	 Sağlık	 Hizmetleri	 Meslek	 Yüksekokulu,	 Cevizlibağ,	 Ofluoğlu	
Yerleşkesi,	Topkapı/	İstanbul	
2Yeni	Yüzyıl	Üniversitesi,	Meslek	Yüksekokulu,	Cevizlibağ,	Ofluoğlu	Yerleşkesi,	Topkapı/	
İstanbul	
3Yeni	Yüzyıl	Üniversitesi,	Meslek	Yüksekokulu,	Cevizlibağ,	Ofluoğlu	Yerleşkesi,	Topkapı/	
İstanbul	
	
	 20.	 yüzyılın	 ortalarından	 itibaren	 hızlı	 tırmanan	 nüfus	 artışına	 karşın	 tarım	
alanlarının	 azalması	 ve	 gıda	 sektörünü	 destekleyen	 zıraii	 yatırımlar	 şekil	
değiştirmiştir.	Yeni	tarım	politikaları	da	birim	alandan	daha	fazla	verim	elde	edilmesi	
ve	 üretimde	 su	 başta	 olmak	 üzere	 girdi	 kullanımının	 yoğunlaşması	 şeklinde	
hedeflenmiştir.	

Bu	 çalışma	 ile	 hedeflenen;	 ekolojik	 tarım	 aracılığıyla,	 eko‐sistemde	 hatalı	
uygulamalar	 sonucu	 kaybolan	 doğal	 dengeyi	 yeniden	 kurmaya	 yönelik,	 insana	 ve	
çevreye	 dost	 üretim	 sistemlerinin	 yasal	 düzenlemelerinin	 olmasını	 ve	 yüksek	 pazar	
değeri	ile	dünyada	sayıları	hızla	yayılan	ekolojik	işletmelerde	planlama	ve	yönetimin,	
eşit	 öneme	 sahip	bir	 çok	prensipler	 ve	 ilkelere	dayandırılarak	 yapılmasının	 yollarını	
açmaktır.	 Bu	 prensipler	 dahilinde	 beslenme	 ve	 pazar	 değeri	 olan	 gıdaları	 yeterli	
miktarda	 üretmek	 ve	 doğal	 sulama	 sistemleri	 (doğal	 çevrimlerle	 karşılıklı	 etkileşimi	
yapıcı	kullanmak)	ile	üretebilmek	de	olanaklı	olacaktır.	İklim	değişikliklerinden	oluşan	
aşırı	 nemi	 ve	 buharı	 da	 hesaba	 katarsak,	 biyolojik	 çevrimleri	 teşvik	 etmek,	
yaygınlaştırmak,	 toprakların	 uzun	 süreli	 verimliliğini	 sağlamak	 ve	 artırmak	 da	 bu	
çalışmada	amaçlanmıştır.		

Sonuçta	 ekolojik	 tarım	 sayesinde	 su	 ve	 toprağı	 muhafaza	 etmeye	 yardımcı	
olacak	 teknikler	 geliştirilerek,	 yenilenebilir	 kaynakları	 gerektiği	 biçimde	
kullanabilmenin	 yolları	 açılarak,	 besleyici	 elementlerle	 yapılabildiği	 kadar	 kapalı	
üretim	 sistemi	 kurarak,	 	 dönüşümlü	materyal	 ve	 hammaddelerle	 üretim	yapılmasını	
sağlamak	ve	bu	sayede	de	ortaya	çıkabilecek	olan	kirliliği	en	düşük	seviyelerde	tutmak	
olarak	planlanmıştır.		
Anahtar	 sözcükler:	 AB,	 ekolojik	 tarım,	 iklim	 değişiklikleri,	 su,	 tarım,	 tarım	
politikaları,	gıda,	ekoloji	
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FİRMA	YÖNETİM	POLİTİKALARINDA	ÇEVRESEL	DEĞERLERE	YÖNELİK	DEĞİŞİM	
VE	ÇEVRENİN	KURUMSAL	ALGILANMA	SÜRECİNE	ETKİSİNE	BİR	BAKIŞ	

Aral	NOYAN,	Oğuz	ÖZYARAL	ve	Onur	YARAR	
Yeni	Yüzyıl	Üniversitesi,	Sağlık	Hizmetleri	Meslek	Yüksekokulu,	Cevizlibağ,	Ofluoğlu	
Yerleşkesi,	Topkapı/	İstanbul	
	
	 Çevreye	 saygı	 işletme	 politikalarında	 son	 dönemlerde	 temel	 değişikliklere	
gidilmesine	neden	olmuştur.	Çevreye	saygılı	ve	çevresel	değerlerin	gözetildiği	işletme	
kavramı	 toplumda	 işletmelerin	daha	saygın	bir	yerde	yer	almasını	sağlamaktadır.	Bu	
duruşu	işletmelerin	istihdam,	eğitim	ve	kurumsal	kimlik	çalışmalarına	yansımıştır.	Bu	
bağlamda	kurumsal	vatandaşlık	kavramı	ortaya	çıkarak,	 artık	 firma	çalışanları	kendi	
firmalarının	 kendilerine	 öncülük	 yapmasına	 gerek	 kalmadan	 çalışanların	 bir	 araya	
gelerek	 çevreye	 ve	 topluma	 yararlı	 olabilecek	 çalışmalara	 imza	 atmaları	 sıklıkla	
karşılaşılan	 uygulamalar	 haline	 gelmesine	 yol	 açmıştır.	 Bu	 da	 firmaların	 kurumsal	
algılanma	sürecinde	değişikliklere	yol	açmaktadır.	Çevre	bilincine	sahip	ya	da	çevreye	
saygılı	işletme	kavramına	sahip	işletmeler	gerek	çalışanların	gözünde	gerekse	çevresel	
algılanma	bakımından,	bir	adım	daha	ileride	durabilmektedir.		
	 Bu	çalışmada,	firmaların	çevresel	faktörler	nedeniyle	özellikle	insan	kaynakları	
politikalarında	 meydana	 gelen	 değişim	 ve	 buna	 bağlı	 olarak	 sözü	 geçen	 yönetimsel	
değişimlerin	 kurumsal	 algılanmaya	 olan	 etkilerinin	 açıklanması	 amaçlanmaktadır.	
Kurumsal	değer	ve	marka	oluşturma	süreçleri,	beraberinde	toplam	kalite	yaklaşımını	
da	 oluşturmaktadır.	 Süreçlerde	 kaliteyi	 etkileyen	 en	 önemli	 unsurlardan	 biri	 çalışan	
aidiyeti	ve	onun	ortaya	çıkardığı	plan	ve	programların	yürütülmesi	gelmektedir.	Sağlık	
kurum	 ve	 kuruluşlarında	 diğer	 kurumsal	 yapılanmaların	 ötesinde	 toplum	 sağlığı	 ve	
ona	 ait	 toplumsal	 sorumluluk	 öne	 çıktığından,	 	 bu	 amacı	 gerçekleştirebilmek	 için	
ülkemiz	 sağlık	 sektörü	 örneklemesinde	 firmaların	 yönetim	 politikalarında	 çevresel	
nedenlerle	 ortaya	 çıkan	 değişimler,	 farklılıklar,	 eğitim	 ve	 	 diğer	 insan	 kaynakları	
politikalarındaki	 yenilikler	 ve	 çevresel	 açıdan	 değişen	 kurumsal	 algılanma	 kavramı	
analiz	edilmiştir.		
Anahtar	Sözcükler:	kurumsal	vatandaşlık,	kurumsal	algılanma,	çevre	bilinci	
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AVRUPA	BİRLİĞİ	ÇEVRE	YASALARI	KAPSAMINDA	YÜKSEKÖĞRETİMDE	NELER	
YAPIYORUZ?	

Oğuz	ÖZYARAL1	ve	Nuri	AVCI2	
Yeni	 Yüzyıl	 Üniversitesi,	 Sağlık	 Hizmetleri	 Meslek	 Yüksekokulu,	 Cevizlibağ,	 Ofluoğlu	
Yerleşkesi,	Topkapı/	İstanbul	
Okan	Üniversitesi	Meslek	Yüksek	Okulu,	Mecidiyeköy	
	
	 Doğa	ve	insan	her	ikisi	de	çevre	sorunları	içersinde	geri	dönülemez	bir	noktaya	
doğru	 hızla	 ilerlemektedir.	 Bilimsel	 uyarılar	 bazı	 çevreci	 kesimlerde	 kısmi	 bir	
duyarlılık	 yaratmakla	 birlikte	 bazı	 çıkar	 gruplarının	 etkili	 propogandaları	 sonucu	
“sürdürülebilir	kalkınma”	büyüsüne	kapılmış	geniş	yığınlar;	 ya	 soruna	bilimsel	kanıt	
ya	 da	 soruna	 sorumlu	 aramakta	 ya	 da	 sorunun	 tarafı	 olmadıkları	 konusunda	
kendilerini	avutmaya	çalıştıkları	gözlenmektedir.		

İnsanoğlunun	 kendi	 kendine	 yarattığı	 çevresel	 yağma	 ve	 yıkım	 belirli	 bir	
coğrafya	 ile	 sınırlandırarak	 bir	 nevi	 karantina	 önlemi	 almakla	 çözmenin	 ötesinde,	
sorun	hızla	uluslararası	olmakta	ve	çözüm	için	ulusların	ortak	azim	ve	kararlılıklarını	
beklemektedir.			

Bu	 çalışmamızda	 soruna,	 sorumlu	 aramak	 yerine,	 insanlarda	 duyarlılıklar	
yaratarak	 sorunun	 çözümüne	 kalıcı	 yaklaşımlar	 sağlaması	 umulan	 eğitim	 olgusu	
bağlamında;	 Avrupa	 Birliğine(AB)	 uyum	 sürecinde	 Türk	 ve	 AB	 çevre	 mevzuatların	
birbirine	uyum	düzeyi	 ve	bu	uyumu	Türk	Yüksek	Öğretimindeki	 çevre	eğitiminin	ne	
ölçüde	destekleyebileceği	değerlendirilmiştir.	Öte	yanda	ülkemizde	yüksek	öğretimin	
çevre	 eğitimi	 uygulamasına	 bakıldığında,	 Tiflis	 Bildirgesindeki	 amaçların	
gerçekleştirilemediği	ve	AB	ile	olan	çevre	mevzuatı	ve	uygulanma	bakımından	uyumu	
sağlamaya	 hizmet	 etmediği	 görülmektedir.	 Sorunun	 temel	 kaynağının	 felsefi	 olarak	
çevre	konusunda	AB	ile	temel	açıklığın	mali	yetersizliklerden	çok	katılım,	çevre	bilinci	
ve	 çevre	 ahlakı	 konusunda	 yattığı	 düşünülmektedir.	 Bu	 bağlamda	 üniversitelerde	
eğitim	 alan	 öğrencilerimizin	 konuya	 yönelik	 farkındalığının	 yaratılması	 için	
yürütülmesi	gereken	programlar	ve	uygulamar	hakkında	önerilerde	bulunulmuştur.	
Anahtar	Sözcükler:	Çevre,	çevre	eğitimi,	çevre	yasaları,	yüksek	öğrenim	gören	kişiler,	
çevre	bilinci	farkındalığı	

	
	



X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                                           04-07 EKİM 2011, Çanakkale 

124 

SİNEMANIN	ÇEVRE	BİLİNCİ	VE	EĞİTİMİNİN	OLUŞTURULMASINDAKİ	ROLÜ	

Sezin	K.	BOZKURT	ve	Özgül	DAĞLI	
Yeni	Yüzyıl	Üniversitesi	Meslek	Yüksek	Okulu,	Cevizlibağ	Ofluoğlu	Yerleşkesi,	Topkapı,	
İstanbul	
	
	 Aydınlanma	düşüncesi	ve	takip	eden	Modernleşme	süreci,	bireyin	özgürlüğünü	
ve	aklın	üstünlüğünü	temel	alarak	toplumsal	ilerlemenin	gerçekleşebileceğini	savunur.		
Modernleşme,	 bireyin	 ve	 aklın	 üstünlüğünü	 yüceltirken,	 aynı	 zamanda	 kendi	
tahakküm	ve	denetim	tarzlarını	meşru	kılan	kurumları	ve	söylemleri	de	beraberinde	
getirir.	

Postmodern	 teori,	 toplumu	 totalleştirici	 makro	 söylem	 ve	 politikalar	 yerine	
çoğulculuğu	ve	çokkatlılığı	savunarak		feminizm,	ekoloji,	gay‐lezbiyen		oluşumlar	gibi	
hareketlere	destek	verirler	 ve	mikro	politika	üzerinden	daha	 eşitlikçi	 ve	huzurlu	bir	
dünyanın	varolabileceğini	ortaya	atarlar.	Bu	süreçte	endüstrileşme	modern	dünyanın	
bir	 gerekliliği	 olduğu	 kadar	 bir	 çok	 anlamda	 sorunu	 ve	 felaketi	 de	 beraberinde	
getirmiştir.	 	 Çevre	 ve	 ekoloji,	 bugün,	 üzerinde	 durulması,	 konuşulması	 ve	
bilinçlenilmesi	gereken	en	mühim	konuların	başında	gelmeketedir.		

Modern	 dünyanın,	 hayatımıza	 kazandırdığı	 en	 parlak	 buluşlardan	 biri	 olan	
sinema	da	1960’lardan	günümüze	çevre	sorunları	 ile	 ilgilenmiş,	 çevrenin	ve	doğanın	
üzerinde	kurulan	denetimlerin	sonuçlarını	ve	canlı	yaşamı	üzerindeki	etkilerini	beyaz	
perdeye	 yansıtmıştır.	 Sinema;	 kitleler	 üzerinde	 ortak	 bilinç	 yaratma	 ve	 propaganda	
gibi	amaçlarla	kullanılmıştır.	

Bu	 çalışmada,	 sinemanın	 toplumları	 ve	 dünyayı	 etkisi	 altına	 alabilme	 ve	
dönüştürebilme	 özelliğinden	 yola	 çıkarak,	 çevre	 bilincinin	 oluşturulması	 ve	 çevre	
sorunlarına	 dikkat	 çekilmesi	 amaçlanmaktadır.	 Bu	 bağlamda	 İsveçli	 yönetmen	
Stephan	Jarl’ın	1987	yılı	yapımı	‘’Tehdit	/	Threat’’	adlı	filmi	analiz	edilecek	ve	sinema	
filmlerinin	kitleleri	bilinçlendirmedeki	ve	çevre	eğitimindeki		rolü	tartışılacaktır.	
Anahtar	Sözcükler:	Modernleşme,	sinema,	çevre	sorunları,	ekoloji	
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EKOLOJİK	(YEŞİL)	PAZARLAMA	KAVRAMININ	VE	MARKALARIN	ÇEVRECİ	
KİMLİKLERİNİN	ÜLKEMİZDEKİ	YANSIMALARI:	GARANTİ	BANKASI	VE	TÜRK	

TELEKOM	ÖRNEĞİ	

Özgül	DAĞLI	ve	Sezin	KIPÇAK	BOZKURT	
Yeni	Yüzyıl	Üniversitesi	Meslek	Yüksek	Okulu	,	Cevizlibağ	Ofluoğlu	Yerleşkesi,	Topkapı,	
İstanbul	
	
	 İşletmelerin	 toplumda	 kabul	 görmelerinin	 önem	 kazanması	 ve	 tüketicilerin	
çevreye	duyarlılık	konusundaki	duyarlılıklarının	artması	toplumsal	pazarlama	ve	yeşil	
pazarlama	gibi	kavramların	gelişmesine	yol	açmıştır.	Uzun	vadede	işletmelerin	lehine	
geri	dönüşü	olan	sosyal	pazarlama	anlayışında,	işletmeler	bir	yandan	tüketicileri	diğer	
yandan	 çözüm	 bekleyen	 toplumsal	 sorunları	 desteklemek	 ve	 öte	 yandan	 da	 kar	
sağlamak	durumundadırlar.	Yeşil	pazarlama	ise,	toplumun	istek	ve	ihtiyaçlarını	tatmin	
etmek	 üzere	 birtakım	 değişimlerin	 meydana	 getirilmesi	 ve	 kolayca	 uygulanması	
amacıyla	 doğal	 çevreye	 en	 az	 zarar	 vermek	 üzere	 uygulanan	 faaliyetlerdir.	 Yeşil	
pazarlamanın	 gerektirdiği	 sorumluluk	 bilinci	 ve	 bu	 çerçevede	 işletmelerin	 üzerine	
düşen	 görevleri	 yerine	 getiren	 işletmeler	 ve	 bu	 süreci	 iyi	 yönetebilen	 kuruluşlar,	
gelecekte	 ayakta	 kalabilen	 işletmeler	 arasında	 yer	 alma	 yolunda	 daha	 da	 kolay	
ilerleyeceklerdir.		

Bu	 çalışmada,	 ülkemizde	 son	 yıllarda	 yeşil	 pazarlamanın	 geldiği	 yer	
değerlendirilmiş,	 	 eldeki	 verilere	 dayalı	 olarak	 sonuçların	 sosyo‐psikolojik	 etkilerine	
bağlı	 kurumsal	 marka	 değeri	 üzerindeki	 etkisi	 ve	 sosyal	 sorumluluk	 yaklaşımları	
birlikte	analiz	edilmeye	çalışılmıştır.	

Bu	 bağlamda	 ülkemizde	 yeşil	 pazarlama	 yatırımlarına	 önem	 veren	 şirketler	
arasında	yer	alan	Garanti	Bankası	ve	Türk	Telekom’un	çevresel	pazarlamaya	yönelik	
iletişim	 faaliyetlerinin	 betimlenmesi	amaçlanmaktadır.	Bu	amacı	 gerçekleştirebilmek	
için	yeşil	pazarlama	yaklaşımının	4	aşaması	 açıklanmıştır.	Böylelikle	ülkemizde	yeşil	
pazarlamaya	 ilişkin	 teşvik	 ve	 yaptırımlar	 incelenerek	 söz	 konusu	 iki	 markanın	 bu	
yöndeki	iletişim	stratejileri	ve	bu	stratejilerin	medyadaki	yansımaları	analiz	edilmiştir.		
Anahtar	Sözcükler:	Yeşil	pazarlama,	sosyal	sorumluluk,	çevreci	marka,	marka	değeri	
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Erodium	somanum’	UN	FENOLOJİSİ	VE	KORUMA	DENEMELERİ	

Dilek	OSKAY	
Celal	Bayar	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Manisa		
	

Erodium	somanum	Manisa	ili	Soma	ilçesinden	bir	kayda	sahip	lokal	endemik	bir	
türdür.	 Bu	 çalışmada,	 türün	 çiçeklenme	 fenolojisi	 ve	 koruma	 biyolojisine	 yönelik	 in‐
situ	 ve	 ex‐situ	 koruma	 denemeleri	 ile	 ilgili	 veriler	 ortaya	 koyulmuştur.	 Çiçeklenme	
dönemi,	 Mart	 ayının	 son	 haftası	 ile	 Mayıs	 ayının	 son	 haftası	 arasında	 iken,	
çiçeklenmenin	en	yoğun	gözlemlendiği	zaman	aralıkları	nisan	ayının	son	iki	haftası	ile	
mayıs	 ayının	 ilk	 iki	 haftasıdır.	 Çiçeklenme	 ve	 tozlaşmanın	 ortalama	 15–22	 oC	
arasındaki	sıcaklıklarda	gerçekleştiği	tespit	edilmiştir.	

Ex‐situ	 koruma	 denemelerinde,	 laboratuar	 ortamında	 çimlendirilen	
tohumlardan	 elde	 edilen	 fideler	 kendi	 ortamlarından	 getirilen	 toprağa	 aktarılarak	
büyütülmeye	 çalışılmıştır.	 In‐situ	 koruma	 denemelerinde	 ise	 türün	 doğal	 yayılış	
alanına	Mart	ve	Kasım	aylarında	tohum	ekimi	yapılmış	ve	başarılı	bir	in‐situ	uygulama	
programı	için	tohum	ekiminin	yaz	sonu	yapılması	gerektiği	ortaya	çıkmıştır.		
Anahtar	Sözcükler:	Erodium	somanum,	fenoloji,	in‐situ	koruma,	ex‐situ	koruma	
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DENIZ	KAPLUMBAĞALARININ	(Caretta	caretta	ve	Chelonia	mydas)	ÇANAKKALE	
KIYILARINDA	BULUNABİLİRLİĞİ		

Burcu	Akdeniz1,	Şükran	Yalçın	Özdilek2,	Emel	Okur3		ve	Sait	Gürsoy4	
1Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	Fen	Bilgisi	Eğitimi	
2Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü		
3	Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Eğitim	Fakültesi,	OFMA	
4	Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	Biyoloji	
	
	 Yaşayan	 fosiller	 olan	 deniz	 kaplumbağaları,	 nesli	 tehlike	 altında	 olan	 türler	
arasındadır.	 Çanakkale	 kıyılarına	 vuran	 ölü	 deniz	 kaplumbağaları,	 bu	 kıyıların	 deniz	
kaplumbağaları	 tarafından	 kullanıldığını	 düşündürmüştür.	 Yuvalama	 ve	 konaklama	
bölgelerinin	 bilinmesi,	 deniz	 kaplumbağalarının	 koruma	 faaliyetlerine	 yardımcı	
olabilecektir.	 Çalışmanın	 amacı,	 deniz	 kaplumbağalarının	 Çanakkale’nin	 hangi	
kesimlerinde	 görüldüğünü,	 hangi	 av	 araçlarına	 takıldığını	 belirlemektir.	 Maliyet	
açısından	 daha	 uygun	 olması	 nedeni	 ile	 balıkçıları	 kapsayan	 bir	 tarama	 çalışması	
yapılmıştır.	 Hazırlanan	 görüşme	 formu,	 yörede	 balıkçılık	 yapan	 129	 kişiye	
uygulanmıştır.	 Araştırma	 sonucunda,	 deniz	 kaplumbağalarının	 Saros	 Körfezi’nin	
çıkışında,	 Bozcaada	 ve	 Gökçeada	 civarlarında,	 Çardak	 Lagünü	 çevresinde,	 Çanakkale	
Boğazı’nın	giriş	ve	çıkışında,	Kumkale‐Babakale	açıklarında,	Karabiga	ve	Nağara	Burnu	
civarında	kıyısal	alanlarda	bulunabileceği	sonucuna	ulaşılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	deniz	kaplumbağaları,	balıkçı,	görüşme,	Çanakkale	
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ÇANAKKALE’DE	KENTLEŞMENİN	DOĞAL	ÇEVREYE	ETKİLERİNİN	İNCELENMESİ	

Canan	Zehra	ÇAVUŞ1,	A.	Esra	CENGİZ2	ve	Telat	KOÇ1	
1Çanakkale	 Onsekiz	 Mart	 Üniversitesi,	 Fen‐Edebiyat	 Fakültesi,	 Coğrafya	 Bölümü,	
Çanakkale	
2Çanakkale	 Onsekiz	 Mart	 Üniversitesi,Ziraat	 Fakültesi,	 Peyzaj	 Mimarlığı	 Bölümü,	
Çanakkale		
	
	 Yersistemi	ve	bileşenleri	içerisinde	yer	alan	sosyal	küre,	insan	ve	etkinliklerini	
kapsar.	 Kentler	 ve	 özellikle	 Çanakkale	 gibi	 kıyı	 kentleri,	 yer	 sistemini	 oluşturan	
kürelerin	birbiri	 içine	girdiği	ve	etkileşimin	en	 fazla	olduğu	alanlardır.	Kara	ve	deniz	
ekosistemlerinin	 birleşim	 noktasında	 yer	 alan	 ve	 oldukça	 kırılgan	 yapıya	 sahip	 olan	
kıyı	ekosistemleri	kentleşme	nedeniyle	daha	da	kırılgan	hale	gelir.	

Kuruluşu	 1462	 yılına	 kadar	 giden	 Çanakkale	 kentinde,	 yatayda	 ve	 dikeyde	
büyüme	 1960’lı	 yıllarda	 başlamakla	 birlikte	 en	 hızlı	 büyüme	 1980	 ve	 sonrasında	
gerçekleşmiştir.	 Bu	 büyüme	 1992	 yılında	 kurulan	 üniversite	 ile	 büyük	 oranda	 hız	
kazanmıştır.	 Kentteki	 alansal	 büyüme	 ihtiyacına	 neden	 olan	 nüfus	 artışı,	 doğrudan	
doğurganlık	oranındaki	değişim	ile	ilgili	olmayıp,	daha	çok	kentin	kırsalından	ve	kente	
il	 dışından	 yönelen	 göçlerden	 kaynaklanır.	 Bu	 faktörlere	 bağlı	 olarak	 ortaya	 çıkan	
kentsel	alan	ihtiyacı	Çanakkale	kentinde	de	konut	yapımını	tetiklemiş	ve	doğal	alanlar	
üzerindeki	 baskıyı	 arttırmıştır.	 Günümüzde	 kent	 alanı,	 kuzeye	 (Karacaören),	 güneye	
(Kepez,	Dardanos	ve	Güzelyalı)	ve	doğuya	(Bursa‐İzmir	karayolu	 )	doğru	büyüme	 ile	
birlikte,	2011	yılında	33,91km²’ye	ulaşmıştır.	 	Çanakkale	kenti	ve	yakın	çevresindeki	
verimli	 tarım	arazilerinin	yerleşime	açılması	ekolojik	bozulmanın	 temelini	oluşturur.	
Bunun	 yanı	 sıra	 yoğun	 kullanıma	 maruz	 kalan	 alanlarda;	 özellikle	 su	 kaynakları	 ve	
orman	alanları	gibi	hassas	ekosistemlerde,	yanlış	kullanımlar	 sonucu	meydana	gelen	
çeşitli	tahribatlar	bu	bozulma	sürecini	destekler.	

Bu	 çalışmada;	 genel	 anlamda	 Çanakkale	 kentinin	 1950’li	 yıllardan	 günümüze	
kadar	olan	kentsel	değişimi	ve	bunun	doğal	kaynaklar	üzerindeki	etkileri	incelenmiş;	
nedenleri	ve	çözüm	önerileri	üzerinde	durulmuştur.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Çanakkale	 kenti,	 kentleşme,	 nüfus	 değişimi,	 doğal	 çevre,	
ekosistem	
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AKDENİZ	EKOSİSTEMİNDE	ALGLERİN	YERİ	VE	ÖNEMİ	

Özlem	SEZGİN1	ve	Hilal	KARGIN	YILMAZ2	
1MEÜ.	Fen	Bilimleri	Ens.	Su	Ürünleri	Ana	Bilim	Dalı,	MERSİN	
2Mersin	Üniversitesi	Su	Ürünleri	Fakültesi,	Yenişehir	Kampüsü,	MERSİN	
	
	 Akdeniz'e	kıyısı	bulunan	Antalya,	Adana,	Mersin	illeri	ve	çevresinde,	tipik	sıcak	
ve	 ılıman	 iklim	 hâkimdir.	 Akdeniz,	 dünya	 denizlerine	 göre	 tuzlu	 bir	 denizdir.	
	 Akdeniz'in	 verimliliğini	 kısıtlayan	 etkenler,	 bitkileri	 besleyen	 fosfat,	 nitrat	 ve	
nitrit	gibi	maddelerin	azlığıdır.	Besleyici	maddelerin	azlığı,	suda	yaşayan	canlı	türlerin	
azalmasına	 neden	 olmaktadır.	 Düşük	 besin	 elementi	 ve	 yüksek	 tuzluluk	 plankton	
gelişimini	azaltmaktadır.	
	 İskenderun	 Körfezi,	 kuzey	 doğu	 Akdeniz	 karasal	 girdilerin	 en	 yoğun	 olduğu	
bölgelerdir.	Körfez,	etrafındaki	sanayi	kuruluşları,	yerleşim	birimleri,	nehir	deşarjları	
ve	 gemi	 trafiğinden	 yoğun	 çevresel	 etkilere	 maruz	 kalmaktadır.	 Son	 zamanlarda	
körfezde	kafes	balıkçılığı	çalışmaları	yapılmaktadır.	Bu	aktiviteler,	Akdeniz	kıyılarında	
kirliliğin	ciddi	boyutlara	ulaştırmaktadır.		
	 Sonuç	 olarak,	 etkin	 biçimde	 atık	 su	 arıtma	 tesisi	 işletmeyen	 büyük	 şehirlerin	
tüm	 kıyı	 bölgeleri	 yüksek	 besin	 yükleri	 almaktadır.	 Kıyılardaki	 çarpık	 yapılaşma	 ve	
tarım	 alanı	 açma	 faaliyetleri,	 Akdeniz’deki	 sulak	 alanların	 boyutunu	 düşürmekte	 ve	
biyolojik	çeşitlilik	kaybına	yol	açmaktadır.		
Anahtar	Sözcükler:	Akdeniz	Ekosistemi,	algler,	plankton,	çevresel	kirleticiler	
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ÜNİVERSİTE	ÖĞRENCİLERİNİN	ÇEVRE	EĞİTİMİNE	YÖNELİK	TUTUMLARININ	ve	
GÖRÜŞLERİNİN	İNCELENMESİ	(GAZİ	ÜNİVERSİTESİ	ÖRNEĞİ)	

Ahmet	Gökmen1,	Osman	Çimen1	ve	Gülay	Ekici2	
1Gazi	Üniversitesi,	Gazi	Eğitim	Fakültesi,	Biyoloji	Eğitimi	Anabilim	Dalı		
2Gazi	Üniversitesi,	Teknoloji	Fakültesi,	Eğitim	Bilimleri	Bölümü	
	
	 Bu	araştırmanın	genel	amacı,	üniversite	öğrencilerinin	çevre	eğitimine	yönelik	
tutumlarının	ve	görüşlerinin	incelemesidir.	Betimsel	nitelikte	bir	alan	araştırması	olan	
bu	araştırmanın	verileri	2010‐2011	eğitim‐öğretim	yılında	toplanmıştır.	Araştırmanın	
çalışma	grubunu	Gazi	Üniversitesinin	farklı	fakültelerinin	farklı	bölümlerine	kayıtlı		ve	
çalışmaya	gönüllü	olarak	katılmak	isteyen	toplam	300	öğrenci	oluşturmuştur.	Veriler	
Ekici	 (2005)	 tarafından	 hazırlanan	 tutum	 ölçeği	 ve	 araştırmacılar	 tarafından	
geliştirilen	 görüş	 formuyla	 toplanmıştır.	 Görüş	 formu	 hazırlanırken	 ilgili	 literatür	
incelenmiş,	 kapsam	ve	 geçerlilik	 için	 alan	 uzmanlarının	 görüşlerine	 başvurulmuştur.	
Beşli	 likert	 tipindeki	 tutum	 ölçeğinin	 Cronbach‐alfa	 güvenirlik	 değeri	 0.90	 olarak	
bulunmuştur.	 Verilerin	 analizinde	 betimsel	 istatistikler,	 bağımsız	 gruplar	 için	 t	 testi,	
tek	yönlü	varyans	analizi,	Tukey	testi		ve	içerik	analizi	kullanılmıştır.		

Yapılan	 istatistiksel	 analiz	 sonuçlarına	 göre;	 öğrencilerin	 çevre	 eğitimine	
yönelik	 tutumları	 öğrencilerin	 cinsiyetine	 ve	 sınıfına	 göre	 anlamlı	 bir	 farklılık	
göstermektedir.	 Buna	 karşın	 öğrencilerin	 çevre	 eğitimine	 yönelik	 tutumları	 sosyo‐
ekonomik	 durumlarına	 göre	 anlamlı	 bir	 farklılık	 göstermemektedir.	 Ayrıca	
öğrencilerin	 açık	 uçlu	 sorulara	 bildirdikleri	 görüşleri	 kapsamında,	 çevre	 eğitiminin	
gerekli	olduğu,	çevre	eğitimi	ile	ilgili	derslerde	arazi	çalışmaları	ve	uygulamalara	daha	
çok	 yer	 verilmesi	 gerektiği,	 çevre	 eğitimi	 ile	 ilgili	 ders	 ve	 aktivitelerin	 artmasından	
memnun	 olacakları	 vb.	 noktalar	 yer	 almaktadır.	 Çevre	 eğitimine	 yönelik	 tutumu	
yüksek	 olan	 öğrencilerin	 çevre	 eğitimine	 yönelik	 görüşlerinin	 daha	 olumlu	 yönde	
olduğu	 belirlenmiştir.	 Araştırma	 sonunda,	 elde	 edilen	 sonuçlar	 doğrultusunda	
önerilerde	bulunulmuştur.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Çevre	 eğitimi,	 çevre	 eğitimine	 yönelik	 tutum,	 üniversite	
öğrencileri	
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ÇEVRE	SORUNLARI	ve	ETKİLERİNİ	BELİRLEMEDE	BALIK	KILÇIĞI	(İSHİKAWA)	
DİYAGRAMI	KULLANIMININ	ÖĞRENCİLERİN	AKADEMİK	BAŞARISINA	ETKİSİ	

Mürşet	ÇAKMAK	
Atatürk	Üniversitesi,	Eğitim	Bilimleri	Enstitüsü,	Biyoloji	Eğitimi	Bölümü,	Erzurum	
	
	 Bu	 çalışmanın	 amacı,	 7.	 sınıf	 fen	 ve	 teknoloji	 dersi	 biyoloji	 konularından	
“Çevre	 Sorunları	 ve	 Etkileri”	 konusunun	 balık	 kılçığı	 diyagramı	 ile	 yapılan	 fen	 ve	
teknoloji	 öğretiminin,	 öğrencilerin	 akademik	 başarıları	 üzerine	 geleneksel	 öğretim	
yöntemlerine	kıyasla	ne	kadar	etkili	olduğunu	araştırmaktır.	Bu	amaca	ulaşmak	 için	
araştırmamızda	 ders	 öğretim	 yöntemi	 olarak,	 balık	 kılçığı	 diyagramı	 ile	 öğretim	
yöntemi	ve	geleneksel	öğretim	yöntemleri	(düz	anlatım,	soru‐cevap)	kullanılmıştır.		

Çalışmanın	örneklemi,	2010–2011	akademik	yılında	Diyarbakır	ilinde	bulunan	
bir	 ilköğretim	 okulunun	 farklı	 iki	 7.	 sınıfında	 öğrenim	 gören	 60	 öğrenciden	
oluşmaktadır.	 Araştırmada	ön‐son	 test	 kontrol	 gruplu	deneysel	model	 kullanılmıştır.		
Ön	test	sonuçlarına	göre	bilişsel	giriş	davranışları	denk	olan	7/A	ve	7/B	şubeleri	ile	
çalışılmıştır.	 Balık	 kılçığı	 diyagramı	 ile	 öğretim	 yönteminin	 uygulandığı	 7/A	 şubesi	
deney	 (N=30),	 geleneksel	 öğretim	 yöntemlerinin	 uygulandığı	 7/B	 şubesi	 (N=30)	
kontrol	grubu	olarak	belirlenmiştir.	
	 Veri	 toplama	 aracı	 olarak,	 araştırmanın	 amacına	 uygun	 olarak	 araştırmacı	
tarafından	23	sorudan	oluşturulan	ve	güvenirliği	α=	0,73	bulunan	“Çevre	Sorunları	ve	
Etkileri	 Başarı	 Testi”	 kullanılmıştır.	Uygulama	 süreci	 3	 haftadan	 oluşmuştur.	 Veriler	
SPSS	 programından	 yararlanılarak	 analiz	 edilmiştir.	 Araştırmanın	 problemlerine	
ilişkin	verileri	test	etmek	için	t‐testi	teknikleri	kullanılmıştır.		

Yapılan	bu	çalışmada,	hem	deney	hem	de	kontrol	grubunun	bilişsel	çıktılarında	
bir	 artışın	 olduğu	 görülmüştür.	 Ancak,	 ishikawa	 diyagramı	 ile	 öğretim	 yönteminin	
uygulandığı	 deney	 grubu	 lehinde	 anlamlı	 sonuçlara	 ulaşılmıştır.	 Bu	 sonuçlara	 göre	
önerilerde	bulunulmuştur.			
Anahtar	 Sözcükler:	 	 Fen	 ve	 Teknoloji,	 İshikawa	 Diyagramı,	 Çevre	 Sorunları	 ve		
Etkileri,	Başarı	
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KIYI	EGEDEN	İÇ	EGEYE	KIŞ	SEZONU	PARTİKÜL	MADDE	(PM)	KİRLİLİĞİ	DEĞİŞİMİ	

Tamer	YILMAZ1	ve	Barış	YILMAZ2	
1Celal	Bayar	Üniversitesi,	İnşaat	Müh.	Bölümü,	Manisa	
2Celal	Bayar	Üniversitesi,	Gölmarmara	MYO,	Turgutlu/Manisa	
	
	 Bu	 çalışmada,	 partikül	 madde	 (PM)	 kirliliğinin	 kıyı	 egeden	 iç	 egeye	 değişimi	
incelenmiştir.	 Araştırmada,	 İzmir	 (Güzelyalı),	 Uşak	 ve	 Afyonkarahisar’da	 son	 3	 kış	
sezonu	(2007‐2008,	2008‐2009	ve	2009‐2010)	aylarında	ölçülen	günlük	PM	(µg/m3),	
yağış	 (mm),	 rüzgar	 hızı	 (m/s)	 nem	 oranı	 (%),	 hava	 sıcaklığı	 	 (°C	 )	 ve	 basınç	 (mb)	
değerleri	kullanılmıştır.	

Çalışmanın	 ilk	 aşamasında	 3	 araştırma	 kış	 sezonu	 ayları	 N=18	 (PM)	 kirlilik	
değerleri	 kullanılarak	 kentler	 arası	 kirlilik	 farkı	 olup	 olmadığı	 araştırılmıştır.	
Araştırma	sonunda	kıyı	egeden	 iç	 egeye	doğru	artan	PM	kirliliğinin	kentler	arasında	
%99	güven	düzeyinde	birbirinden	farklı	olduğu	saptanmıştır.	

Bu	 sonuç	 üzerine	 PM	 kirliliğinin	 en	 yoğun	 yaşandığı	 Ocak	 ayı	 için	 araştırma	
kentlerinin	 her	 birisi	 için	 çok	 değişkenli	 regresyon	 denklemleri	 elde	 edilmiş	 ve	
denklemlerin	katsayıları	yorumlanmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Kış	sezonu,	PM,	çok	değişkenli	regresyon	denklemleri	
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ULUDAĞ’IN	Arabis	drabiformis	Boiss.	ve		Aubrieta	olympica	Boiss.	ENDEMİK	
BİTKİ	TÜRLERİNİN	IN	VİTRO	ORTAMDA	ÇİMLENMESİ	ÜZERİNE	FARKLI	

KONSANTRASYONLARDA	GİBBERELLİK	ASİT’İN	ETKİSİ	

Betül	AKIN1,	İsmail	KOCAÇALIŞKAN2	ve	Gürcan	GÜLERYÜZ3	
1	Dumlupınar	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Kütahya	
2	Yıldız	Teknik	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	İstanbul	
3	Uludağ	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Bursa	
	
	 Bursa	 Uludağ’ın	 alpin	 kayalık	 yamaçlarında	 yetişen	 ve	 nadir	 endemik	
bitkilerinden	 olan	 Arabis	 drabiformis	 Boiss.	 ve	 	 Aubrieta	 olympica	Boiss.	 türleri	 dar	
alanlarda	 ve	 spesifik	 çevre	 şartlarında	 yayılış	 göstermektedirler	 ve	 zor	 ekolojik	
koşullara	iyi	adapte	olmuşlardır.	

Çalışmamızda	Bursa	(Uludağ)	için	endemik	olan	ve	nesilleri	tehlike	altında	olan	
bitki	türleri	için	uygun	çimlenme	protekolü	oluşturmak	ve	bitki	büyütme	koşullarının	
belirlenmesi	 amacıyla	 tohum	 çimlenmesi	 çalışılmıştır.	 Endemik	 bitki	 tohumlarımız	
petri	 kabında	 ve	 in	 vitro	 ortamda,	 farklı	 iki	 sıcaklık	 periyodunda	 çimlendirilmeye	
alınmışlardır.	 In	 vitro	 ortamda	 çimlenmeyi	 teşvik	 etmesi	 amacıyla	 GA3’ün	 5	 farklı	
konsantrasyonu	 (50,	 100,	 150,	 200,	 250	 ppm)	 kullanılmıştır.	 A.	 drabiformis	 bitki	
türünün	 tohumları	 petri	 kabında	 çimlendirildiğinde	 her	 iki	 sıcaklık	 periyodunda	 da	
çimlenme	 oranının	 düşük	 olduğu	 gözlenmiştir	 (<	%	 20).	 In	 vitro	 ortamda	 farklı	 GA	
uygulamaları	sonucunda	%	89.93’lük	bir	çimlenme	başarısı	elde	edilmiştir.	A.	olympica	
türüne	 ait	 tohumlar	 petri	 kabında	 %	 51.33	 oranında	 çimlenme	 gösteriyorken,	 GA	
uygulaması	ile	çimlenmenin	teşvik	edildiği	ortaya	konulmuştur	(˃	%	85).		
Bu	 çalışmadan	 elde	 edilecek	 sonuçların	 endemik	 bitki	 türlerinin	 ex‐situ	 olarak	
korunmasına	katkı	sağlayacağını	düşünmekteyiz.		
Anahtar	Sözcükler:	Uludağ,	Arabis	drabiformis	Boiss.,	Aubrieta	olympica	
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İĞNEADA	LONGOZ	ORMANLARI	MİLLİ	PARKI	SULAK	ALAN	EKOSİSTEMLERİNİN	
BİYOLOJİK	ÇEŞİTLİLİĞİ		

Murat	ÖZYAVUZ	ve	Harun	HURMA2	
1Namık	Kemal	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi	Peyzaj	Mimarlığı	Bölümü,	Tekirdağ	
2Namık	Kemal	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi	Tarım	Ekonomisi	Bölümü,	Tekirdağ	
	
	 İğneada,	 sahip	 olduğu	 sulak	 alan	 ekosistemleri	 açısından	 ülkemiz	 ve	 Avrupa	
için	 önemli	 doğal	 alanlarımızdandır.	 İğneada	 çevresinde	 Karadeniz	 ile	 mevsimsel	
bağlantısı	 olan	Mert,	 Erikli	 ve	 Saka	 Gölleri	 ile	 denizle	 bağlantısı	 olmayan	 orman	 içi	
göllerden	 Hamam	 ve	 Pedina	 Gölleri	 bulunmaktadır.	 Bu	 göller	 fiziksek	 yapı	 olarak	
birbirine	 benzerlik	 göstermekte,	 sahip	 oldukları	 biyolojik	 çeşitlilik	 açısından	 önemli	
bir	zenginlik	sağlamaktadır.	Özellikle	Saka,	Mert	ve	Erikli	göllerinin	etrafları	Fraxinus	
ormanlarının	bulunduğu	subasar	ormanları	ile	kaplıdır.	Bölge	su	kaynağı	açısından	da	
son	derece	zengindir.	Alan	içersinde	gerek	alanda	bulunan	gölleri	besleyen	gerekse	de	
suları	 Karadeniz’e	 dökülen	 birçok	 dere	 mevcuttur.	 Özellikle	 denizle	 bağlantısı	 olan	
göller,	 kıyı	 kumulları,	 sazlık	 ve	 bataklık	 alanları	 ile	 birlikte	 Longoz	 Ormanlarının	
oluşmasında	önemli	bir	etkiye	sahiptir.	Orman	içi	göller	Hamam	ve	Pedina	Göllerinde	
yer	 yer	 örtüşü	 %100’ü	 bulan	 saf	 Trapa	 natans	 (Su	 Kestanesi)	 toplulukları	
bulunmaktadır.	 Bu	 tür	 Hem	 Bern	 Listesinde	 hem	 de	 Türkiye	 Bitkileri	 Kırmızı	
Kitabında“Zarar	görebilir”	VU	kategorisinde	yer	almaktadır.	Ayrıca	bu	göller,	Avrupa	
kuş	göç	yollarının	üzerinde	yer	alması	ile	de	özellikle	kuş	türleri	açısından	bir	barınak	
ve	geçiş	yolu	niteliğindedir.	Göller	sahip	oldukları	flora	çeşitliği	açısından	da	önem	arz	
etmektedir.	Farklı	birçok	bitki	türünü	de	bünyesinde	bulundurmaktadır.		2007	yılında	
milli	park	olarak	ilan	edilen	İğneada	Longoz	ormanları	milli	parkı	sahip	olduğu	deniz,	
kumul,	 sulak	 alan	 ve	 orman	 ekosistemini	 önemli	 derecede	 korumuştur.	 Bu	 bildiri	
kapsamında,	 bu	 göllerin	 bulunduğu	 alanın	 3	 boyutlu	 görsel	 bir	 sunumu	 yapılarak,	
göllerin	sahip	olduğu	bitki	ve	fauna	çeşitliliği	hakkında	bilgiler	verilecek	alanın	önemi	
ortaya	konmaya	çalışılacaktır.	
Anahtar	Sözcükler:	İğneada,	Longoz	Ormanları,	Sulak	Alanlar,	Istranca	Dağları		
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SEASONAL	POPULATION	FLUCTUATION	OF	Brevicoryne	brassicae	(L.)	(HEM.,	
APHIDIDAE)	AND	ITS		PARASITOIDE	Diaeretiella	rapae	(M'lntosh)	(HYM.,	

BRACONIDAE)	ON	CANOLA	IN	WEST	AZERBAIJAN	

Hosein	RANJITAKANTAPEH1,	Maliheh	HOMAUNIFAR1	and	Alireza	KHALILARIA2	
1	Agricultural	Research	and	Natural	Resource	Center	of	West	Azerbaijan,	Urmia/IRAN	
2	Iranian	Research	Institute	of	Plant	Protection,	Tehran/IRAN	
	

Cabbage	 aphid	 of	 rape	 seed	 plants	 in	 Karim	 Abad	 and	 Shahin	 Abad	 were	
collected	 weekly	 and	 seasonal	 fluctuation	 of	 Brevicoryne	 brassicae	 and	 its	 natural	
enemy,	 Diaretiella	 rapae	 were	 studied	 during	 2003‐2004.	 Sampling	 of	 aphid	
population	dynamic	and	its	parasitoid	carried	out	weekly.	In	first	year	in	Karim	Abad	
and	Shahin	Abad	regions	the	peak	of	aphid	population	was	recorded	in	mid	and	last	of	
May	respectively.		

In	second	year	peak	of	aphid	population	 in	Karim	Abad	and	Shahin	Abad	was	
recorded	in13	and	11	may	respectively.	Peck	of	parasitoid	Density	in	Karim	Abad	and	
Shahin	Abad	was	observed	20	and	17	May	2003	with	number	55	and	49	respectively.	
In	second	year	sampling	was	showed	186	and	183	in	Karim	Abad	and	Shahin	Abad	in	
24	May	and	8	Jun	respectively.	

Correlation	between	cabbage	aphid	and	its	parasitoid	population	 in	two	years	
was	significant	at	1%	probability	and	parasitoid	population	 in	both	region	and	years	
was	showed	positive	effect	to	reduce	cabbage	aphid.	
Keywords:	Brevicoryne	brassicae,	Diaretiella	rapae,	Population	fluctuation,	Canola	
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Xenopus	laevis	İRİBAŞLARINDA	BAZI	METALLERİN	ÇEŞİTLİ	BİYOKİMYASAL	
BELİRTEÇLER	ÜZERİNE	ETKİLERİ	

Ertan	YOLOĞLU1	ve	Murat	ÖZMEN2	

1Adıyaman	 Üniversitesi,	 Eğitim	 Fakültesi,	 İlköğretim	 Bölümü,	 Fen	 Bilgisi	 Eğitimi	
Anabilim	Dalı,	02040,	Kampüs/ADIYAMAN	
2İnönü	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	44280,	Kampüs/MALATYA	
	
	 Bu	 çalışmada,	 kadmiyum	 (Cd),	 kurşun	 (Pb)	 ve	 bakır’ın	 (Cu),	 Xenopus	 laevis	
üzerine	etkilerinin	saptanması	hedeflendi.	Bu	amaçla	deneylerde	CdCl2,	PbCl2	ve	CuCl2	
kullanıldı.	 	 Metallerin	 uygulama	 konsantrasyonları	 Avrupa	 Birliği	 ve	 Dünya	 Sağlık	
Örgütünün	 içme	 sularındaki	 kabul	 edilebilir	 değerleri	 ile	 96	 saatlik	 test	 sonucu	 elde	
edilen	 ortalama	 ölüm	 oranı	 (LC50)	 değerlerine	 göre	 belirlendi.	 Kurbağa	 iribaşları	 bu	
metallerin	 çeşitli	 konsantrasyonlarına	 96	 saatlik	 statik	 yenilemeli	 test	 sisteminde	
maruz	 bırakılarak,	 belirteçler	 olarak	 seçilen	 glutatyon	 S‐transferaz	 (GST),	 glutatyon	
redüktaz	 (GR),	 asetilkolinesteraz	 (AChE),	 ve	 karboksilesteraz	 (CaE)	 enzimlerine	
etkiler	izlendi.		
	 Buna	göre,	46.	evredeki	Xenopus	laevis	iribaşları	sırasıyla	0,005,	0,52,	2,59	ve	
5,18	 ppm	 (LC50	 değeri)	 Cd;	 0,01,	 12,3,	 61,53	 ve	 123,05	 ppm	 (LC50	 değeri	 )	 Pb;	 0,01,	
0,085,	0,425	ve	0,85	ppm	(LC50	değeri)		Cu	konsantrasyonlarına	96	saat	süreyle	maruz	
bırakıldı.	 Araştırma	 sonuçları	 metallerin	 46.	 evredeki	 Xenopus	 laevis	 iribaşlarında	
toksik	potansiyele	sahip	olduğunu	ve	metallerin	LC50	konsantrasyonlarının	96	saatlik	
uygulaması	 sonucunda,	 Cd’un	 GST	 ve	 GR	 enzimlerinde	 sırasıyla	 %700	 ve	 %400	
oranında	 bir	 aktivasyona,	 Cu’ın	 GST	 ve	 GR	 enzimlerinde	 sırasıyla	 %50	 ve	 %30	
oranında	bir	aktivasyona,	CaE	enziminde	ise	%15	oranında	bir	inhibisyona;	Pb’un	GST	
enziminde	 %280	 oranında	 bir	 aktivasyona,	 AChE	 enziminde	 ise	 %35	 oranında	 bir	
inhibisyona	 neden	 olduğunu	 göstermiştir.	 Organizmanın	 sadece	 bir	 metale	 AB	 sınır	
değerlerinde	 maruz	 kalmasının	 ise	 önemli	 bir	 toksik	 etki	 oluşturmadığını	
göstermektedir.		
Anahtar	Sözcükler:	Kadmiyum,	Kurşun,	Bakır,	Xenopus	laevis,	Toksisite	
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BOZDAĞ’DA	(İZMİR	/	TÜRKİYE)	YAYILIM	GÖSTEREN	Jasione	supina	subsp.	
tmolea	(Stoj.)	Damboldt’UN	TOZLAŞMA	BAŞARISI	

Volkan	EROĞLU,	Serdar	Gökhan	ŞENOL,	Özcan	SEÇMEN,	Aykut	GÜVENSEN,	ve	Ümit	
SUBAŞI	

Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Bornova	/	İzmir	
	
	 2009‐2011	 yılları	 arasında	 gerçekleştirilmiş	 olan	 arazi	 çalışmalarında,	 Jasione	
supina	 subsp.	 tmolea’nın	 Ödemiş‐Bozdağ’da	 kuzey	 ve	 batıya	 bakan	 yamaçlarında	
1500‐2170	m	arasında,	6,55	km2’lik	bir	alanda,	güneş	alan	bölgelerde,	öbek	oluşturan	
bitkilerin	 (Festuca	 pinifolia	 (Hackel	 ex	 Boiss)	 Bornm.,	Genista	 Lydia	Boiss.,	 Plantago	
holosteum	Scop.,	Minuartia	recurva	subsp.	carica	McNeill.	gibi)	 içinde	veya	kenarında	
yayılım	gösterdiği	saptanmıştır.	

Dar	yayılışa	sahip	olan	bu	türün	üremeyi	garanti	altına	almak	için	“ikincil	polen	
sunumu”	 olarak	 bilinen	 özelleşmiş	 bir	 tozlaşma	 sistemine	 sahip	 olduğu	 tespit	
edilmiştir.	Bu	mekanizma	sayesinde	bitkide,	çapraz	tozlaşmanın	teşvik	edildiği,	çapraz	
tozlaşma	gerçekleşmediğinde	 ise	kendine	dölleklik	mekanizmasının	aktif	hale	geldiği	
belirlenmiştir.	

Yapılan	çalışmalarda	bitkinin	ürettiği	polen	miktarı	belirlenmiş,	stigma	üzerine	
ulaşan	 kendi	 polenleri	 ve	 yabancı	 bitkilerden	 gelen	 polenlerin	 oranı	 saptanmış,	
polenlerin	çimlenmesi	 için	gerekli	olan	nektar	oranı	belirlenmiş,	çimlenerek	ovüllere	
ulaşan	 polen	 miktarı	 saptanarak,	 otogami	 ve	 allogami	 ile	 döllenen	 ovül	 oranı	
belirlenmiştir.	Elde	edilen	verilere	göre	bitkinin	tozlaşma	başarısı	ortaya	konarak	dar	
yayılıştaki	tozlaşmadan	kaynaklı	sebepler	açığa	çıkarılmaya	çalışılmıştır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Jasione	 supina,	 üreme	 sistemi,	 tozlaşma	 biyolojisi,	 ikincil	 polen	
sunumu,	Bozdağ.	
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Cu(II)’NİN	SULU	ORTAMDAN	SODYUM	ALGİNAT/BİTKİ	KÜRELERİ	İLE	
UZAKLAŞTIRILMASI	

Bülent	KAYA1,	Fatma	CAF1,	A.	Şükrü	BENGÜ2	
1Bingöl	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Düzağaç	/	BİNGÖL				2Bingöl	
Üniversitesi,	Merkezi	Araştırma	Lab.,	Düzağaç/	BİNGÖL	
	
	 Bu	çalışmada	ilk	defa	hazırlanan	Sodyum	Alginat/Bitki	(Alchemilla	L.	Cinsine	
ait	türler)	küreler	kullanılmıştır.	Kürelerin	hazırlanması	ve	adsorbsiyon	işlemleri	farklı	
özelliğe	sahip	deney	setleri	ile	kontrollü	olarak	yapılmıştır.	Bu	deney	setlerinde	farklı	
etken	incelenmiştir.	Bunlar	sırasıyla	başlangıç	metal	konsantrasyonu,	başlangıç	çözelti	
miktarı,	 sıcaklık,	 pH,	 adsorbent	 dozu,	maruz	 kalma	 süresi,	 tekrar	 kullanılabilirlik	 ve	
desorpsiyon	 çalışmaları	 yapılmıştır.	 Başlangıç	 metal	 konsantrasyonu	 50	 ppm,	
başlangıç	 çözelti	miktarı	 100	ml,	 pH:	 6,	 asorbent	 dozu	 0,015	 gram	 ve	maruz	 kalma	
süreside	 120	 dakika	 optimum	 şartlar	 olarak	 adsorbsiyon	 kinetiği	 ile	 ilgili	 değerler	
belirlenmiştir.	 	 Kürelerin	 desorpsiyon	 çalışması	 tekrarlanabilirlik	 deneyi	 ile	 beraber	
yapılmıştır	 ve	 kürelerin	 5	 kez	 adsorpsiyon‐desorpsiyon	 döngüsünde	 aktivitelerini	
korudukları	 gözlemlenmiştir.	 Sonrasında	 kürelerin	 karekterizasyon	 işlemleri	
yapılmıştır.	 Bunun	 için	 kürelerin	 şişme	 kabiliyetleri,	 FTIR	 spektrumları	 ve	 elektron	
mikroskop	görüntüleri	alınarak	karakterize	edilmişlerdir.		
	 Bu	 kürelerin	 çalışmada	 kullanılması	 ile	 Cu(II)	 iyonlarının	 sulu	 ortamdan	
uzaklaştırılması	alginattan	hazırlanan	saf	kürlere	oranla	gram	başına	 	daha	yüksek	q	
değerlerine	 ulaşılmıştır.	 Adsorbsiyon	 izotermi	 çalışmalarında	 ve	 tekrarlanan	 deney	
setlerinde	 bu	 özellik	 saptanmıştır.	 Adsorbsiyon	 izoterm	 özelliklerine	 bakıldığında	
adsorbsiyon	 teoremleri	 değerlendirilmiş	 ve	 bu	 teoremler	 arasında	 Freundlich	
Adsorbsiyon	İzoterm	teoremine	uygunluğu	gözlemlenmiştir.	
Sonuç	olarak	bu	çalışmada	çevreye	yayılan	ağır	metal	zehirlenmesi	 içinde	önemli	bir	
yer	 tutan	 bakırın	 uzaklaştırılması	 hem	 ucuz	 hemde	 efektif	 bir	 adsorbent	 vasıtasıyla	
yenilenebilir	olarak	yapılmıştır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Bakır,	 Ağır	 metal,	 Sodyum	 Alginat,	 Alchemilla	 L.,	 Adsorbsiyon,	
Freundlich	
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MERALARDA	KONTROLLÜ	YAKMANIN	DOĞAL	EKOLOJİYE	ETKİSİ		

Feti	KİRTİŞ,	Talip	ATÇEKEN,	Mustafa	OKUR,	ve	Oktay	OKUR	
Toprak	ve	Su	Kaynakları	Araştırma	Enstitü	Müdürlüğü,	Meram	/	KONYA	
	

2009‐2010	yıllarında	Konya	Toprak	ve	Su	Kaynakları	Araştırma	Enstitüsünün	
Karapınar	 Rüzgar	 Erozyonu	 önleme	 sahasında	 kontrol	 altında	 bulundurulan	
meralarda	 yapılan	 arazi	 çalışmalarında,	 oluşturulan	 deneme	 parsellerinde	 kontrollü	
yakmanın	 toprağın	 1	 cm	 ve	 5	 cm	 altında	 oluşturduğu	 sıcaklık	 farklarının	 toprak	
faunasına,	 toprağın	 bazı	 fiziksel	 özelliklerine	 ve	 çevre	 ekolojisine	 etkilerinin	 tespit	
edilmesi	amacıyla	yürütülmüştür.		

Yapılan	 çalışmada	 80	 m2’lik	 parseller	 kış,	 ilkbahar,	 yaz	 ve	 sonbahar	
mevsimlerinde	 ayrı	 ayrı	 kontrollü	 bir	 şekilde	 yakılarak,	 yakma	 öncesi	 ve	 yakma	
sırasındaki	toprak	sıcaklıkları	1	cm’de	ve	5	cm’de	thermocabl	aleti	ile	tespit	edilmiştir.	
Yakma	 sırasında	 hava	 sıcaklığı,	 nisbi	 nem,	 rüzgar	 hızı	 gibi	 iklimsel	 faktörler	
kaydedilmiştir.	

Toprak	mikrofaunasında	 analizleri	 yakmadan	 hemen	 sonra,	 3	 ay	 sonra,	 6	 ay	
sonra	ve	9	ay	sonra	yapılmıştır.		

Toprak	 sıcaklıklarındaki	 artışlarda	mevsimsel	 olarak	 farklılıklar	 görülmüştür.	
En	 düşük	 sıcaklık	 değişimi	 kış	 mevsimi	 yakmasında	 ve	 5	 cm	 derinlikte	 0,71	 OC,	 en	
yüksek	sıcaklık	değişimi	ise	 ilkbahar	mevsimi	yakmasında	ve	1	cm	derinlikte	4,36	OC	
olarak	tespit	edilmiştir.	

Mikrofauna	 meydana	 gelen	 değişiklik	 en	 fazla	 yakmadan	 hemen	 sonra	
oluşmakta,	zamanla	toprak	yakma	öncesi	founa	özelliklerine	3	ay	içerisinde	dönüşüm	
yapmaktadır.Fauna	açısından	en	yıkıcı	yakma	yaz	mevsiminde	meydana	gelmiştir.		
Anahtar	Sözcükler:	Karapınar,	Doğal	Mera,	Kontrollü	Yakma,	Mikrofauna.	
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KURAKLIĞIN	BAŞKENTİ	KARAPINAR’DA	EKOTURİZM		

Oktay	OKUR,	Talip	ATÇEKEN,	Feti	KİRTİŞ		ve	Mustafa	OKUR	
Toprak	ve	Su	Kaynakları	Araştırma	Enstitü	Müdürlüğü,	Meram	/	KONYA	
	

Karapınar	Yöresi,		yaklaşık	280	mm	yıllık	yağış	toplamı	ile	ülkemizde	kuraklığın	
en	 şiddetli	 olarak	 hissedildiği	 yöredir.	 Kuraklık	 ve	 sıcaklık	 değişimleri	 gibi	 iklim	
olaylarının	en	çetin	şekliyle	ortaya	çıktığı	bu	yörede	kendine	has,	başka	hiçbir	yerde	
görülemeyecek	bir	bitki	örtüsü	ve	bu	örtü	üzerinde	yaşayan	bir	canlı	çeşitliliği	ortaya	
çıkmıştır.		Bu	canlılık	280	mm	gibi	oldukça	sınırlı	ve	dağılım	düzensiz	bir	yağış	altında,	
yıllık	sıcaklık	değişimin	68	0C’ye	ulaştığı	bir	ortamda	hayatını	sürdürmektedir.	İlçedeki	
yaklaşık	80	000	da	erozyon	kontrol	bölgesi,	50	yılı	aşkın	bir	zamandan	beri	koruma	ve	
kontrol	 altında	 olması	 itibarıyla,	 en	 kötü	 tabiat	 şartlarında	 yaşayabilen	 canlıların	
oluşturduğu,	benzeri	bulunmayan	bir	tabiat	müzesi	durumundadır.		

Konya	 Toprak	 ve	 Su	 Kaynakları	 Araştırma	 Enstitüsüne	 ait	 rüzgar	 erozyonu	
önleme	sahasında		açılacak	“doğa	okulu”	kapsamında;	katılımcılar	bisiklet	ve	atlı	turlar	
düzenlemek	 suretiyle	 çevreyi	 yakından	 tanımaları	 sağlanacaktır.	 Bu	 çadırlarda	
yörenin	 dokuma	 ürünleri	 sergilenerek,	 yörenin	 doğal	 güzellikleri	 yanında	 kültürel	
zenginliğini	 de	 tanıtılacaktır.	 Yörenin	 krater	 gölleri	 ve	 obrukları	 gibi	 doğal	 olaylar	
sonucu	oluşmuş	yapılarını	görme	imkanı	sağlanacaktır.	

Doğa	 okulu	 ile;	 Hatıra	 orman	 alanları	 oluşturulacak,	 doğa	 yürüyüşleri	 ve	
bisiklet	 turları	düzenlenerek	doğayı	 tanıma	ve	 fotoğraflama	 faaliyetleri	yer	alacaktır.	
Doğa	yürüyüşleri	Karapınar	erozyon	önleme	alanında	yapılacak	ve	çevredeki	bitkileri	
tanıma,	 doğa	 ile	 kucaklaşma	 gezileri	 düzenlenecektir.	 Bisikletler	 ile	 erozyon	 önleme	
sahasında	 ve	 Karapınar’ın	 Meke,	 Acıgöl	 gibi	 doğa	 harikası	 olan	 alanlarına	 turlar	
düzenlenecek,	 fotoğraf	 yarışması,	 uçurtma	 yapma	 ve	 uçurtma	 etkinlikleri,	 yöresel	
ürünlerin	 tanıtıldığı	 sergiler,	 toplantı	 ve	 panellerle	 yörede	 ekoturizmin	 farkındalığı	
oluşturulacaktır.		
Anahtar	Sözcükler:	Karapınar,	Ekoturizm,	Doğa	Okulu,	Meke	Gölü	
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ÇEVRE	KORUMANIN	İNSAN	SAĞLIĞI	ÜZERİNDEKİ	ETKİLERİNİN	İNCELENMESİNE	
İLİŞKİN	ÖĞRETMEN	GÖRÜŞLERİ	:		ŞANLIURFA		İLİ	ÖRNEĞİ	

Menderes	KILIÇASLAN1,	Evşen	AYMEN	PEKER2	ve	Ferdane	GÜN3	
1.	Selçuk	Üniversitesi,	KONYA		
2.	19	Mayıs	Üniversitesi,	SAMSUN		
3.	Gaziantep	Üniversitesi,	GAZİANTEP	
	
	 Çevre,	 insanların	 ve	 diğer	 canlıların	 yaşamları	 boyunca	 ilişkilerini	
sürdürdükleri	ve	karşılıklı	olarak	etkileşim	içinde	bulundukları	fiziki,	biyolojik,	sosyal,	
ekonomik	 ve	 kültürel	 ortamdır.Basit	 anlatımıyla	 gözümüzün	 gördüğü	 her	
şeydir.Yaşadığımız	 ortam,	 etrafımızdaki	 doğa	 ve	 hatta	 geleceğimizdir.	 Doğal	 dengeyi	
oluşturan	 zincirin	 halkalarında	 meydana	 gelen	 kopmalar	 zincirin	 tümünü	 etkileyip,	
dengenin	 bozulmasına	 neden	 olmaktadır.	 Dengenin	 bozulmasında	 en	 önemli	 faktör	
insandır.	Çünkü	 insanın	yaşamını	 sürdürmesine	ve	 faydalanmaya	yönelik	yaptığı	her	
davranış	ve	her	yenilik	doğal	dengeyi	etkilemektedir.	
	 Çalışmada,	eğitim	bütünlüğü	içinde		toplumun	gelişimine	çok	önemli	katkıları	
olan	öğretmenlerin	çevre		korumanın	insan	sağlığı	üzerindeki	etkilerine		ilişkin		bakış	
açılarını	 değerlendirmek	 ,	 	 öğretmenlerin	 öğrencilerine	 ve	 topluma	 çevre	 koruma		
bilinci	 kazandırma	 etkinliklerini	 	 tespit	 etmek	 ve	 bu	 bilinci	 kazandırmada	 yapmış	
oldukları	algılarını	ortaya	koymadaki	mesleki	rollerini	değerlendirmek,		geleceğin	ülke	
ve	 toplumunda	 yerini	 alabilmesi	 bağlamında	 son	 derece	 özgün	 ve	 özellikli	 bir	 olgu	
olması	amaçlanmıştır.	
	 Nitel	 bir	 araştırma	 olarak	 planlanan	 bu	 çalışma	 “olgu	 bilim”	 deseninde	
yürütülecektir.	 Araştırma	 2010‐2011	 öğretim	 yılında	 Şanlıurfa	 ilinde	 	 ve	 rast	 gele	
yöntemle	seçilen	30	öğretmen	ile		yapılacaktır.	Veriler,	bu	araştırma	için	araştırmacılar	
tarafından	hazırlanan	açık	uçlu	sorulardan	oluşan	anket	formu	ile	toplanacaktır.Anket	
formunun	geçerliği	 için	uzman	görüşüne	başvurulacaktır.	Verilerin	çözümünde	içerik	
analizi	yöntemi	kullanılacaktır.		
Anahtar	Sözcükler:	Çevre		,İnsan	,	İnsan	Sağlığı	



X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                                           04-07 EKİM 2011, Çanakkale 

142 

 

LAMBDA	CYALOTHRİN’	İN	GÖKKUŞAĞI	ALABALIKLARINDA	(Oncorhynus	mykiss)	
GLUKOZ	6‐FOSFAT	DEHİDROGENAZ	(G6PD)	ENZİM	AKTİVİTESİ	ÜZERİNE	ETKİSİ	

Muhammed	ATAMANALP1,	Arzu	UÇAR2,	Gonca	ALAK1,	Esat	Mahmut	KOCAMAN1	ve		
Yusuf	YÜKSEL1	

1Atatürk	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Su	Ürünleri	Mühendisliği	Bölümü,	Erzurum	
2	Rize	Tarım	İl	Müdürlüğü	
3	Harran	Üniversitesi,	Bozova	Meslek	Yüksek	Okulu,	Su	ürünleri	Bölümü	
	
	 Lambda	 cyalothrin	 insektisiti	 yaygın	 olarak	 kullanılmasına	 ve	 su	 ortamında	
çözünürlüğü	 yüksek	 olmasına	 rağmen	 balıklardaki	 toksititesi	 üzerine	 yeterli	 sayıda	
çalışma	ve	literatür	bulunmamaktadır.		
Bu	 çalışmada	 lambda	 cyalothrinin	 gökkuşağı	 alabalıkları	 (Oncorhynchus	 mykiss)	
antioksidant	 savunma	 sistemleri	 üzerindeki	 etkisinin	 belirlenmesi	 amaçlanmıştır.		
Balıklar	 48	 saat	 boyunca	 bu	 toksik	 bileşiğin	 10ppm’	 lik	 dozuna	maruz	bırakılmış	 ve	
karaciğerlerden	 alınan	 örneklerde	 antioksidan	 parametrelerinden	 glukoz	 6‐fosfat	
dehidrogenaz	 (G6PD)	 enzimi	 ölçümü	 yapılmıştır.	 Araştırma	 bulguları;	 lambda	
cyalothrine	 maruz	 bırakılan	 gökkuşağı	 alabalıklarının	 karaciğerlerinde	 G6PD	
aktivitesinin	 önemli	 oranda	 (p<	 0.05)	 arttığını	 ve	 bu	 türde	 oksidatif	 strese	 neden	
olduğunu	göstermiştir.		
Anahtar	 sözcükler:	 Lambda	 cyalothrin,	 gökkuşağı	 alabalığı,	 toksisite,	 antioxidant	
enzim,	G6PD	
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YÜKSEK	ÖĞRETİM	ÖĞRENCİLERİNİN	KÜRESEL	İKLİM	DEĞİŞİKLİĞİ	VE	ETKİLERİ	
HAKKINDAKİ	GÖRÜŞLERİ	:	BOZOK	ÜNİVERSİTESİ	ÖRNEĞİ	

Menderes	KILIÇASLAN1,	Evşen	AYMEN	PEKER2	ve	Ferdane	GÜN3		
1.	Selçuk	Üniversitesi,	KONYA	
2.	19	Mayıs	Üniversitesi,	SAMSUN			
3.	Gaziantep	Üniversitesi,	GAZİANTEP		
	
	 Atmosferde	doğal	olarak	bulunan	ve	dünyamızın	aşırı	soğumasını	engelleyen	
sera	 gazlarının	 salınımı	 özellikle	 karbon	 dioksit,	 metan	 ve	 nitrojen	 oksit	 sanayi	
devriminden	 bu	 yana	 insan	 faaliyetleri	 sonucu	 artış	 göstermiştir.	 Doğal	 geri	 emme	
süreçleri	 zorlanmış	 ve	 atmosferdeki	 sera	 gazı	 konsantrasyonları	 sürekli	 olarak	
yükselmiş	;	sonuç	olarak	da	küresel	ısınma	dediğimiz	dünyamızın	yüzeyinde	ortalama	
sıcaklığın	 giderek	 artması	 oluşumu	 yaşanmaya	 başlanmıştır.	 Küresel	 sıcaklıklardaki	
artışlara	 bağlı	 olarak	 da,	 hidrolojik	 döngünün	 değişmesi,	 kara	 ve	 deniz	 buzullarının	
erimesi,	kar	ve	buz	örtüsünün	alansal	daralması,	deniz	 seviyesinin	yükselmesi,	 iklim	
kuşaklarının	 yer	 değiştirmesi	 ve	 yüksek	 sıcaklıklara	 bağlı	 salgın	 hastalıkların	 ve	
zararlıların	 artması	 gibi,	 dünya	 ölçeğinde	 sosyo‐ekonomik	 sektörleri,	 ekolojik	
sistemleri	 ve	 insan	 yaşamını	 doğrudan	 etkileyecek	 önemli	 değişikliklerin	 oluşacağı	
beklenmektedir.		
	 Çalışmada,	eğitim	bütünlüğü	içinde		toplumun	gelişimine	çok	önemli	katkıları	
olan	 yükseköğretim	 öğrencilerinin	 Küresel	 İklim	 Değişikliği	 ve	 Etkileri	 hakkındaki		
bakış	 açılarını	 değerlendirmek	 ,	 topluma	 çevre	 koruma	 	 bilinci	 kazandırma	
konusundaki	 düşüncelerini	 	 tespit	 etmek,geleceğin	 ülke	 ve	 toplumunda	 yerini	
alabilmesi	bağlamında	son	derece	özgün	ve	özellikli	bir	olgu	olması	amaçlanmıştır.	
	 Nitel	 bir	 araştırma	 olarak	 planlanan	 bu	 çalışma	 “olgu	 bilim”	 deseninde	
yürütülecektir.	Araştırma	2010‐2011	öğretim	yılında	Bozok	Üniversitesi’nde	öğrenim	
gören	ve	rast	gele	yöntemle	seçilen	30	öğrenci	 ile	 	yapılacaktır.	Veriler,	bu	araştırma	
için	araştırmacılar	 tarafından	hazırlanan	açık	uçlu	sorulardan	oluşan	anket	 formu	 ile	
toplanacaktır.Anket	 formunun	 geçerliği	 için	 uzman	 görüşüne	 başvurulacaktır.	
Verilerin	çözümünde	içerik	analizi	yöntemi	kullanılacaktır.		
Anahtar	Sözcükler:	İkim	Değişikliği	,Öğrenci		,	Dünya		
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ELAZIĞ	KENTİ	AKTİF	ÇAMUR	ARITMA	TESİSİ	ARITMA	ÇAMURLARININ	AĞIR	
METAL	İÇERİKLERİNİN	ARAŞTIRILMASI	

Turgay	DERE1	ve	Nilüfer	NACAR	KOÇER2	
1Tunceli	Üniversitesi,	Mühendislik	Fakütesi,	Çevre	Mühendisliği	Bölümü,	Tunceli,		
2Fırat	Üniversitesi,	Mühendislik	Fakütesi,	Çevre	Mühendisliği	Bölümü,	Elazığ		
	

Kentsel	atıksuların	arıtımı	gerçekleştirilirken	oluşan	arıtma	çamurları,	arıtılan	
atıksuyun	 tipine	 ve	 arıtma	 işlemine	 bağlı	 olarak	 farklı	 oranlarda	 ağır	 metaller	
içermektedir.	 Arıtma	 çamuru	 genelde	 potansiyel	 toksik	 elementleri	 özellikle	 ağır	
metalleri	 içerir.	 Arıtma	 çamuru	 gübre	 olarak	 bertaraf	 edilirken	 toprak	 kirliliğine	 ve	
sonucunda	 bitki	 ve	 hayvanlarda	 zamanla	 istenmeyen	 biyolojik	 ağır	metal	 birikimine	
sebep	 olmaktadır.	 Ağır	 metallerin	 varlığı	 ile	 ilgili	 riskler,	 toprağa	 uygulanan	 çamur	
miktarının	 sınırlandırılmasıyla	 kontrol	 altına	 alınabilir.	 Bunun	 için	 arıtma	
çamurlarının	ağır	metal	konsantrasyonlarının	ölçülmesi	gerekmektedir.		

Bu	 çalışmada	Elazığ	Kenti	Aktif	 Çamur	Arıtma	Tesisi’nin	kurutma	yatağı	 çıkış	
kademesinden	 kompozit	 arıtma	 çamuru	 örnekleri	 alınarak	 mevsimlik	 ağır	 metal	
konsantrasyonları	 araştırılmıştır.	Elde	edilen	analiz	 sonuçlarına	 göre	kurutma	yatağı	
çıkış	 çamurlarının	 yıllık	 ortalama	ağır	metal	 konsantrasyonları	 Fe	 >Zn>	Mn	>Cu	>Cr	
>Ni	 >Pb>	 Co>	 Cd	 olarak	 bulunmuştur.	 Fe	 ağır	 metalinin	 arıtma	 çamurundaki	
konsantrasyonu	diğer	ağır	metallerden	en	yüksek	olup;	en	düşük	konsantrasyonlu	ağır	
metalin	ise	Cd	olduğu	olduğu	gözlenmiştir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Ağır	 Metal,	 Aktif	 Çamur,	 Arıtma	 Çamuru,	 Biyolojik	 Birikim,	
Çamurun	Gübre	Olarak	Bertarafı	
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MEŞRUBAT		KUTULARININ		DIŞ		YÜZEYLERİNİN	MİKROBİYAL		
KONTAMİNASYONU	

İbrahim	YILDIRIM1	ve		Rasih	FELEK2	

1Akdeniz	Univesitesi	Mühendislik	Fakültesi	Gıda	Mühendisliği	bölümü	Kampüs/ANTALYA	
2Akdeniz	Universitesi	Tıp	Fakültesi	Merkez	Laboratuvarı	Kampüs/ANTALYA	
	
	 Meşrubat	 kutuları	 market,	 bakkal,	 büfe,	 kafe,	 vd.	 gibi	 işletmelerde	
ambajlarından	 çıkarılıp	 satışa	 sunulmaktadır.	 İnsanlar	 kutu	meşrubatlardan	 içtikleri	
sırada,	genellikle	kapağın	bulunduğu	yüzeyin	 temizliğine	dikkat	etmemektedirler.	Bu	
da	birçok	hatalığa	neden	olmaktadır.		
	 Meşrubat	 kutularının	 üst	 yüzeylerinin	 mikrobiyal	 kontaminasyonunu	
belirlemek	amacıyla	Antalya’daki	marketlerde	 raflarda	 açıkta	 satışa	 sunulan	80	 adet	
meşrubat	kutusu	20	adet	küçük	plastik	su	şişesi	analiz	edilmiştir.	Bu	çalışmada	deney	
grubundaki	 meşrubat	 kutu	 yüzeylerinden	 insan	 ve	 çevresel	 kaynaklı	 çeşitli	
mikroorganizmalar	izole	edilmiştir	
	 Çalışma	 örneklerden	 en	 sık	 izole	 edilen	mikroorganizmalar	 sırasıyla;	 Bacillus	
spp.	 (%33.5),	 difteroid	 basiller	 (%31.7),	 koagülaz	 negatif	 Stafilokok	 (KNS)	 (%25.4),	
Pseudomonas.spp.	 (%20),	 Staphylococcus	aureus	 	 (%17.2),	Aspercillus	 spp.	 (%10.5),	
Penicillum	 spp	 (%5)	 ve	 Escherichia	 coli	 (%5.8)	 idi.	 E.coli,	 bakterisi	 dışkı	 kaynaklı	
bulaşmaların	önemli	kanıtlarını	oluşturmaktadır.	Yine	S.aureus	ve	difteroid	basillerin	
bulunması	insanlar	tarafından	oluşturulan	bulaşmalara	işaret	etmektedir.	S.aureus’un,	
sağlıklı	 yetişkin	 kişilerin	 burun	 ve	 ellerinde	 yaklaşık	 %35‐40’ının	 asemptomatik	
olarak	 bu	 bakteriyi	 taşıdıkları	 ve	 dış	 ortam	 koşullarına	 çok	 dirençli	 olduğu,	 havada,	
cansız	objelerde	ve	yüzeylerde	uzun	süre	canlı	kalabildiği	de	unutulmamalıdır.	
	 Sonuç	 olarak,	 marketlerde	 raflarda	 satışa	 sunulan	 meşrubat	 kutularının	 dış	
yüzeylerinin	 halk	 sağlığı	 açısından	 bir	 risk	 oluşturabileceği	 belirlenmiştir.	 Kutuların	
dış	 yüzey	 bulaşmalarını	 önlemek	 için	 uygun	 bir	 ambalaj	 tekniğinin	 tasarlanmasının,	
taşınma	 ve	 depolamada	 hijen	 ve	 sanitasyon	 kurallarına	 uyulmasının,	 halk	 sağlığı	
bakımından	önemi	vurgulanmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Yüzey	hijyeni,	Kutu	meşrubat,	mikrobiyal	kontaminasyon		
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ULUDAĞ	KURBAĞASI,	Rana	macrocnemis	(Boulenger	1885)	LARVALARINDA	
EPİFİZ	HİSTOLOJİSİ	VE	UZUN	KEMİK	GELİŞİMİ	ÜZERİNE	ÖN	ÇALIŞMA	

Meltem	KUMAŞ,	Kerim	ÇİÇEK,	Dinçer	AYAZ,	Ayşegül	ENSARİ	ve	Hasan	
Serdar	MUTLU	

Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Bornova	/	İzmir	
	
	 Rana	macrocnemis	larvalarında	farklı	gelişimsel	evrelerde	femur	epifizlerinin	
histolojik	yapısı	ve	uzun	kemik	gelişimindeki	rolleri	incelenmiştir.		
	 Epifizin	yapısında;		artikular	kıkırdak,	lateral	artikular	kıkırdak	ve	metafizyal	
kıkırdak	olmak	üzere	3	bölge	ayırt	edilmiştir.	 	Artikular	kıkırdak	 ile	 lateral	 artikular	
kıkırdak	 yapısal	 açıdan	 birbirine	 benzerlik	 göstermektedir.	 Metafizyal	 kıkırdak	 ise	
kemiğin	iç	kısımda	yer	almaktadır.		
	 Metafizyal	 kıkırdağın	 yapısında	 dinlenme	 zonu,	 proliferasyon	 zonu	 ve	
hipertrofi	 zonları	 ayırt	 edilmektedir.	 Proliferasyon	 zonunda	 kondrositler	
yassılaşmıştır	 ve	 kemiğin	 uzun	 ekseni	 boyunca	 dikey	 olarak	 uzanmaktadırlar.	
Hipertrofik	 zonda	 ise	 bol	 sitoplazmalı	 ve	 sferik	 nukleusludurlar.	 Diafize	 yakın	 olan	
hücreler	 hipertrofiye	 uğradıkça	 matriksleri	 kalsifiye	 olup,	 ölmektedirler.	 Böylelikle	
kemik	iliği	boşluğunun	genişlemesi	sağlanmaktadır.		
	 Epifizin	 yapısında	 görülen	 bir	 diğer	 önemli	 yapı	 ise	 periosteal	 kemiği	
dışarıdan	 saran	 osteokondral	 ligamenttir	 (OCL).	 Femurun	 proximal	 ve	 distal	
epifizlerinde	 bulunmaktadır.	 Periosteal	 kemiği	 artikular	 kıkırdağa	 bağlayan	 OCL	 çift	
tabakalı	 vaskularize	 bir	 yapıdır.	 OCL’nin	 en	 içteki	 periosteal	 kemiğe	 yakın	 olan	
tabakası	 kemik	 yüzeyindeki	 osteoblastlar	 ile	 yakın	 ilişkilidir.	 Dış	 tabakası	 ise	 lateral	
artikular	 kıkırdakla	 ilişkilidir.	 Epifizin	 boyuna	 kesitlerinde	 gelişimin	 ilerleyen	
evrelerinde	incelenen	OCL’nin	periosteal	kemiğin	uçlarına	doğru	hafifçe	büyüdüğü	ve	
kemiğin	uzunlamasına	büyümesinin	bu	yapı	tarafından	gerçekleştiği	görülmektedir.	
Anahtar	 sözcükler:	 Rana	 macrocnemis,	 femur,	 epifiz,	 metafizyal	 kıkırdak,	
osteokondral	ligament,	kemik	gelişimi,	histoloji			
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DOĞAL	VE	SENTETİK	ANESTEZİKLERİN	GÖKKUŞAĞI	ALABALIĞI	(Oncorhynchus	
mykiss)		VE	DERE	ALABALIĞI	(Salmo	trutta	fario)	ELEKTROLİTLERİ	ÜZERİNE	

ETKİSİ	

Arzu	UÇAR1	ve	Muhammed	ATAMANALP2		
1.	Tarım	İl	Müdürlüğü,	Proje	ve	İstatistik	Şubesi,	53020,	RİZE	
2.	Atatürk	Üniversitesi	Su	Ürünleri	Fakültesi,	25240	ERZURUM	
	
	 Su	ürünleri	yetiştiriciliğinde	anestezik	olarak	kullanılan	Karanfil	yağı	(doğal)	ve	
2‐fenoksietanol’ün	(sentetik)	etkilerinin	araştırıldığı	çalışmada,	canlı	materyali	olarak	
gökkuşağı	 alabalığı	 (Oncorhynchus	 mykiss)	 ile	 dere	 alabalığı	 (Salmo	 trutta	 fario)	
kullanılmıştır.	 Uygulama	 periyodu	 sonucunda	 balıklardan	 örneklenen	 kanlarda	
elektrolitlerdeki	değişimler	incelenmiştir.	
	 Ölçülen	 parametreler	 ile	 ilgili	 sonuçlar	 muamele,	 tür	 ve	 muamele	 X	 tür	
interaksiyonu	 şeklinde	 değerlendirilmiştir.	 Sodyum,	magnezyum,	 fosfor	 ve	 kalsiyum	
değerleri	 istatistik	 açıdan	 önemsiz	 olarak	 değerlendirilmiş	 olup	 klor	 değeri	 üzerine	
türün	etkisi	önemli	bulunmuştur	(p<0,05).	
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ATIK	ÇAMURDAKİ	AĞIR	METALLERİN	Triticum	aestivum	(BUĞDAY)	İLE	
FİTOEKTRAKSİYONU	

Dilek	DEMİREZEN	YILMAZ	ve	Ayşegül	TEMİZGÜL	
Erciyes	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Kayseri	
	
	 Bu	 çalışmada,	 Triticum	 aestivum’un	 atık	 çamurdan	 ağır	 metal	 giderimi	 ve	
fizyolojik	tepkisinin	incelenmesi	amaçlanmıştır.	Bu	amaçla,	farklı	oranlarda	atık	çamur	
ve	toprak	kullanılmıştır.	Atık	çamur	ilavesinin	toprağın	fiziko‐kimyasal	özelliklerini	ve	
ağır	metal	oranını	değiştirdiği	tespit	edilmiştir.		Bunun	sonucunda	da,	bitki	tarafından	
alınan	metal	konsantrasyonunun	arttığı	belirlenmiştir.	 	Buna	karşılık,	 topraktaki	ağır	
metal	 seviyesinin	 US‐EPA	 tarafından	 izin	 verilen	 limit	 değerleri	 aşmadığı	
belirlenmiştir.	 Ayrıca,	 yüksek	 oranda	 atık	 çamur	 ilavesinin	 bitkideki	 klorofil	
konsantrasyonunu	azalttığı	belirlenmiştir.		
Sonuç	olarak,	atık	çamurun	yeniden	kazanımı	konusunda	içeriğindeki	ağır	metallerin	
oranı	göz	önünde	bulundurularak,	gübre	olarak	kullanılabileceği	tespit	edilmiştir.		
Anahtar	Sözcükler:	Buğday,	Atık	çamur,	ağır	metal,	toprak	özellikleri,	klorofil	
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GAZİANTEP	İLİNDE	TEMİZ	VE	KİRLİ	BÖLGELERDEN	TOPLANAN	KURBAĞA	
TÜRÜNDE	(rana	ridibunda)	AĞIR	METAL	DÜZEYLERİ	

Hikmet	Y.	ÇOĞUN1,	Ahmet	TOPALBEKİROĞLU1,	Mehmet	ŞAHİN1,		Özgür	FIRAT2,	
Tüzün	A.	YüZEREROGLU3,	Gülbin	GÖK3	ve	Ferit	KARGIN3	

1Kilis	7	Aralık	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	KİLİS		
2Adıyaman	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	ADIYAMAN	
3Çukurova	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	ADANA	
	
	 2010	 yılının	 yaz	 döneminde	 Gaziantep’in	 sanayinin	 yoğun	 olduğu	 ve	 kırsal	

alanlarında	ova	kurbağası	diye	adlandırılan	(Rana	ridibunda)	kurbağa	türü	(10 10)	
toplanmıştır.		

Yapılan	 bu	 çalışmada	 R.	 ridibunda’nın	 kas,	 karaciğer	 ve	 böbrek	 dokularında	
Kurşun	 (Pb),	 Kadmiyum	 (Cd),	 Bakır	 (Cu)	 ve	 Çinko	 (Zn)	 düzeylerine	 Hacettepe	
Üniversitesi	biyokimya	laboratuarlarında	ICP‐MS	cihazında	analizleri	yapılmıştır.	Elde	
edilen	veriler	SNK	testi	yapılarak	istatistiksel	olarak	değerlendirilmiştir	(P<0.05).	

R.	 ridibunda’nın	 analizleri	 sonucunda	 en	 fazla	 Gaziantep’in	 sanayinin	 yoğun	
olduğu	 bölgelerde	 ağır	 metal	 birikimi	 olduğu	 saptanmıştır.	 Sanayinin	 yoğun	
bölgelerinde	 kurşun	 (Pb)	 böbrek	 >	 karaciğer	 >	 kas	 dokusu	 şeklinde	 bir	 birikim	
sıralaması	 olduğu,	 Kadmiyum	 (Cd),	 Bakır	 (Cu)	 ve	 Çinko	 (Zn)	 de	 ise	 bu	 sıralamada		
karaciğer	>	böbrek	>	kas	dokusu	şeklinde	olduğu	gözlenmiştir	(P<0.05).	Kırsal	alanda	
toplanan	R.	 ridibunda’nın	 dokularında	 ise	 bu	dört	metalin	 düzeyleri	 çok	daha	düşük	
olduğu	saptanmıştır.	

Bu	 çalışmada	 kullandığımız	 Rana	 ridibunda	 kurbağa	 türü	 Türkiye	 de	 yaygın	
olarak	 dağılan	 ve	 ağır	 metallerin	 kirlettiği	 bölgelerde	 iyi	 bir	 biyoindikatör	 olarak	
kendini	göstermektedir.		
Anahtar	Sözcükler:	Rana	ridibunda,	ağır	metal,	birikim,	Gaziantep	
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SODYUM	KROMATIN	GENOTOKSİK	VE	TERATOJENİK	ETKİLERİ	

Kübra	ÇELİK,	Hasan	TÜRKEZ	ve	Turgay	ŞİŞMAN	
Atatürk	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	25240,	Erzurum	
	
	 Sodyum	 kromat	 (Cr(VI);	 Na2CrO4.4H2O)	 başta	 metalurji,	 boya,	 deri	 ve	 ahşap	
koruma	 uygulamaları	 olmak	 üzere	 pek	 çok	 endüstriyel	 alanda	 yaygın	 olarak	
kullanılmaktadır.	 Ancak	 bu	 krom	 bileşiğinin	 önemli	 ve	 yaygın	 bir	 çevresel	 kirletici	
olduğu	 rapor	 edilmektedir.	 Üstelik	 bu	 bileşiğin	 toprak	 ve	 sudaki	 miktarlarında	 da	
günden	 güne	 arttığı	 bilinmektedir.	 Ayrıca,	 Cr(VI)	 bileşiklerinin	 toksisite	
mekanizmaları	 henüz	 tam	 olarak	 aydınlatılamamıştır.	 Bu	 amaçla	 iki	 farklı	 deney	
modelinde	 Cr(VI)’ın	 toksisitesi	 araştırıldı.	 I.	 DNA	 hasarlarını	 değerlendirmek	 için	
Cr(VI)’ın	 farklı	 konsantrasyonları	 (0,1‐100	 mM)	 ile	 muamele	 edilen	 insan	 lenfosit	
kültürlerinde	tek	hücre	jel	elektroforezi	(Comet	testi)	ve	mikroçekirdek	(MÇ)	testleri	
kullanıldı.	 İnsan	 lenfositleri	 üzerinde	 toplam	 hasar	 puanı	 ve	 MN/1000	 hücre	
frekansları	değerlendirilerek	Cr(VI)’ın	doza	bağlı	olarak	DNA	hasarına	yol	açtığı	tespit	
edildi.	II.	Cr(VI)’ın	Zebra	balığı	embriyolarının	hayatta	kalma	süreleri	ve	morfolojileri	
üzerine	 embriyotoksik	 ve	 teratojenik	 etkileri	 balık	 embriyo	 toksisite	 testi	 (FET)	 ile	
değerlendirildi.	 4	 saatlik	 döllenmiş	 Zebra	 balığı	 (Danio	 rerio)	 embriyoları	 120	 saate	
kadar	 Cr(VI)’ın	 farklı	 konsantrasyonlarına	 (0	 –	 300	 mM)	 	 maruz	 bırakıldı.	 Yüksek	
konsantrasyonlara	 (50‐300	 mM)	 maruz	 kalan	 embriyolarda	 lordozis	 (72	 hpf),	 sırt	
bükülmesi	 ve	 perikardiyal	 ödem	 (96hpf),	 gelişimde	 gerileme	 ve	 koryondan	 çıkış	
süresinin	uzaması	gibi	farklı	gelişimsel	anormallikler	gözlendi.	Bulgularımız,	Cr(VI)’ın	
insan	 lenfositlerinde	 genotoksisite	 potansiyelinin	 bulunduğunu	 açıkça	 ortaya	
koymaktadır.	 Mevcut	 bulgular,	 Cr(VI)’ın	 Zebra	 balığı	 embriyoları	 için	 hem	
embriyotoksik	hem	de	teratojenik	etkili	olduğunu	da	göstermektedir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Sodyum	 kromat,	 Genotoksisite,	 Teratojenite,	 Kirletici,	 İnsan	
lenfositleri,	Zebra	balığı	
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BATI	ANADOLU’DA	YAYILIŞ	GÖSTEREN	MUSCARI	AUCHERI	VE	MUSCARI	
BOURGAEI		(LILIACEAE)	TÜRLERİNİN	MORFOLOJİK	ÖZELLİKLERİ	YÖNÜNDEN	

KARŞILAŞTIRILMASI	

Zülfikar	Ata	KARAKOÇ,	Levent	ŞIK	
Celal	Bayar	Üniversitesi	Fen	Edebiyat	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü	Muradiye‐Manisa	
	
	 Taksonomik	 problemler	 içeren	 Muscari	 aucheri	 ve	 Muscari	 bourgaei	 türleri	
morfolojik	 özellikleri	 yönünden	 ele	 alınmış,	 problemlerin	 giderilmesi	 için	 yeni	
taksonomik	ölçütlerin	belirlenmesi	amaçlanmıştır.	
	 Çalışmanın	 materyalini,	 Batı	 Anadolu’da	 yayılış	 gösteren	 M.	 aucheri	 ve	 M.	
bourgaei	türleri	oluşturmuştur.	Örnekler	2010–2011	yılları	arasında,	bitkilerin	çiçekli	
oldukları	dönemlerde	(Mart‐Haziran)	 toplanmıştır.	Doğadan	 toplanarak	 laboratuvara	
getirilen	 materyalin	 tayinleri	 yapılmış,	 bir	 kısmı	 preslenip	 kurutularak	 herbaryum	
materyali	 haline	 getirildikten	 sonra	 Celal	 Bayar	 Üniversitesi,	 Fen‐Edebiyat	 Fakültesi	
Biyoloji	 Bölümü’nde	 koruma	 altına	 alınmıştır.	 Örneklerin	 farklı	 kısımlarının	 (yumru,	
skapa,	yaprak,	çiçek,	meyve	ve	tohum)	morfolojik	özelliklerini	belirlemek	adına	çeşitli	
gözlem	 ve	 ölçümler	 yapılmıştır.	 Türlerin	 polen	 morfolojileri	 hem	 ışık	 ve	 hem	 de	
“Taramalı	 Elektron	 Mikroskobu”	 (SEM)	 ile	 incelenirken,	 tohumlara	 ait	 yüzey	
morfolojilerini	 belirleyebilmek	 için	 “Taramalı	 Elektron	 Mikroskobu”	 (SEM)’	 ndan	
yararlanılmıştır.	
	 Ele	 alınan	 türlerin	 yumru,	 skapa,	 yaprak,	 çiçek,	meyve,	 tohum	 ve	 polenlerine	
ilişkin	 morfolojik	 özellikleri	 belirlenmiştir.	 Türlerin	 söz	 konusu	 özelliklerine	 ilişkin	
önemli	 farklılıklara	 sahip	 olduğu	 görülmüştür.	 Elde	 edilen	bulgular	 literatür	 bilgileri	
ışığında	tartışılmıştır.	
	 Elde	 edilen	 morfolojik	 farklılıkların	 türlerin	 tayinindeki	 eksiklikleri	
giderebileceği	sonucuna	varılmıştır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Liliaceae,	 Muscari	 aucheri,	 Muscari	 bourgaei,	 morfoloji,	 Batı	
Anadolu,	Türkiye	
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FARKLI	ANTİBİYOTİK	UYGULAMALARININ	Triticum	aestivum	Cv.	Golia’NIN	
ÇİMLENME	VE	ERKEN	FİDE	GELİŞİMİ	ÜZERİNDEKİ	BAZI	FİZYOLOJİK	ETKİLERİ	

Emine	Gültekin	ve	Muhittin	Doğan	
Gaziantep	 Üniversitesi,	 Fen‐Edebiyat	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü,	 27310,	 Şehitkamil‐
Gaziantep	
	
	 Antibiyotikler	 ilaç	 sektöründe	 önemli	 bir	 yere	 sahiptirler.	 İnsan	 tedavisinin	
yanında	 hayvan	 sağlığının	 korunması	 ve	 üretimin	 artırılması	 amacıyla	 da	 yaygın	
olarak	kullanılmaktadırlar.	Organizmaya	uygulanan	antibiyotiklerin	önemli	bir	miktarı	
metabolize	 edilmeden	 vücuttan	 atılırlar.	 Bu	 nedenle	 de	 çevrede	 antibiyotik	 atıkları	
bulunabilmektedir.	Bu	amaçla	β‐laktam	grubu	(Amoksisilin,	Sefalosporin)	ve	makrolid	
grubu	 (Klaritromisin)	 antibiyotiklerin	 farklı	 derişimlerinin	 (10,	 100	 ve	 1000	mg/L)	
ekmeklik	 buğday	 çeşitlerinden	 Golia’nın	 çimlenme	 ve	 fide	 üzerindeki	 bazı	 fizyolojik	
etkileri	 belirlenmiştir.	 Düşük	 antibiyotik	 derişimlerinde	 tohum	 çimlenmesi	 üzerinde	
önemli	 bir	 etkisi	 olmamışken,	 yüksek	 derişimde	 ise	 özellikle	 Klaritromisin	
uygulamasında	kontrole	göre	önemli	azalmalar	belirlenmiştir.	Buğday	fidelerinin	kök	
ve	 otsu	 gövde	 gelişimleri	 de	 antibiyotik	 uygulamalarından	 olumsuz	 etkilenmiştir.	
Köklerin	 1000	 mg/L’deki	 azalmaları	 Amoksisilin,	 Sefalosporin	 ve	 Klaritromisin	 için	
sırasıyla	%37.8,	%24.3	ve	%53.0	düzeylerinde	bulunmuştur.	Aynı	şekilde	otsu	gövde	
de	 ise	 sırasıyla	 %11.7,	 %23.3	 ve	 %21.9	 azaldığı	 belirlenmiştir.	 Buğday	 fidelerinin	
yapraklarının	klorofil	ve	karotenoid	miktarları	da	artan	antibiyotik	derişimi	ile	birlikte	
azalmıştır.	 Aynı	 şekilde	 protein	 kök	 ve	 otsu	 gövdelerin	 protein	 miktarları	 da	 artan	
antibiyotiklein	 derişimlerinden	 olumsuz	 şekilde	 etkilenmişlerdir.	 Uygulanan	
antibiyotik	 derişimleri	 buğday	 fidelerinin	 kök	 ve	 otsu	 gövdelerinde	 oksidatif	 strese	
neden	olduğu	yapılan	malondialdehit		analizi	ile	ortaya	çıkarılmıştır.	
Anahtar	sözcükler:	Antibiyotik	uygulaması,	buğday,	çimlenme,	fizyolojik	etki	
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BAZI	BİOPREPARATLARIN	KÖK‐UR	NEMATODU	(MELOIDOGYNE	INCOGNITA)	VE	
DOMATES	BİTKİLERİNİN	GELİŞİMİ	ÜZERİNE	ETKİLERİ		

Gökhan	AYDINLI1,	ve	Sevilhan	MENNAN2	

1Bozok	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Bitki	Koruma	Bölümü,	Yozgat	
2Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Bitki	Koruma	Bölümü,	Samsun	
	
	 Kök	 ur	 nematodlarının	 doğal	 düşmanlarını	 içeren,	 piyasada	 mevcut	 bazı	
biopreparatların,	 zararlı	 üzerine	 etkileri	 bilinmemektedir.	 Bu	 amaçla,	 ticari	
firmasından	 (Bioglobal)	 temin	 edilen	 4	 biopreparatın	 (Nematofix®,	 Rootsafer®,	
Phosfert®	 ve	 Endoryza®),	 Meloidogyne	 incognita	 ve	 domates	 (Falcon,	 May	
Tohumculuk)	bitkilerine	etkileri	saksı	denemeleri	şeklinde	araştırılmıştır.	Denemede,	
Nematofix	(N),	Rootsafer	(R),	Phosfert	(P),	Endoryza	(E)	tek	başına	ve	N+R,	N+P,	N+E,	
R+P,	 R+E,	 P+E,	 N+R+P,	 N+R+E,	 N+P+E,	 R+P+E,	 N+R+P+E	 olarak	 hazırlanan	
kombinasyonları	 önerilen	 dozlarda	 fidelere	 uygulandıktan	 sonra,	 bitkiler	 seri	
kültürden	 sağlanan	M.	 incognita	 yumurtası	 (1000	 yumurta/bitki)	 ile	 bulaştırılmıştır.	
Deneme	 tesadüf	 parselleri	 deneme	 desenine	 göre	 5	 tekerrürlü	 olarak	 kurulmuş	 ve	
25±2	C°	sıcaklıktaki	kontrollü	cam	serada	yürütülmüştür		(17	uygulama	x	5	tekerrür	x	
2	=170	saksı).	Bulaştırmadan	60	gün	sonra,	bitki	boyu,	kök	ağırlığı,	gövde	kuru	ve	yaş	
ağırlığı	 kaydedilmiş,	 bitki	 köklerindeki	 urlanma	 (0‐10	 skalası)	 belirlenmiş	 ve	
köklerdeki	 yumurtalar	 sayılarak	 üreme	 indeksi	 hesaplanmıştır.	 Bulgular	
değerlendirildiğinde,	 gövde	 boyu,	 gövde	 yaş	 ağırlığı	 ve	 kök	 ağırlığının,	
biopreperatların	 hepsinin	 bir	 arada	 kullanıldığı	 (N+R+P+E)	 koşullarda,	 en	 fazla	
değerlere	 ulaştığı	 saptanmıştır.	 Bitki	 köklerindeki	 ur	 oranının	 en	 düşük	 olduğu	
uygulama	 (5,6)	Azotobacter	 spp.	 ve	 Bacillus	 polymyxa’dan	 hazırlanan	 Phosfert	 iken;	
üreme	indeksindeki	en	fazla	azalma	ise	(%	54)	Paecilomyces	lilacinus,	Verticillum	spp.	
ve	Arthrobotrys	spp.	türü	nematofag	fungusları	içeren	Nematofix	uygulamasında	elde	
edilmiştir.			
Anahtar	Sözcükler:	Meloidogyne	incognita,	biopreparat,	domates	
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ERZURUM	İLİNDE	HAVA	KİRLİLİĞİNDEKİ	DEĞİŞİM	

Tuba	TURAN	1,	Beste	YALÇIN	ÇELİK2	
1	 Atatürk	 Üniversitesi,	 Mühendislik	 Fakültesi,	 Çevre	 Mühendisliği	 Bölümü,	 25240,	
Erzurum	
2	Çoruh	Üniversitesi,	Mühendislik	Fakültesi,	Çevre	Mühendisliği	Bölümü	,Artvin	
	
	 Hızla	 artan	 dünya	 nüfusu	 ile	 en	 önemli	 kirliliğin	 başında	 gelen	 hava	 kirliliği	
bütün	dünyanın	ortak	problemi	olmasına	rağmen,	özellikle	gelişmiş	ve	gelişmekte	olan	
ülkelerde	daha	fazla	görülmekte	ve	bütün	canlıları	dolaylı	ve	dolaysız	olarak			olumsuz	
yönde	 etkilemektedir.	 Erzurum’un	 topoğrafik	 yapısı	 ve	 coğrafi	 konumu,	 il	 genelinde	
şiddetli	bir	karasal	iklim	yaratır.	Türkiye’nin	sıcaklık	ortalaması	en	düşük	illerden	biri	
olan	 Erzurum’da	 kışlar	 oldukça	 soğuk	 ve	 sert,	 kısa	 süren	 yazlar	 ise	 sıcak	 ve	 kurak	
geçmektedir.	Kış	dönemi	6	aydan	uzun	bir	süreyi	kapsayan	ilde,	sıcaklık	Ekim	ayında	
düşmekte,	Nisan	ayında	artmaya	başlamaktadır.	Yıllık	yağış	ortalaması	460.5	mm.’	dir.	
Erzurum	 genellikle	 Sibirya	 antisiklonu	 ve	 Basra	 siklonu	 etkisi	 altındadır.	 İl’	 de,	
ortalama	 karla	 örtülü	 günler	 sayısı	 29.3	 dür.	 Kar	 yağışlı	 günler,	 ekim	 ayında	
başlamakta	 ve	 mayıs	 ayına	 kadar	 sürmektedir.	 Önemli	 ölçüde	 hava	 kirliliğinin	
yaşandığı	 Erzurum’da	 kış	 aylarında	 ısınmadan	 kaynaklanan	 hava	 kirliliği	 şehrin	
topoğrafik	yapısı,	düzensiz	kentleşme	ve	meteorolojik	 faktörlerin	etkisiyle	de	yüksek	
değerlere	ulaşmıştır.	Bu	çalışmada	Erzurum’da	ısınma	amaçlı	fosil	yakıt	tüketiminden	
doğal	gaza	geçiş	dönemi	ile	birlikte	hava	kalite	parametreleri	değerlendirilerek,	doğal	
gaz	kullanımının	hava	kirliliğine	etkisi	incelenmiştir.	Doğalgazın	temiz	yakıt	olması	ve	
şehrin	hava	kirliliğini	azaltmasında	sağlayacağı	etkin	rolü	düşünülerek	Erzurum	ilinde	
doğalgaz	 uygulamasına	 geçildikten	 sonra	 hava	 kirliliğindeki	 SO2	 ve	 PM	 değerleri	
dikkate	 alınarak	 önceki	 yıllara	 göre	 azalmalar	 belirlenmiş	 ve	 hava	 kirliliğinde	
kademeli	bir	azalma	meydana	geldiği	tespit	edilmiştir.		
	 Türkiye’de	 hava	 kirliliği	 kontrolü	 	 konusunda	 yetki	 ve	 sorumlulukları	 olan	
birçok	 devlet	 kurumu	 vardır.	 Bu	 kurumların	 yetki	 ve	 sorumlulukları	 genel	 olarak	
Kuruluş	Yasalarında	belirlenmiştir.	Ancak,	Çevre	Bakanlığı	(1991)	gibi	yeni	bir	kurum	
kurulduğunda,	 Kuruluş	 Yasası	 aynı	 yetki	 ve	 sorumlulukları	 paylaşan	 diğer	 mevcut	
kurumların	kuruluş	yasalarında	herhangi	bir	değişiklik,	düzenleme	veya	güncellemeye	
gidilmemiştir.	 Bu	 durum	 farklı	 kurumların	 benzer	 ve	 örtüşen	 yetkilere	 sahip	
olmalarına	 neden	 olmaktadır.	 Ülkemizde	 tüm	 kurumların	 yasalarında	 da	 belirtildiği	
gibi	ortak	hedef	hava	kirliliğini	azaltmaktır.		
Hava	kirliliğini	önlemek	için	sanayi	tesislerinin	bacalarına	filtre	takılması	sağlanmalı,	
evleri	 ısıtmak	 için	 yüksek	 kalorili	 kömürler	 kullanılmalı,	 her	 yıl	 bacalar	 ve	 soba	
boruları	 temizlenmeli,	 pencere,	 kapı	 ve	 çatıların	 izolasyonuna	 önem	 verilmeli,	
kullanılan	 sobaların	 TSE	 belgeli	 olmasına	 dikkat	 edilmeli,	 doğalgaz	 kullanımı	
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yaygınlaştırılarak,	özendirilmeli,	kalorisi	düşük	olan	ve	havayı	daha	çok	kirleten	kaçak	
kömür	 kullanımı	 engellenmeli,	 kalorifer	 ve	 doğalgaz	 kazanlarının	 periyodik	 olarak	
bakımı	 yapılmalı,	 kalorifercilerin	 ateşçi	 kurslarına	 katılımı	 sağlanmalı,	 yeni	 yerleşim	
yerlerinde	 merkezi	 ısıtma	 sistemleri	 kullanılmalı,	 yeşil	 alanlar	 arttırılmalı,	 imar	
planlarındaki	 hava	 kirliliğini	 azaltıcı	 tedbirler	 uygulamaya	 konulmalı,	 toplu	 taşım	
araçları	 yaygınlaştırılmalıdır.	 Bütün	 bu	 etkenlerin	 yanında;	 atıkların	 uygun	 olmayan	
tesislerde	 yakılarak	 bertaraf	 edilmesinin	 önlenmesi,	 sanayi	 tesisi	 yer	 seçiminin	
yerleşim	 alanları	 dışında	 ve	 hakim	 rüzgarlar	 dikkate	 alınarak	 yapılması,	 imar	
planlarında	 bu	 alanların	 çevresinde	 yapılaşmaların	 önlenmesi	 ve	 araçların	 egzoz	
emisyon	 ölçümlerinin	 periyodik	 olarak	 yapılması	 sağlanmalı,	 bununla	 birlikte;	
alternatif	enerji	kullanan	motorlu	taşıtlar	geliştirilmeli	ve	özendirilmelidir.	
	
Anahtar	sözcükler:	Doğal	gaz,	fosil	yakıt,	hava	kirliliği,	SO2,	PM.	
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Lemna	trisulca	L.’NIN	(LEMNACEAE)	DOĞRUSAL	BÜYÜME	ORANI	(RGR)	ÜZERİNE,	
NİKEL’İN	ETKİSİ	

Zeliha	LEBLEBİCİ1	ve	Ahmet	AKSOY2	
1Nevşehir	Üniversitesi	Fen‐Edebiyat	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,	50300,	Nevşehir‐Türkiye,		
2Erciyes	Üniversitesi	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,	38039,	Kayseri‐Türkiye		
	
	 Çevre	 ve	 doğal	 kaynakların	 kirlenmeye	 karşı	 korunması,	 çevre	 kirliliğinin	
önlenmesi	 açısından	 son	 derece	 önemli	 olmakla	 birlikte	 kirlenmiş	 alanların	
temizlenmesi	de	mevcut	çevre	kirliliklerinin	çözümünde	büyük	önem	arz	etmektedir.	
Doğal	 sularda	 çeşitli	 etmenlerle	 olan	 kirlenmenin	 giderilmesinde	 bitkilerin	
kullanılması	 (Bitkisel	 arıtım=fitoremediasyon)	 çalışmaları	 ise	 son	 yıllarda	 giderek	
artmaktadır.	Çalışmamızda	Lemna	trisulca’nın	doğrusal	büyüme	oranı	(RGR)	üzerine,	
Ni’in	etkisi	incelenmiştir.		
	 Türkiye’de	 yayılış	 gösteren	 Sumercimeğigiller’e	 ait,	 Lemna	 trisulca	 L.	 türü	
Konya,	 Beyşehir‐Yeşildağ	 Kasabası’	 ndan	 temin	 edilmiş	 ve	 laboratuvar	 ortamına	
getirilmiştir.	 Laboratuvar	 ortamında	 uygun	 şartlar	 altında,	 bitkilere	 farklı	
konsantrasyonlarda	(1,	5,	10,	20	mg	l‐1)	Nikel	(Ni),	uygulanmış	ve	bitkilerin	RGR’si	1.	3.	
5.	ve	7.	günlerde	tespit	edilmiştir.	Ayrıca	bitkinin	ağır	metal	alınım	miktarı	Varian	ICP‐
OES	cihazında	belirlenmiştir.	
	 Ağır	metal	konsantrasyonu	arttıkça	bitkinin	ağır	metal	 akümülasyon	oranının	
arttığı,	belirlenmiştir.	RGR’nin	ağır	metal	konsantrasyonu	artışıyla	ters	ilişkili	olduğu,	
ağır	metal	konsantrasyonu	arttıkça	RGR’nin	azaldığı,	belirlenmiştir.	Sonuçta;	bitkinin	
belirli	 oranlarda	 ağır	 metallerle	 kirlenmiş	 alanlarda	 bitkisel	 giderim	 amacıyla	 etkili	
şekilde	 kullanılabileceği	 düşünülmekte	 ve	 çalışmanın	 bitkisel	 giderim	
(fitoromediasyon)	çalışmalarına	katkı	sağlayacağına	inanılmaktadır.	
Anahtar	Sözcükler:	Lemna	trisulca,	Ni,	RGR,	bitkisel	giderim	
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TUZLULUK	VE	METAL	ETKİSİNDE	BALIK	(Oreochromis	niloticus)	
KARACİĞERİNDE	ANTİOKSİDAN	SİSTEMİNİN	VERDİĞİ	TEPKİLER	

Gülüzar	ATLI,	Emine	BAYSOY,	Ceren	GÜRLER,	Ali	EROĞLU,	Dilek	SAĞLAM,	Zehra	
DOĞAN	ve	Mustafa	CANLI	

Çukurova	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Balcalı/	ADANA	
	
	 İnsan	 kaynaklı	 kirleticilerin	 sucul	 ortamlara	 salınması	 çevre	 sağlığını	 önemli	
ölçüde	 tehdit	 ederken	 tuzluluk	 artışı	 gibi	 fizikokimyasal	 etmenler	 de	 tatlı	 su	 ortamı	
kalitesini	değiştiren	önemli	etkenlerdendir.	Antioksidan	mekanizmalar	oksidatif	strese	
neden	 olan	 reaktif	 oksijen	 türlerinin	 elimine	 edilmesinde	 görev	 alan	 en	 önemli	
savunma	mekanizmalarından	biridir.	Çevresel	değişimlerin	etkileri	antioksidan	sistem	
tepkisi	 olarak	 kendini	 gösterebilmektedir.	 Bu	 çalışmada	 balık	 antioksidan	 sistemin	
verdiği	 tepkiler	 metal	 ve	 tuz	 streslerinin	 tek	 tek	 ve	 birlikte	 etkileri	 incelenerek	
gösterilmiştir.	 Bunun	 için	 tatlı	 su	 balığı	 Oreochromis	 niloticus	 farklı	 tuzluluk	
ortamlarında	 (0,	2	ve	8	ppt)	 	 farklı	 sürelerle	 (0,	1,	7	ve	14	gün)	Cr	ve	Pb	 (1	µg/mL)	
etkisine	 bırakıldıktan	 sonra,	 karaciğer	 antioksidan	 enzim	 aktiviteleri	 (katalaz,	
süperoksit	 dismutaz,	 glutatyon	 peroksidaz,	 glutatyon	 redüktaz	 ve	 glutatyon	 S‐
transferaz)	ve	redükte	glutatyon	düzeyi	ölçülmüştür.	
	 Karaciğer	 antioksidan	 enzim	 aktiviteleri	 metal	 tipine,	 tuzluluk	 derişimine	 ve	
etkide	 kalma	 süresine	 bağlı	 olarak	 değişimler	 göstermiştir.	 Özellikle	 glutatyon	
peroksidaz	ve	glutatyon	redüktaz	aktiviteleri	2	ppt	tuzluluk	ve	metal	etkilerinde	artış	
gösterirken,	 diğer	 enzim	 aktiviteleri	 hem	 azalma,	 hem	 de	 artış	 olacak	 şekilde	
dalgalanmalar	 göstermiştir.	 Redükte	 glutatyon	 düzeyleri	 ise	 genelde	 değişmemiştir.	
Sonuçlar	 balık	 antioksidan	 sisteminin	 metallerin	 ve	 tuzluluğun	 tek	 tek	 ve	 birlikte	
etkilerine	 tepkiler	 verdiğini	 göstermekle	 birlikte,	 ileriki	 çalışmalara	 da	 ışık	 tutacak	
özelliklere	 sahiptir.	 Antioksidan	 mekanizmada	 görev	 alan	 parametrelerin	
duyarlılıkları	 nedeniyle	 ekotoksikoloji	 çalışmalarında	 önemli	 birer	 belirteç	 olarak	
kullanılabilecekleri	bu	çalışma	ile	vurgulanmaktadır.	
Anahtar	Sözcükler:	Antioksidan	enzimler,	Metal,	O.	niloticus	
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ERCİYES	DAĞI	VE	ÇEVRESİNDE	YETİŞEN	BAZI	GEVEN	(Astragalus	L.)	TÜRLERİNİN		
VE	BUNLARIN	YETİŞTİĞİ	TOPRAKLARIN	ELEMENT	İÇERİĞİ	

Kadiriye	URUÇ	PARLAK1,	ve	Dilek	DEMİREZEN	YILMAZ2	
1İbrahim	Çeçen	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü/	AĞRI	
2Erciyes	Universitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Kayseri,	TÜRKİYE	
	
	 Ağır	 metaller,	 yerkabuğunda	 doğal	 olarak	 bulunan	 ve	 yok	 edilemeyen	
bileşiklerdir.	Toprak,	su	ve	havada	değişik	oranlarda	bulunabilen	ağır	metaller	belirli	
konsantrasyon	 üzerinde	 kirliliğe	 yol	 açarlar.	 Madenler,	 metal	 rafinerileri	 ve	 kömür	
işletmeleri	gibi	endüstriler	çevreye	bırakılan	metallerin	ana	kaynağını	oluşturur.		
Bu	 çalışmada,	 volkanik	 özelliklerle	 karakterize	 edilen	 Erciyes	 Dağı	 ve	 çevresinden	
toplanan	toprak	ve	endemik	olan	dört	farklı	Astragalus	(geven)	türlerinin	Ni,	Cd,	Pb	ve	
Zn	 element	 konsantrasyonları	 ICP‐OES	 kullanılarak	 tespit	 edilmiştir.	 Bitkilerdeki	
akümüle	 edilen	 elementlere	 baktığımızda	 en	 fazla	 Zn	 elementinin,	 en	 az	 Cd	
elementinin	 birikmiş	 olduğunu	 görürüz.	 Genellikle	 çalışmamızda	 kullandığımız	
Astragalus	 türlerinin	 gövde	 ve	 yapraklarında	 biriken	 element	 konsantrasyonlarının	
köklerdekinden	 daha	 fazla	 olduğu	 tespit	 edilmiştir.	 Sonuç	 olarak,	 Astragalus	
melanophrurius,	Astragalus	acmophyllus,	Astragalus	 lycius	ve	Astragalus	 lydius	 türleri	
çevredeki	 Ni,	 Cd,	 Pb	 ve	 Zn	 miktarlarının	 tayininde	 biyolojik	 indikatör	 olarak	
kullanılabileceğini	düşünülmektedir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Erciyes	 Dağı,	 Akümülasyon,	 Astragalus	 melanophrurius,	
Astragalus	acmophyllus,	Astragalus	lycius,	Astragaluslydius	
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ASPARTİK	ASİT,GLUTAMİK	ASİT	VE	AMİDLERİNİN(ASPARAJİN,GLUTAMİN)	
ERGİN	Pimpla	turionellae	L.(HYMONOPTERA:ICHNEUMONIDAE)’NİN	YUMURTA	

VERİMİ	VE	AÇILIMI	ÜZERİNE	ETKİLERİ.	

Serkan	DİKKAYA,	Merve	S.	DURA	
Çukurova	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü	Sarıçam	/ADANA		
	
	 Pimpla	turionellae	L.	Hymenoptera	ordosuna	ait	parazitoid	bir	tür	olup,	birçok	
lepidoptera	pupunu	parazitlemesinden	dolayı	biyolojik	savaşımda	önemli	bir	böcek	
türünü	oluşturmaktadır.	Son	yıllarda	parazitik	hymenopter	türleri	için	geliştirilen	
kimyasal	yapısı	belirli	sentetik	besinleri	kullanmak	suretiyle,	bu	böceklerin	besinsel	
ihtiyaçları	ve	metabolik	faaliyetleri	konusunda	bilgilerimizde	dikkat	çekici	bir	artış	
olmuştur.	Böcekler	için	geliştirilen	kimyasal	yapısı	belirli	sentetik	besinler	bu	
canlıların	kalitatif	ve	kantitatif	besinsel	gereksinimlerini	doğru	bir	biçimde	saptamaya	
olanak	sağladığı	gibi	bilinmeyen	besin	bileşenlerinin	metabolik	olaylar	üzerine	yaptığı	
ve	açıklaması	zor	olan	etkileri	de	minimuma	indirecektir.	

Bu	 çalışmada,	 dikarboksilik	 amino	 asitlerden	 aspartik	 asit,	 glutamik	 asit	 ve	
amidleri	(asparajin,	glutamin)’nin	farklı	miktarlarının	bir	endoparazitoid	hymenopter	
türü	 olan	 Pimpla	 turionellae	 L.	 ergin	 dişilerinde	 bırakılan	 yumurta	 sayısı	 ve	
yumurtaların	 açılma	 oranına	 etkileri	 kimyasal	 yapısı	 belirli	 sentetik	 besinler	
kullanılarak	incelenmiştir.	

Besinden	aspartik	asit	ve	glutamik	asitin	ayrı	ayrı	çıkarılması,	deney	periyodu	
boyunca	 bırakılan	 toplam	 yumurta	 sayısı	 ve	 açılma	 oranını	 önemli	 derecede	
etkilememiştir.Glutamik	asitin	besinden	çıkarılması	toplam	yumurta	sayısı	ve	yumurta	
açılım	 yüzdesi	 üzerinde	 önemli	 bir	 etki	 yapmadığı	 halde	 bu	 amino	 asitin	 kontrol	
besinindeki	 oranının	 %50	 arttırılması	 toplam	 yumurta	 sayısı	 ve	 yumurta	 açılım	
yüzdesini	negatif	yönde	etkilemiştir.	

Asparajin	 ve	 Glutaminin	%50	 arttırılması	 toplam	 yumurta	 sayısı	 ve	 yumurta	
açılım	yüzdesine	negatif	yönde	bir	etki	yaptığı	halde,	asparajinin	%50	azaltılması	hem	
toplam	yumurta	üretimini	hem	de	yumurta	açılımını	pozitif	yönde	arttırmıştır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Pimpla	 turionellae,	 Aspartik	 asit,	 Glutamik	 asit,	 Asparajin,	
Glutamin,	Yumurta	üretimi	ve	açılımı	
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LOCUSTA	MIGRATORIA	L.	1758	(ORTHOPTERA,	ACRIDIDAE)’DA	BEYNİN	
PROTOCEREBRUM	(ÖN	BEYİN)	BÖLGESİNDEKİ	PARS	İNTERCERABRALİS	

HÜCRELERİNİN	HİSTOLOJİK	AÇIDAN	DEĞERLENDİRİLMESİ	

Meltem	KUMAŞ,	Hatice	KARAKİŞİ,	Deniz	ENGİN	
Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Bornova	/	İzmir	
	

Locusta	migratoria’da	 ergin	 bireylerde	 protocerebrumda	 (ön	 beyin)	 yer	 alan	
pars	 intercerebralis	 hücreleri	 histolojik	 açıdan	 incelenmiştir.	 Beynin	 ön	 kısmı	 olan	
protocerebrum	bölgesindeki	pars	 intercerebralis	hücreleri	beynin	orta	hattı	boyunca	
her	 iki	 lobunda	da	gözlenmiştir.	Alınan	 ince	kesitlerde	3	 farklı	hücre	populasyonuna	
rastlanmıştır.	Hücre	populasyonları	yapılan	önceki	çalışmalar	da	dikkate	alınarak	aynı	
doğrultuda	sınıflandırılmıştır.	Hücrelerin	uzantıları	unipolar	olarak	gözlenmiştir.		

Tip	1	hücreler	görünüm	olarak	birbirinden	farklı	3	tip	hücre	içermektedir.	A	tip	
hücrelerin	en	karakteristik	özellikleri	sinir	hücresinin		baş	kısmının	şapka	benzeri	bir	
şekil	 almasıdır.	 Bu	 hücrelerin	 nukleusları	 açık	 renkli;	 sitoplazmaları	 ise	 daha	 koyu	
boyanmaktadır.	 B	 tip	 hücrelerin	 sitoplazmaları	 daha	 koyu	 boyanır,	 şekilleri	 hafif	
köşelidir.	 C	 tip	 hücreler	 ise	 diğer	 iki	 tipe	 göre	 çok	 daha	 iri	 ve	 koyu	 boyanan	
hücrelerdir.	 	 	Tip	2	hücreler	tip	1	hücrelere	lateral	ve	ventral	olarak	konumlanmıştır.	
Sitoplazmaları	açık	 renkli	boyanmıştır	ve	daha	küçüktürler.	 	Tip	3	hücreler	dorsalde	
yer	alan	köşeli	hücrelerdir,	sayıları	azdır.		

Sinir	 hücrelerinin	 her	 iki	 yanında	 hücrelerden	 yoksun	 olan	 büyük	 ve	 küçük	
aksonların	 bir	 araya	 gelip	 oluşturduğu	 sinir	 ağı	 şeklindeki	 nöropil	 kısmı	 yer	
almaktadır.	Sinir	hücrelerine	destek	görevi	olduğu	bilinen	glial	hücrelerin	nukleusları	
koyu	 boyanmıştır.	 Bu	 hücrelerin	 nöronlar	 ile	 nöropil	 arasındaki	 boşlukları	
doldurdukları	görülmektedir.		
Anahtar	sözcükler:	Locusta	migratoria,	beyin,	protocerebrum,	pars	intercerebralis,	
histoloji	
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UZUNÇAYIR	BARAJ	GÖLÜ	(TUNCELİ)	SU	ÖRNEKLERİNDE	BAZI	AĞIR	METALLERİN	
BİRİKİMLERİNİN	İNCELENMESİ	

Numan	YILDIRIM1,	Durali	DANABAŞ2,	Nuran	CIKCIKOĞLU	YILDIRIM1,	Ayten	
ÖZTÜFEKÇİ	ÖNAL3,	Gülşad	USLU4,	Erhan	ÜNLÜ5,	Nilgün	TAYHAN1,	Seval	DANABAŞ1	ve	

Cemil	ERGİN1	

1Tunceli	Üniversitesi,	Mühendislik	Fak.,	Çevre	Mühendisliği	Bölümü,	Tunceli	
2Tunceli	Üniversitesi,	Su	Ürünleri	Fakültesi,	Yetiştiricilik	Bölümü,	Tunceli	
3Tunceli	Üniversitesi,	Mühendislik	Fak.,	Jeoloji	Mühendisliği	Bölümü,	Tunceli	
4Fırat	Üniversitesi,	Mühendislik	Fakültesi,	Çevre	Mühendisliği	Bölümü,	Elazığ	
5Dicle	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Diyarbakır	
	
	 Modern	dünyada	endüstriyel	ve	evsel	atıklar	tarım	faaliyetleri	nedeniyle	artan	
çevre	 kirliliği	 önemli	 bir	 problem	 haline	 gelmiştir.	 Baraj	 gölleri	 sürekli	 alıcı	 ortam	
özelliği	gösterdiği	için	çevresindeki	kirleticilerden	birinci	derecede	etkilenmektedirler.	
Bu	 kirlenme	 sadece	 içinde	 yaşayan	 canlıları	 olumsuz	 etkilemekle	 kalmayıp,	 bu	
olumsuz	etki	besin	zinciri	yoluyla	insana	kadar	ulaşmaktadır.	

2009	yılının	2.	yarısında	su	tutulmaya	başlanan	Uzunçayır	Barajı	göl	suyunda,	
evsel	 sıvı	 atıklardan	 hatta	Munzur	 ve	 Pülümür	Nehirleri’nin	 drenaj	 alanındaki	 doğal	
kirleticilerden	 (Krom	 işletmeleri,	 alçıtaşı	 kömür	 yatağı	 vs)	 kaynaklanan	 kirlenmenin	
boyutunun	 ortaya	 çıkarılması	 kimyasal	 değişimin	 izlenmesi,	 bu	 çalışmanın	 ana	
amacını	oluşturmaktadır.	

Bu	amaçla,	araştırmanın	kapsamı	içerisinde,	üç	dönem	boyunca	(Ocak,	Mart	ve	
Mayıs)	 Munzur	 ve	 Pülümür	 Nehirleri	 ile	 Uzunçayır	 Baraj	 Gölü	 içinde	 ve	 çıkışı	
sonrasında	 belirlenen	 toplam	 10	 adet	 istasyondan	 alınan	 su	 örneklerinde,	 bazı	 ağır	
metallerin	 tayini	 (Zn,	 Cr,	 Cu,	 Cd,	 Mn,	 Pb,	 Fe)	 yapılmıştır.	 Ağır	 metal	 tayini	 Atomik	
Absorbsiyon	Spektroskopisi	(AAS)	ile	yapılmıştır.		Bu	araştırma	ile	Tunceli	ili	doğal	su	
sistemindeki	 ağır	 metal	 kirlenme	 oranının	 3	 dönem	 boyunca	 izlenmesi	
gerçekleştirilmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Uzunçayır	Baraj	Gölü,	Tunceli,	Ağır	metal	kirliliği	
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KARACAÖREN	BARAJ	GÖLLERİ'	NİN	GİRİŞ	VE	ÇIKIŞ	SULARINDA	SU	KALİTESİ	
DEĞİŞİMİNİN	BİYOLOJİK	VE	FİZİKOKİMYASAL	PARAMETRELERE	GÖRE	

BELİRLENMESİ	

Melek	ZEYBEK,	Seda	ÖZGÜL,	Büşra	KARAKAŞ	ve	Ahmet	İnkılab	TAŞ	
Süleyman	Demirel	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Isparta	
	
	 Karacaören	 Baraj	 Gölleri'nin	 giriş	 ve	 çıkış	 sularında	 su	 kalitesi	 değişiminin	
belirlenmesi	 amacıyla	 gerçekleştirilen	 bu	 çalışmada,	 biri	 Karacaören	 I	 Baraj	 Gölü	
girişinde,	ikincisi	Karacaören	I	Baraj	Gölü	çıkış	noktasında,	üçüncüsü	ise	Karacaören	II	
Baraj	 Gölü	 çıkışında	 olmak	 üzere	 3	 istasyon	 belirlenmiş	 ve	 bu	 istasyonlardan	
mevsimsel	 peryotlarla	 makrozoobentik	 omurgasız	 örnekleri	 ve	 fizikokimyasal	
analizler	için	su	örnekleri	alınarak	incelenmiştir.			
	 Çalışma	sonucunda	makrozoobentik	omurgasızlardan	Turbellaria,	Gastropoda,	
Bivalvia,	 Oligochaeta,	 Hirudinea,	 Crustacea,	 Insecta	 sınıflarına	 ait	 toplam	 40	 takson	
tespit	edilmiştir.	Makrozoobentik	omurgasızlar	içerisinde	en	baskın	grup	Insecta	sınıfı	
olmuştur.		
	 Su	kalitesi,	fizikokimyasal	verilere	ve	BMWP	ile	ASPT	biyotik	indekslerine	göre	
her	istasyonda	belirlenmiş	ve	birbirleriyle	karşılaştırılmıştır.		
	 Ortalama	su	kalitesi	değerlerine	bakıldığında,	biyotik	su	kalitesi	tayin	sistemleri	
birbirlerini	desteklemiş	ve	I.	 istasyon	için	aşırı	derecede	kirlenmiş	akarsu	bölümünü,	
II.	ve	III.	istasyon	için	az	kirlenmiş	akarsu	bölümünü	işaret	etmiştir.	Fizikokimyasal	su	
kalitesi	 tayin	 yöntemi	 ise	 I.istasyonda	 kritik	 kirlenmiş,	 II.	 istasyon	 az	 kirlenmiş,	 III.	
istasyon	ise	çok	az	kirlenmiş	akarsu	bölümünü	işaret	etmiştir.		
	 BMWP	 ve	 ASPT	 biyotik	 indeksleri	 ile	 fizikokimyasal	 su	 kalitesi	 tayin	 sistemi	
karşılaştırıldığında,	 biyotik	 su	 kalitesi	 tayin	 sistemlerinin	 negatif	 yönde	 sapma	
gösterdiği	belirlenmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Makrozoobentik,	su	kalitesi,		Karacaören	Baraj	Gölleri	
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BALIKESİR‐SINDIRGI	İLÇE	MERKEZİNDEKİ	BİNALARDA	BİNAİÇİ	RADON	
KONSANTRASYONU	ÖLÇÜMÜ	

Sermin	ÇAM	KAYNAR	ve	F.Serap	EREEŞ	
Celal	Bayar	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Fizik	Bölümü,	Muradiye/Manisa	
	
	 Uranyumun	doğal	bir	 şekilde	olan	uranyum‐238	 izotopu,	 toprak	ve	kayalarda	
değişen	 konsantrasyonlarda	 bulunur.	 238U	 bozunma	 zincirinde	 bulunan	 radyum,	
radyoaktif	 bozunma	 sonucunda	 yarı	 ömrü	 3,8	 gün	 olan	 radyoaktif	 radon	 gazına	
dönüşmektedir.	 Radon	 gazı,	 asal	 renksiz,	 kokusuz	 ve	 asal	 bir	 gazdır.	 222Rn’nin	
bozunum	ürünlerinden	ilk	dört	tanesi	kısa	yarı	ömürlü	218Po,	214Pb,	214Bi	ve	214Po’dür.	
222Rn’nin	 bozunma	ürünleri	 tanecik	 yapılı	 ve	 pozitif	 iyonlardır.	 Böylece	 elektrostatik	
olarak	havadaki	aerosollere	bağlanma	şansı	yüksektir.	Özellikle	radon	gazı	bozunduğu	
zaman	 oluşan	 218Po	 atomları,	 iyonize	 halde,	 hava	 içindeki	 herhangi	 bir	 parçacığa	
yapışma	 eğiliminde	 olduğundan	 214Pb,	 214Bi	 ve	 214Po	 atomlarının	 pek	 çoğu	
oluştuklarında	bir	parçacığa	yapışmış	haldedirler.	214Po,	218Po,	214Pb	ve	214Bi	bozunum	
ürünleri	 soluk	 alma	 yoluyla	 akciğerlere	 giderek	 alfa	 ve	 beta	 bozunumları	 ile	 insan	
vücudunda	içsel	maruz	kalmaya	sebep	olurlar.	
Çevremizde	sürekli	var	olan	doğal	radyasyonun	neredeyse	%50’si	Radon	gazı	ve	onun	
kısa	 ömürlü	 ürünlerinden	 kaynaklanmaktadır.	 İnsanlar	 zamanlarının	 neredeyse	
%90’ını	 binaiçinde	 geçirdiklerinden	 dolayı	 binaiçi	 radon	 gazı	 aktivitesinin	
belirlenmesi	ve	bundan	alınan	dozun	hesaplanması	önem	arz	etmektedir.			
Bu	 çalışmada	 Balıkesir‐Sındırgı	 ilçe	 merkezindeki	 binalarda	 binaiçi	 radon	
konsantrasyonunu	 ölçmek	 için	 alfa	 taneciğine	 duyarlı	 CR‐39	 nükleer	 iz	 kazıma	
dedektörleri	 kullanıldı.	 24	 örnekleme	noktası	 seçilerek	 dağıtılan	 filmler	 1	 aylık	 süre	
sonunda	toplandı.	Filmler	10	saat	%20’lik	NaOH	ile	banyo	edildikten	sonra	saf	su	 ile	
yıkanarak	 kurutuldu.	 Filmlerde	mm2	 başına	 düşen	 alfa	 iz	miktarı	 optik	mikroskopla	
sayıldı.	Her	 film	 için	 radon	 konsantrasyonları	 belirlenerek	 yıllık	 efektif	 doz	 eşdeğeri	
hesaplandı.	 (Bu	 çalışma	 Celal	 Bayar	 Üniversitesi	 Bilimsel	 Araştırma	 Projeleri	
Koordinatörlüğünün	(BAP)	2010/10	nolu	projesi	ile	desteklenmektedir.)	
Anahtar	Sözcükler:	Radon,	Binaiçi,	CR‐39	film	
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MANİSA‐GÖRDES	ÇEVRESİNDE	DOĞAL	RADYOAKTİVİTE	TAYİNİ	VE	DOZ	HESABI	

Sermin	ÇAM	KAYNAR	ve	F.Serap	EREEŞ,		
Celal	Bayar	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Fizik	Bölümü,	Muradiye/Manisa	
	
	 İnsanların	 yaşamları	 boyunca	 maruz	 kaldığı	 doğal	 radyasyonun	 önemli	 bir	
kısmını	 topraktaki	 radyonüklidler	 oluşturmaktadır.	 Bu	 radyasyonun	 karasal	
kaynakları	 dünyanın	 oluşumundan	 beri	 varolan	 primordial	 radyonüklidlerdir.	 Bu	
radyonüklidlerin	en	önemlileri		40K,	238U		ve	232Th’	dir.			
	 Çevresel	 radyasyon	 ölçümlerinde	 çevrede	 var	 olan	 bu	 radyonüklidlerin	
konsantrasyonlarının	 belirlenmesi	 amaçlanmaktadır.	 	 Radyonüklidlerin	
konsantrasyonlarının	 belirlenmesi	 ile	 insanların	 çevresel	 kaynaklardan	 aldıkları	
radyasyon	dozu	belirlenir	 ve	bunlardan	kaynaklanan	 sağlık	 riski	 tespit	 edilebilir.	Bu	
tür	araştırmalar	sonucu	bir	bölgenin	doğal	radyasyon	yönünden	sağlıklı	yaşama	uygun	
olup	olmadığına	karar	verilebilir.		
	 Bu	 çalışmada	Manisa‐Gördes	 çevresi	 inceleme	alanı	 olarak	 seçilmiştir.	 Gördes	
ve	 civarında	 temelde	 Menderes	 Masifine	 ait	 metamorfik	 kayaçlar	 (Gnays,	 migmatit,	
mikaşist,	 kuvarsit)	 yüzeylenmektedir.	 Gördes	 ve	 Akhisar	 ilçe	 merkezleri	 arasında	
Gördes	 çayı	 ve	Kayacık	 çayı	 arasındaki	havzada	Neojen	 çökel	 kayaları	 ve	 volkanitler	
yer	 alır.	 Özellikle	 Gördes	 volkanitleri	 arazide	 sivri	 volkan	 çivileri	 şeklinde	 yer	
almaktadır.	 	 Gördes	 çevresinde	 bulunan	 maden	 yatakları	 mermer	 (%10	 saflıkta),	
titanyum(%0.5	saflıkta)	ve	zeolit	(%80‐90	saflıkta)tir.			
Bu	 çalışmada	 Manisa‐Gördes	 çevresinden	 alınan	 toprak	 örneklerindeki	 radyonüklid	
(K‐40,	 U‐238	 ve	 Th‐232	 )	 konsantrasyonları	 NaI(Tl)	 dedektörüne	 bağlı	 gama	
spektrometresi	ile	tayin	edilmiştir.	Böylece	bu	bölgenin	doğal	radyoaktivite	artortamı	
belirlenmiş	 ve	 bu	 bölgede	 yaşayan	 insanların	 maruz	 kaldıkları	 doz	 miktarı	
hesaplanmıştır.	 (Bu	 çalışma	 Celal	 Bayar	 Üniversitesi	 Bilimsel	 Araştırma	 Projeleri	
Koordinatörlüğünün	(BAP)	2010/10	nolu	projesi	ile	desteklenmektedir.)	
Anahtar	Sözcükler:	Toprak,	Uranyum‐238,	Toryum‐232,	Potasyum‐40		
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KIRŞEHİR	İLİ	ATMOSFERİNDEKİ	POLENLERİN	ARAŞTIRILMASI	

Ali	Savaş	BÜLBÜL¹,	Sevil	PEHLİVAN¹	ve	Elşad	HÜSEYİN²	
	¹Gazi		Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Ankara,		
²Ahi	Evran	Üniversitesi	Fen	Edebiyat	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Kırşehir	
	
	 Bu	 araştırma	 01	 Mart	 2005	 /	 28	 Şubat	 2006	 tarihleri	 arasında	 Kırşehir’de	
yapılan	 aeropalinolojik	 çalışma	 olup,	 belirlenen	 mevkiilerde	 bulunan	 bitkilerin	
polinizasyon	 periyodlarında	 bu	 bitkilere	 ait	 polenlerin	 neden	 olduğu	 alerjik	
hastalıkların	 teşhis	 ve	 tedavisinde	 hekimlere	 yardımcı	 olmayı	 amaçlamaktadır.	
Kırşehir	ili	içerisinde	Gölhisar,	Bahçelievler	ve	Karayolları	Müdürlüğü	istasyonlarında		
Gravimetrik	 yöntemin	 uygulama	 aracı	 Durham	 kullanılarak	 elde	 edilen	 örnekler	
incelenmiştir.	 Kırşehir	 atmosferindeki	polenlerin	 belli	 bir	 alan	başına	düşen	miktarı,	
Durham	aracına	yerleştirilen	preparatlar	yardımı	ile	cm²	alan	birimi	olarak	haftalık	ve	
aylık	 periyotlarda	 saptanmış,	 elde	 edilen	 veriler	 grafiklendirilmiştir.	 Çalışma	
bölgelerinde	12’si	ağaç	ve	çalı,	12’si	otsu	olmak	üzere	toplam	24	takson	belirlenmiştir.	
Kırşehir	 ili	 atmosferinde	 polenleri	 tespit	 edilen	 ağaç	 ve	 ağaçsı	 taksonlar	 Betulaceae,	
Aceraceae,	 Cupressaceae,	 Junglans	 regia,	 Oleaceae,	 Pinaceae,	Quercus,	 Populus,	 Salix,	
Rosaceae’dir.	 Otsu	 taksonlar	 ise	 Chenopodiaceae‐Amaranthaceae,	 	 Cruciferae,	
Compositae,	 Taraxacum,	 Artemisia,	 Leguminosae,	 Urticaceae,	 Rubiaceae,	
Plantaginaceae,	Poaceae,	Polygonaceae,	Umbelliferae’dir.	Bu	taksonlar		Sıcaklık,	rüzgar	
hızı	ve	nisbi	nem	oranı		artışları,		polen	miktarını	pozitif	olarak,	yağış	ise	negatif	yönde	
etkilemiştir.	 Sonuçlar,	 meteorolojik	 faktörlerle	 karşılaştırılarak,	 aylık	 polen	 takvimi	
hazırlanmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Polen,	atmosfer,	Kırşehir		
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Bazı	Andricus	Türlerinin	DNA	Kesim	Farklılıkları	Yoluyla	Belirlenmesi	

Serap	MUTUN,	Serdar	DİNÇ	ve	Hülya	KARAGÖZOĞLU	
Abant	İzzet	Baysal	Üniversitesi	Fen‐Edebiyat	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,	Bolu	
	
	 Meşe	 mazı	 arıları	 ülkemiz	 tür	 çeşitliliğinin	 bir	 parçası	 olan	 önemli	 böcek	
gruplarından	 biridir.	 Bu	 grup	 üzerinde	 son	 yıllarda	 yapılan	 çalışmalar	 Anadolu’nun	
mazı	 arısı	 tür	 ve	 genetik	 çeşitliliği	 açısından	 oldukça	 zengin	 olduğunu	 ortaya	
koymuştur.	 Bu	 çalışma	 kapsamında,	 2006	 ile	 2010	 yılları	 arasında	 yapılan	 arazi	
çalışmalarıyla	 Erzincan,	 Bolu,	 Kocaeli,	 Kastamonu,	 Tekirdağ,	 Edirne,	 Çanakkale,	
Samsun,	Manisa,	 İstanbul	ve	Balıkesir’den	 toplanan	Andricus	 cinsi	üyesi	3	meşe	mazı	
arısı	türünün	(Andricus	 lignicolus,	A.	quercuscalicis,	A.	gallaetinctoria)	DNA’larının	tür	
spesifik	 kesim	 bölgelerine	 sahip	 olup	 olmadığı	 araştırılmıştır.	 Bu	 nedenle	 toplanan	
bireylerden	mtDNA	 izolasyonu	yapılmış	ve	elde	edilen	DNAlardan	1800	nükleotidlik	
bir	 mtDNA	 gen	 bölgesi	 PCR	 yoluyla	 çoğaltılmıştır.	 Hymenoptera	 türlerinde	 yaygın	
olarak	 kullanılan	 restriksiyon	 enzimleri	 ile	 sindirilen	 PCR	 ürünlerinde	 türe	 özgü		
kesim	 farklılıkları	 saptanmaya	 çalışılmıştır.	 Belirtilen	 türlere	 ait	 toplam	 51	 bireyin	
HinfI,	 HindIII,	 HaeIII	 ve	 EcoRI	 restriksiyon	 enzimleri	 ile	 kesilmesi	 sonucu	 türe	 özgü	
bazı	kesim	bölgeleri	tespit	edilmiştir.		HinfI	enzimi	toplam	4,	HindIII	2,	HaeIII	enzimi	3	
kesim	 bölgesine	 sahiptir.	Andricus	 lignicolus	 türünde	HinfI,	 HindIII,	 HaeIII	 ve	 	 EcoRI	
enzimlerinin	kesim	bölgesi	bulunurken	A.	quercuscalicis	EcoRI	enzimi	kesim	bölgesine	
sahip	 değildir.	 A.	 gallaetinctoria	 türü	 ise	 sadece	 HinfI	 enzimi	 için	 kesim	 bölgesine	
sahiptir.	 	Elde	edilen	 sonuçlar	kullanılan	enzimlerden	EcoRI	enziminin	bazı	Andricus	
türlerinin	 belirlenmesinde	 kullanılabileceğini	 göstermektedir	 ancak	 bu	 konuda	 daha	
fazla	türle	çalışma	yapılması	da	gerekmektedir.	
Anahtar	Sözcükler:	Andricus	lignicolus,		A.	quercuscalicis,	A.	gallaetinctoria,	Cynipidae,	
restriksiyon	enzimi	
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BOLU	İLİ	CYNIPIDAE	ÇEŞİTLİLİĞİ	

Serap	MUTUN	ve	Serdar	DİNÇ	
Abant	İzzet	Baysal	Üniversitesi	Fen‐Edebiyat	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,	Bolu	
	
	 Hymenoptera	 takımından	 Cynipidae	 familyası	 üyeleri	 farklı	 bitki	 türlerinde	
oluşturdukarı	 gal	 denilen	 yapılarla	 bilinmektedir.	 Gal	 oluşturan	 gruplardan	 konukçu	
olarak	meşelere	özelleşmiş	olan	meşe	gal	arıları	 (Hymenoptera:	Cynipidae:	Cynipini)	
tür	 çeşitliliği	 bakımından	 en	 fazla	 türe	 sahip	 ikinci	 gruptur.	 Gal	 arıları	 temel	 olarak	
kuzey	 yarımkürenin	 ılıman	 bölgelerinde	 dağılım	 göstermekte	 ve	 bu	 bölgede	 25	 cins	
altında	 sınıflandırılmış	 yaklaşık	 1000	 türle	 temsil	 edilmektedir.	 Cynipidler	 bilindiği	
kadarıyla	dünyada	1300	ve	ülkemizde	de	87	türe	sahiptir.	Avrupa’dan	36	farklı	cinsten	
yaklaşık	360	ve	Kuzey	Amerika’dan	800	tür	rapor	edilmiştir.	Bu	çalışma	ile	2005‐2011	
yılları	 arasında	 yapılan	 arazi	 çalışmalarıyla	 Bolu’da	 Quercus	 cinsinden	 farklı	 meşe	
türlerini	konukçu	olarak	kullanan	mazı	arılarının	tür	çeşitliliği	araştırılmıştır.	Yapılan	
incelemelerde	Bolu’da	 	4	cinsten	toplam	22	Cynipid	türü	belirlenmiştir.	Bu	türlerden	
14’ü	Andricus,	 1’i	Biorhiza,	 6’sı	Cynips	 ve	 1’i	 de	Neuroterus	 cinsindendir.	 Bolu	 ilinde	
tespit	edilen	Cynipidae	türleri	ise	şöyledir:	Andricus	aries,	A.kollari,	A.	caputmedusae,	A.	
quercustozae,	A.	theophrasteus,	A.	coriarius,	A.	coronatus,	A.	curvator,	A.	foecundatrix,	A.	
gallaetinctoria,	 A.	 gallaeurnaeformis,	 A.	 glutinosus,	 A.	 lignicolus,	 A.	 lucidus,	 Biorhiza	
pallida,	 C.	 agama,	 C.	 divisa,	 C.	 diticha,	 C.	 numismalis,	 C.	 qeurcus,	 C.	 quercusfolii	 ve	
Neuroterus	 quercusbaccharum.	 Tespit	 edilen	 türlerin	 çoğu	 sadece	 agamik	 formun	
oluşturduğu	sonbahar	gallerinden	belirlenmiştir.		
Anahtar	Sözcükler:	Bolu,	Cynipidae,	Hymenoptera,	galarısı,	Quercus,tür	çeşitliliği	
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Andricus	lignicolus	(	Hartig,	1840)	(HYMENOPTERA:	CYNIPIDAE)	TÜRÜNÜN	
ÜLKEMİZDEKİ	BAZI	POPULASYONLARINDA	GENETİK	ÇEŞİTLİLİĞİN	

ARAŞTIRILMASI	

Hülya	KARAGÖZOĞLU,	Serdar	DİNÇ,	Serap	MUTUN	
Abant	İzzet	Baysal	Üniversitesi	Fen‐Edebiyat	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,	Bolu	
	
	 Bu	 çalışma	 ile	 ülkemizde	 bulunan	 Andricus	 lignicolus	 türünün	 genetik	
çeşitliliğinin	 belirlenmesi	 amaçlanmıştır.	 Bu	 doğrultuda	 2010	 yılında	 yapılan	 arazi	
çalışmalarıyla	6	populasyondan	32	birey	toplanmış	ve	bu	bireylerden	DNA	izolasyonu	
yapılmıştır.	 İzolasyonu	yapılan	DNA	örneklerinde	COIII	ve	ATPase6,8’e	karşılık	gelen	
1800	 baz	 çiftlik	 bir	 gen	 bölgesi	 PCR	 ile	 çoğaltılmış	 ve	 4	 farklı	 kesim	 enzimi	 ile	
sindirilmiştir.	Restriksiyon	kesimleri	ile	belirlenen	11	haplotipten	4	tanesi	özgün	olup	
sadece	 bir	 bireyde	 bulunmuştur.	 En	 yaygın	 haplotip	 Tip	 7dir	 ve	 sadece	 Samsun	
populasyonundan	5	bireyle	temsil	edilmektedir.	En	yüksek	genetik	çeşitlilik	Çanakkale	
(0.73),	 Manisa	 (0.66)	 ve	 Samsun	 (0.60)	 populasyonlarında	 bulunmuştur.	 AMOVA	
analizi	 Bolu	 ve	 İstanbul	 populasyonlarının	 birbirlerinden	 en	 farklı	 populasyonlar	
(Fst=0,99)	olduğunu	ortaya	koymuştur.	Ayrıca,	İstanbul	Balıkesir	(Fst=0,94)	ile	Bolu	ve	
Manisa		(Fst=0,88)	populasyonları	birbirlerinde	oldukça	farklıdır.	Tür	içindeki	mevcut	
genetik	 çeşitliliğin	 coğrafik	 olarak	 anlamlı	 bir	 gruplama	 oluşturup	 oluşturmadığı	
Arlequin	 programı	 ile	 araştırılmış	 ve	 bu	 kapsamda	 çalışılan	 populasyonlar	 iki	 gruba	
ayrılmıştır:	Grup	1=	Balıkesir,	 İstanbul,	Çanakkale,	Manisa	ve	Grup	2=	Bolu,	Samsun.	
Analiz	sonuçları	iki	grup	arası	farklılaşmanın	%40	olduğunu	ortaya	koymaktadır.	Elde	
edilen	 veriler	 herbir	 grup	 içinde	%25	 oranında	 bir	 genetik	 çeşitliliğin	 bulunduğuna	
işaret	 etmektedir.	 Mevcut	 sonuçlar	 ön	 çalışma	 verileri	 olup	 halen	 A.	 lignicolus	
türündeki	çalışmalarımız	devam	etmektedir,	ön	çalışmalar	bile	bu	türün	ülkemizdeki	
bazı	populasyonlarında	oldukça	fazla	bir	genetik	çeşitlilik	olduğunu	göstermektedir.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Andricus	 lignicolus,	 Cynipidae,	 genetik	 çeşitlilik,	 Hymenoptera,	
Quercus		
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MEŞE	GAL	ARILARI:	TÜRKİYE’NİN	GENETİK	ÇEŞİTLİLİĞİ	ÜZERİNE	KATKILARI	

Serap	MUTUN	ve	Serdar	DİNÇ	
Abant	İzzet	Baysal	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Gölköy	/	Bolu	
	
	 Ülkemiz	 barındırdığı	 zengin	 bitki	 ve	 hayvan	 türlerine	 ilave	 olarak	
biyoçeşitliliğin	 önemli	 bir	 ayağını	 oluşturan	 genetik	 çeşitlilik	 yönünden	 de	 dünyada	
ender	yerlerden	biridir.	Bunun	yanısıra,	Türkiye	sahip	olduğu	geniş	genetik	yelpazesi	
açısından	Avrupa’daki	populasyonlara	göre	daha	fazla	çeşitlilik	göstermektedir,	bunun	
en	güzel	örneklerden	birini	meşe	gal	arıları	oluşturmaktadır.	Bu	çalışma	ile	ülkemizde	
de	 geniş	 dağılım	 gösteren	 3	meşe	 gal	 arısı	 türünün	 genetik	 durumunun	 anlaşılması	
amacı	 ile	 tür	 içi	 mtDNA	 farklılıkları	 belirlenmeye	 çalışılmış	 ve	 elde	 edilen	 sonuçlar	
hem	 birbirleri	 hem	 de	 Avrupa’daki	 populasyonlar	 ile	 karşılaştırılmıştır.	 Bu	 bilgiler	
ışığında	 çalışılan	üç	meşe	 gal	 arısı	 türünün	ortalama	haplotip	 ve	nükleotid	 çeşitliliği	
sırası	 ile	 A.	 lucidus’	 da	 0,80	 ve	 0,11,	Andricus	 caputmedusae’de	 0,46	 ve	 0,10	 ve	 son	
olarak	da	A.	quercustozae’de	0,45	ve	0,05	olarak	tespit	edilmiştir.	Buna	göre	çalışılan	
türler	içinde	en	yüksek	genetik	çeşitlilik	A.	lucidus	türünde	bulunmuştur.	Avrupa’daki	
benzer	 türler	 ile	 yapılmış	 olan	 çalışmalar	 göz	 önüne	 alındığında	 genetik	 çeşitliliğin	
Balkanlar’da	 0,2‐1,4,	 İtalya’da	 0,2‐0,7	 ve	 İber	 yarımadası’nda	 ise	 0,07‐0,08	 değerleri	
arasında	 değiştiği	 bilinmektedir.	 Elde	 edilen	 mevcut	 bulgular	 ışığında	 Türkiye’nin	
Avrupa’da	dağılım	gösteren	türlerden	daha	fazla	bir	genetik	çeşitliliğe	sahip	olduğunu	
ve	 ülkemizden	 sırasıyla	 Balkanlar	 ve	 Avrupa’ya	 doğru	 çeşitlilikte	 bir	 azalmanın	
olduğunu	ortaya	koymaktadır.		
Anahtar	Sözcükler:	Türkiye,	genetik	çeşitlilik,	PCR‐RFLP,	mtDNA,	A.	caputmedusae,	A.	
quercustozae,	A.	lucidus	
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LEPİSTES	BALIĞININ	SOLUNGAÇLARI	ÜZERİNE	FENPİROKSİMAT	AKARİSİTİNİN	
HİSTOPATOLOJİK	ETKİLERİ	

Nesli	DOĞAN,	Turgay	ŞİŞMAN,		Zehra	YAZICI	

Atatürk	Üniversitesi	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü	25240	Erzurum	
	
	 Fenpiroksimat	 (FP)	 meyve	 bahçelerinde	 akarlara	 karşı	 sıklıkla	 kullanılan	 bir	
çeşit	 pestisittir.	Bu	 çalışmada	FP’nin	 farklı	 konsantrasyonlarının	 lepistes	balıklarının	
(Poecilia	 reticulata	 PETERS,	 1859)	 solungaçları	 üzerine	 histopatolojik	 etkileri	
araştırılmıştır.	 İki	 aylık	 lepistes	 balıkları	 her	 konsantrasyonda	 10	 adet	 olmak	 üzere	
Fenpiroksimatın	3	 farklı	dozuna	(15,	25	ve	50	µgl‐1)	48	saat	süreyle	maruz	bırakıldı.	
Test	 Statik	 Test	 olarak	 gerçekleştirildi.	 Bir	 kontrol	 ve	 bir	 de	 negatif	 kontrol	 grubu	
kullanıldı.	 Deneyler	 3	 seri	 olarak	 yapıldı.	 Maruziyet	 süresinin	 sonunda	 her	 gruptan	
alınan	 canlı	 balıklar	 disekte	 edilerek	 solungaç	 lamelleri	 çıkarıldı.	 Bu	 lamellerden	
hazırlanan	 preparatlarda	 primer	 ve	 sekonder	 lamel	 uzunluğunda	 azalma,	 sekonder	
lamellerde	 füzyonla	 beraber	 hücresel	 bozulma,	 sekonder	 lamellerde	 nekrotik	 ve	
hiperplastik	 dejenerasyon	 gibi	 çeşitli	 histopatolojik	 durumlar	 tespit	 edildi.	 Bu	
anormalliklerin	 25	 50	 FP	 gruplarında	 gözlendiği	 15	 ve	 diğer	 kontrol	 gruplarında	
gözlenmediği	bulundu.		
Sonuç	 olarak,	 bu	 çalışmada	 FP’nin	 lepistes	 balıklarının	 solungaçları	 üzerine	 olan	
olumsuz	etkileri	tespit	edildi.	
Anahtar	sözcükler:	Lepistes,	Fenpiroksimat,	Solungaç,	Histopatoloji	
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EKOTOKSİKOLOJİK	ARAŞTIRMALARDA	GENOTOKSİK	ETKİNİN	BELİRLENMESİ	
İÇİN	QPCR	ANALİZİNİN	KULLANIMI	

Özlem	EROL	DAYİ	
Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Fen‐Edebityat	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	
Çanakkale		
	
	 Çevresel	kirleticilerin	katlanarak	arttığı	günümüzde,	bu	kirletici	 ajanların	 tüm	
organizmalar	 üzerindeki	 genotoksik	 etkisinin	 belirlemesi	 çok	 önemlidir.	 Ayrıca	
genotoksisite	 mekanistik	 ve	 biyo‐görüntüleme	 açısından	 ekotoksikolojik	
araştırmalarda	önemli	bir	alandır.	Kantitatif	PCR	(QPCR),	genotoksik	ajanların	sebep	
olduğu	 DNA	 hasarlarının	 belirlenmesinde	 uzun	 yıllardır	 kullanılmaktadır.	 Son	
zamanlarda	ise	ekotoksikolojik	çalışmalarda	kullanılmaya	başlamıştır.	Bu	yöntem	PCR	
reaksiyonunda	 kullanılan	DNA	 polimeraz	 enziminin	DNA’da	meydana	 gelen	 pek	 çok	
hasar	 tipi	 (zincir	 kırıkları,	 dimerler,	 grup	 eklenmesi	 vb.)	 tarafından	 bloke	 edilmesi	
temeline	dayanır.	Sonuçta,	PCR’dan	elde	edilen	ürün	miktarı	kalıp	DNA’daki	hasar	ile	
ters	orantılı	olarak	değişim	gösterir.	Yöntem;	 	çok	az	miktardaki	total	DNA’ya	ihtiyaç	
duyulması,	 hem	 nükleer	 hem	 de	 mitokondriyal	 DNA	 hasarının	 ve	 onarımının	
belirlenmesine	 olanak	 sağlaması,	 dizi	 bilgisi	 olan	 tüm	 organizmalar	 için	 kolaylıkla	
adapte	 edilebilmesi,	 uzun	 süre	 ‐80ΟC’da	 saklanan	 doku	 ve	 organizmalardan	 izole	
edilen	 DNA	 örneklerinde	 gerçekleştirilebilmesi	 ve	 sonuçların	 tekrarlanabilirliğinin	
yüksek	 olması	 ile	 genotoksik	 çalışmalarda	 sıkça	 kullanılır.	 Ayrıca	 total	 DNA	
hasarlarının	 belirlenmesinde	 kullanılan	 COMET	 ve	 Southern	 Blot	 analizlerine	 göre	
daha	hassas	olması	da	tercih	edilmesini	sağlar.	Bu	yöntem	ile	bazı	genotoksik	ajanların	
sebep	 olduğu	 belirli	 hasar	 tiplerinin	 belirlenememesi	 ise	 tek	 sınırlayıcı	 faktördür.	
Yöntemin	 tüm	 bu	 özellikleri	 göz	 önüne	 alındığında	 giderek	 ekotoksikolojik	
araştırmalarda	daha	da	önem	kazanacağı	düşünülmektedir.	
Anahtar	Sözcükler:	DNA	hasarı,	genotoksik	ajan,	genotoksisite,	QPCR	
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Zn	(II)	ve	Cd	(II)	İYONLARININ	Gracilaria	verrucosa	(RHODOPHYCEAE)	İLE	
BİYOSORBSİYON	ÖZELLİKLERİNİN	İNCELENMESİ	

Yeliz	CİRİK1,	İlknur	AK1,Yeşim		BÜYÜKATEŞ1	ve	Melek	MERDİVAN2	

1Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Su	Ürünleri	Fakültesi,	Çanakkale	
2Dokuz	Eylül	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Kimya	Bölümü,	Kaynaklar	Kampüsü,	İzmir	
	
	 Bu	 çalışma,	 çevre	 için	 tehlike	 oluşturan	 Zn	 (II)	 ve	 Cd	 (II)	 iyonlarının	 kırmızı	
alglerden	(Rhodophyceae)	Gracilaria	verrucosa	(Hudson)	Papenfuss	1950	kullanılarak	
biyosorbsiyonunun	 incelenmesi	 amacıyla	 gerçekleştirilmiştir.	 İzmir	 Karşıyaka	 iskele	
bölgesinden	 toplanan	 G.verrucosa	 tallusları	 temizlenmiş,	 modifikasyon	 için,	 ham,	
gluteraldehit,	 HCl	 ve	 H3PO4	 çözeltileri	 ile	 dört	 farklı	 ön	 işleme	 tabii	 tutulmuştur.	
Modifiye	edilen	alg	grupları,	süzülme	sonrası	etüvde	sabit	ağırlığa	kadar	kurutulmuş,	
elekten	geçirilerek	biyosorbsiyon	denemelerine	hazır	hale	getirilmiştir.	Biyosorbsiyon	
yöntemi	 olarak	 kesikli	 ekstraksiyon	 yöntemi	 kullanılmıştır.	 Örneklerin	 adsorbsiyon	
değerleri	 Atomik	 Adsorbsiyon	 Spektrofotometresi	 kullanılarak	 ölçülmüş	 ve	 ağır	
metallerin	%	tutunma	kapasiteleri	hesaplanmıştır.	pH’ın,	sürenin,	metal	derişiminin	ve	
farklı	 derişimdeki	 metal	 karışım	 çözeltilerinin	 biyosorbsiyona	 etkileri	 incelenmiştir.	
0,1	M	HCl	ve	0,1	M	EDTA	gibi	farklı	çözeltiler	ile	desorbsiyon	denemeleri	yapılmıştır.		
	 Elde	edilen	verilere	göre,	%	 tutunmanın	her	 iki	metal	 için	de	ham	grupta,	pH	
7’de	ve	30	dk.’da	en	yüksek	değerde	olduğu	bulunmuştur	(Zn	(II)	iyonu	için	%	82,70,	
Cd	 (II)	 iyonu	 için	%	89,50).	 Derişim	denemelerinde,	maksimum	adsorblanan	 Zn	 (II)	
iyonu	miktarı,	 41,20	mg/g;	 Cd	 (II)	 için	16,45	mg/g	olarak	kaydedilmiştir.	Metallerin	
yarıştırılmasında,	 derişim	 miktarı	 arttıkça,	 metal	 iyonlarının	 tutunma	 miktarlarının	
azaldığı	 belirlenmiştir.	 Desorbsiyon	 denemelerinde	 ise,	 0,1	 M	 HCl	 ve	 0,1	 M	 EDTA	
çözeltileri	 ile	 %	 90	 civarında	 geri	 alımın	 gerçekleştiği	 saptanmıştır.	 Çalışma	
sonucunda,	G.verrucosa’nın	Zn	 (II)	ve	Cd	 (II)	 iyonlarının	giderilmesinde	etkili	olduğu	
saptanmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Gracilaria	verrucosa,	ağır	metal,	Zn,	Cd,	biyosorbsiyon	
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Cu	(II)	ve	Co	(II)	İYONLARININ	Spirulina	platensis	(CYANOPHYCEAE)	İLE	
BİYOSORBSİYON	ÖZELLİKLERİNİN	İNCELENMESİ	

Yeliz	CİRİK1,	Yeşim		BÜYÜKATEŞ1,	Melek	MERDİVAN2,	İlknur	AK1	ve	Tolga	GÖKSAN1	

1Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Su	Ürünleri	Fakültesi,	Çanakkale	
2Dokuz	Eylül	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Kimya	Bölümü,	Kaynaklar	Kampüsü,	İzmir	
	
	 Bu	çalışma,	çevre	için	tehlike	oluşturan	ağır	metallerin	(Cu	(II)	ve	Co	(II))	mavi‐
yeşil	 mikro	 alglerden	 (Cyanophyceae)	 Spirulina	 platensis	 (Gamont	 Geitler,	 1925)	
kullanılarak	biyosorbsiyonunun	 incelenmesi	amacıyla	yapılmıştır.	Çanakkale	Onsekiz	
Mart	 Üniversitesi	 Plankton	 stok	 biriminden	 temin	 edilen	 S.	 platensis,	 su	 ile	 yıkanıp,	
30oC’de	 kurutma	 fırınında	 kurutulmuş,	 elekten	 geçirilerek	 biyosorbsiyon	
denemelerine	 hazır	 hale	 getirilmiştir.	 	 	 Biyosorbsiyon	 yöntemi	 olarak,	 kesikli	
ekstraksiyon	 yöntemi	 kullanılmıştır.	 Örneklerin	 adsorbsiyon	 değerleri	 Atomik	
Adsorbsiyon	Spektrofotometresi	kullanılarak	ölçülmüş	ve	ağır	metallerin	%	tutunma	
kapasiteleri	 araştırılmıştır.	 4	 farklı	 pH’ın,	 8	 farklı	 sürenin,	 4	 farklı	metal	 derişiminin	
etkisi	 incelenmiştir.	 0,1	 M	 HCl	 ve	 0,1	 M	 EDTA	 gibi	 farklı	 çözeltiler	 ile	 desorbsiyon	
denemeleri	yapılmıştır.	
	 Elde	edilen	verilere	göre,	en	iyi	tutunmanın	her	iki	metal	için	de	pH	6’da	olduğu	
bulunmuştur	(Cu	(II)	 iyonu	 için	%	43,90;	Co	(II)	 iyonu	 için	%	68,25).	Süre	denemesi	
sonucunda,	 en	 iyi	 sürenin	 her	 iki	 iyon	 için	 de	 30	 dk.	 olduğu	 gözlenmiştir.	 Derişim	
denemelerinde,	 maksimum	 adsorblanan	 metal	 iyonu	 miktarının	 Cu	 (II)	 için	 11,25	
mg/g,	 Co	 (II)	 iyonu	 için	 18,25	 mg/g	 olduğu	 tespit	 edilmiştir.	 Desorbsiyon	
denemelerinde	ise,	en	iyi	geri	alımın	Cu	(II)	iyonu	için	%	94,89	ile	0,1	M	HCl’de	olduğu,	
Co	 (II)	 iyonu	 içinse,	 geri	 alımın	 pek	 etkili	 olmadığı	 (0,1	 M	 HCl	 ile	 %	 30,18)		
görülmüştür.	 Çalışma	 sonucunda,	 S.	platensis	 ile,	 Co	 (II)	 iyonunun	 giderilmesinin	 Cu	
(II)	iyonununa	göre	daha	etkili	olduğu	saptanmıştır.		
Anahtar	Sözcükler:	Spirulina	platensis,	ağır	metal,	Cu,	Co,	biyosorbsiyon	
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EKOSİSTEMLERİ	ANLAMA	VE	YÖNETMEDE	EKOSENTRİK	(BİYOSENTRİK)	VE	
ANTROPOSENTRİK	YAKLAŞIMLAR	ÜZERİNE	EKOLOJİK	BİR	TARTIŞMA	

Tuncay	NEYİŞÇİ	
Akdeniz	Üniversitesi,	Güzel	Sanatlar	Fakültesi,	İç	Mimari	ve	Çevre	Tasarımı	Bölümü		
	
	 Bir	 kavram	 ya	 da	 bir	 disiplin	 olarak	 ekoloji	 günümüzün	 üzerinde	 en	 çok	
konuşulan	 ancak	 en	 az	 anlaşılmış	 konularından	 biridir.	 Bunun	 temel	 nedenlerinden	
biri	 olarak	ülkemizde	henüz	 ekolog	 yetiştirmeyi	 amaçlayan	bir	 akademik	programın	
açılamamış	 olması	 gösterilebilir.	 Ancak	 en	 önemli	 neden	 ekoloji’nin	 disiplinlerüstü	
yapısı	ve	ekosentrik	(biosentrik)	karakteridir.	
	 İster	 doğal	 ister	 yapay	 olsun	 herhangi	 bir	 sistemin	 (ekosistemin)	
yönetilebilmesi	 o	 sistemin	 tüm	 yönleriyle	 ve	 derinlemesine	 anlaşılmasını	 zorunlu	
kılar.	 Burada	 kritik	 nokta,	 insan	 merkezli	 (antrosentrik)	 bir	 yaklaşımı	 gerekli	 kılan	
“yönetme”	 ile	 sistem	 merkezli	 (ekosentrik)	 bir	 yaklaşımı	 gerekli	 kılan	 “anlama”	
arasındaki	 ilişki/çelişkidir.	 Sistemler	 insana	 özgü	 değerlerden	 bağımsız	 olarak	
çalışırlar.	Bu	nedenle	sistemlerin	“anlaşılma”sı	aşamasında	insana	ait	değerlerden	(iyi‐
kötü,	 faydalı‐zararlı,	 büyük‐küçük,	 siyah‐beyaz,	 vb.)	 mümkün	 olabildiğince	 uzak	
durulması,	bir	başka	anlatımla	ekosentrik	bakış	açısı,	kilit	önemde	bir	konudur.	İnsana	
özgü	 değerler	 ekosentrik	 bakış	 açısıyla	 derinlemesine	 anlaşılmış	 sistemlerin	
“yönetilme”si	 aşamasında	 devreye	 sokulabilir.	 Bu	 ilke	 ya	 da	 hiyerarşiye	 uyulmadan	
gerçekleştirilecek	 her	 ekolojik	 kriz	 çözüm	 önerisi	 krizi	 şiddetlendirme	 ya	 da	 yeni	
krizlerin	ortaya	çıkmasına	yol	açama	riskini	taşır.	
	 Bildiri,	V.	Ulusal	Ekoloji	ve	Çevre	Kongresinde	(2004)	sunulan	“Ekoloji;	nedir?	
Ne	Değildir?”adlı	bildiriden	yola	çıkarak	uygulamalı	ekoloji	konusunda	bir	 tartışmayı	
gündeme	getirmeyi	amaçlamaktadır.	
Anahtar	Sözcükler:		Ekolojik	düşünme,	ekolojik	inceleme,	ekosentrik/antroposentrik	
yaklaşım,	yönetim	
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TARSUS‐POZANTI	OTOBAN	YOLU	ÇEVRESİNDE	YAPILAN	AĞAÇLANDIRMA	
ÇALIŞMALARININ	İRDELENMESİ	

Osman	POLAT1	,		Ali	TOPAL1			ve		Sevda	POLAT1		
	1	Doğu	Akdeniz	Ormancılık	Araştırma	Müdürlüğü	P.K.18	33401	Tarsus		

	

	 Ülkemizde,	karayolları	çevresinde	yeşillendirme	ve	çevre	düzenleme	çalışmaları	
arzulanan	 seviyede	 değildir.	 Yol	 standartlarının	 yükseltilmesinde	 fiziksel	 yapının	
iyileştirilmesine	karşın,	yeşil	dokunun	artırılması	hususundaki	çalışmalar	son	yıllarda	
artış	göstermiş	ancak	yinede	yeterli	düzeyde	değildir.		
	 Karayollarında	bulunan	en	küçük	yeşil	ünite,	oksijen	üreten	bir	fabrika	gibidir.	
Yeşil	oranının	artması	ile	hem	bulunduğu	ortam	organik	bir	yapıya	dönüşmekte,	hem	de	
araçların	 partikülleri	 harekete	 geçirmesi,	 egzoz	 gazları	 ve	 çıkardıkları	 gürültü	
nedeniyle	doğaya	yaptığı	tahriplerin	aza	indirgenmesinde	katkısı	olmaktadır.	
	 Çalışma	alanı	Çukurova	 ile	Toros	Dağları	bağlantısını	 sağlayan	Tarsus‐Pozantı	
arasında	yer	alan	yaklaşık	70	km’lik	bir	güzergâhtır.	Bu	otoban	güney	ve	güneydoğu	
illerini	 iç	 Anadolu	 ve	 batıya	 bağlayan	 güzergâh	 üzerinde	 olmasından	 dolayı	 önem	
taşımaktadır.	 Ayrıca	 Mersin	 Orman	 Bölge	 Müdürlüğü	 ve	 Karayolları	 Bölge	
Müdürlüğü’nün	 iş	 birliği	 ile	 yaban	 hayvanlarının	 havzada	 geçişini	 sağlayan	 Orman	
Ekosistemi	Köprüsü	kurulmuştur.		
	 Yol	 yapımı	 sırasında	 bozulan/tahrip	 edilen	 ekolojik	 denge	 yapılan	
ağaçlandırma	faaliyetleri	sonucunda	kısmen	de	olsa	yeniden	tesis	edilmeye	çalışılmış	
ve	 çalışma	 anında	 ortaya	 çıkan	 hafriyat	 yığınları	 ağaçlandırılarak	 yeşil	 dokunun	
arttırılmasına	katkıda	bulunulmuştur.		

Bu	çalışmada,	bu	yol	güzergâhında	yapılan	ağaçlandırma	faaliyetleri	irdelenmiş	
ve	bazı	önerilerde	bulunulmuştur.		
Anahtar	Sözcükler:	Tarsus‐	Pozantı,	otoban,		ağaçlandırma	
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ÇAKIT	ÇAYI	HAVZASINDA	EROZYON	KONTROL	ÇALIŞMALARI	

Sevda	POLAT1	,			Osman	POLAT1	ve		Ali	TOPAL1	
1	Doğu	Akdeniz	Ormancılık	Araştırma	Müdürlüğü	P.K.18	33401	Tarsus		
	
	 Sarp	 bir	 topoğrafyaya	 sahip	 Çakıt	 Çayı	 Havzası’nda	 uzun	 yıllar	 süren	 orman	
tahribatlarıyla	bozulan	ekolojik	denge	sel	ve	taşkın	felaketlerinin	yaşanmasına	sebep	
olmuştur.	1980	yılında	Çakıt	Çayı’nın	taşması	sonucu	E‐5	karayolu	ve	demiryolu	zarar	
görmüş,	Adana’ya	bağlı	 bazı	mahalleler	boşaltılmış	ve	maddi–manevi	büyük	zararlar	
meydana	gelmiştir.	Felaketin	görünür	nedeni	ani	yağışlar	sonucu	karların	erimesi	ise	
de;	asıl	önemli	faktörün	Toroslardaki	orman	tahribinin	olduğu	şüphesizdir.	

Sel	ve	taşkın	zararlarına	karşı,	başta	Adana	olmak	üzere	yerleşim	merkezlerini	
ve	 tarım	 alanları	 ile	 kara	 ve	 demiryolu	 ağını	 korumak,	 Seyhan	 Barajı'nın	 dolmasını	
engellemek,	 havzada	 toprak	 aşınma	 ve	 taşınmalarını	 önlemek	 amaçlarına	 yönelik,	
erozyon	 kontrol	 tedbirlerini	 almak	 üzere,	 Pozantı	 Toprak	 Muhafaza	 ve	 Mera	 Islahı	
Tatbikat	Grup	Müdürlüğü	1981	yılında	kurulmuştur.		

Niğde’nin	 Bor	 ve	Ulukışla	 ile	 Adana’nın	 Pozantı	 İlçeleriyle	 39	 köyü	 içine	 alan	
Çakıt	Çayı	Erozyon	Kontrol	Projesinin	genel	alanı	140056	hektardır.	Bu	alanın	41388	
hektarında	 mera	 ıslahı,	 40500	 hektarında	 erozyon	 kontrolü,	 20387	 hektarında	
ağaçlandırma	 çalışması,	 geriye	 kalan	 37781	 hektarlık	 alanda	 toprak	 sığ	 olduğu	 için	
korumaya	 alınarak	 otlandırma‐örtü	 geliştirme	 çalışmaları	 yapılması	 planlanmıştır.	
Uygulamalar	2013	yılına	kadar	devam	edecektir.	

Proje	 ile	 25627	 ha.	 erozyon	 kontrolu,	 3270	 ha.	 ağaçlandırma,	 7500	 ha.	mera	
ıslahı	ve	6200	ha.	otlandırma	çalışması	yapılmıştır.		

Bu	bildiride	ülkemizde	yapılan	en	önemli	erozyon	kontrol	çalışmalarından	biri	
olan	Çakıt	Çayı	Erozyon	Kontrol	Projesi	ve	uygulamaları	değerlendirilmiştir.	
Anahtar	sözcükler:	Çakıt	Çayı,	Taşkın,	Erozyon	Kontrolü	



X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                                           04-07 EKİM 2011, Çanakkale 

177 

 

YENİÇAĞA	GÖLÜ’NDEN	YAKALANAN	İKİ	CYPRİNİD	TÜRÜNÜN	(Leuciscus	cephalus	
ve	Tinca	tinca)	AĞIR	METAL	DÜZEYLERİ	

Yasemin	SAYGI1	ve	bSibel	ATASAGUN	YİĞİT2	
1	Hacettepe	Üniversitesi,		Fen	Fakültesi.,	Biyoloji	Bölümü,	Ankara	
2	Ankara	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi.,	Biyoloji	Bölümü,	Ankara	
	
	 Bu	 çalışmada	 Yeniçağa	 Gölü’nden	 yakalanan	 iki	 Cyprinid	 türünün	 (Leuciscus	
cephalus	 ve	 Tinca	 tinca)	 kas,	 karaciğer	 ve	 solungaç	 dokularında	 birikim	 yapan	 ağır	
metaller	 (Al,	 Cr,	Mn,	 Fe,	 Co,	Ni,	 Cu,	 Zn,	As,	Mo,	Cd,	 Sn,	Ba,	 and	 	Pb)	 ICP‐MS’de	 tespit	
edilmiştir.	 Mart	 2008	 ve	 Şubat	 2009	 tarihleri	 arasında	 mevsimsel	 olarak	 alınan	
örneklerde	 analiz	 yapılmak	 üzere	 toplam	 40	 kadife	 balığı	 ve	 40	 tatlısu	 kefali	
kullanılmıştır.	 En	 yüksek	 metal	 birikimi	 karaciğer	 ve/veya	 solungaçta,	 en	 düşük	
birikim	 ise	 kas	 dokuda	 tespit	 edilmiştir.	 Analizler	 her	 iki	 balık	 türünün	dokularında	
yüksek	 oranda	 birikim	 yapan	 ağır	 metallerin	 Al,	 Zn,	 Cu,	 Fe,	 Mn	 ve	 Ba	 olduğunu	
göstermiştir.	 Al	 ve	 Zn	 tatlısu	 kefalinde,	Mn,	 Cu	 ve	 Ba	 ise	 kadifede	 kas	 dokuda	 daha	
yüksek	 konsantrasyonlarda	 birikim	 yapmıştır.	 Her	 iki	 balık	 türünde	 çarpıcı	 oranda	
bioakkümülasyona	uğrayan	ağır	metal	ise	bakır	olarak	belirlenmiştir.	Bakır	kadifenin	
kas,	solungaç	ve	karaciğer	dokusunda	sırasıyla	205‐357‐590	kat,	 tatlı	su	kefalinin	bu	
dokularda	 sırasıyla	 247‐368‐539	 kat	 bioakkümülasyon	 göstermiştir.	 Ağır	 metal	
birikimindeki	mevsimsel	değişimleri	 test	etmek	 için	yapılan	ANOVA	analiz	sonuçları,	
hem	 kadifede	 hemde	 tatlısu	 kefalinin	 dokularında	 çoğu	 ağır	 metalin	 birikiminde	
mevsimin	 etkisinin	 önemli	 olduğunu	 göstermiştir.	 	 Bölge	 halkı	 tarafından	 protein	
kaynağı	 olarak	 önemli	 oranda	 tüketilen	 bu	 balık	 türlerinin	 dokulardaki	 birikim	
oranının	 insan	 sağlığı	 açısından	 risk	 oluşturma	 potansiyeli	 uluslararası	 standartlar	
(WHO	 1996,	 FAO	 1983,	 FAO/WHO	 1987,	 EPA	 2005;	 Türk	 Gıda	 Kodeksi	 2002)	 ile	
değerlendirilmiştir.	Sonuç	olarak	bakır,	kurşun,	çinko	(kadifede	kas	doku	dışında)	 ile	
demir	 bu	 balık	 türlerinin	 kas,	 karaciğer	 ve	 solungaç	 dokularında,	 insan	 tarafından	
tüketilmesine	 izin	 verilen	 limit	 değerlerinin	 üzerinde	 bulunmuş,	 bu	 bakımdan	 bölge	
insanı	için	potansiyel	risk	olduğu	ortaya	çıkarılmıştır.		
Anahtar	Sözcükler:	Yeniçağa	Gölü,	Leuciscus	cehalus,	Tinca	tinca,	ağır	metal	birikim,	
ICP‐MS	
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TÜRKİYE’DE	TEHLİKE	ALTINDAKİ	KURBAĞA	VE	SÜRÜNGEN	TÜRLERİ	VE	
KORUNMALARI	

Kerim	ÇİÇEK1,	Dinçer	AYAZ1	ve	C.	Varol	TOK2	
1	Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Bornova	/	İzmir	
2	 Çanakkale	 Onsekiz	 Mart	 Üniversitesi,	 Fen	 ‐	 Edebiyat	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü,	
Çanakkale	
	
	 Ülkemizde	 30	 kurbağa	 (14	 urodel,	 16	 anur)	 ve	 128	 (10	 kaplumbağa,	 63	
kertenkele	ve	55	yılan)	 sürüngen	 türü	yaşamaktadır.	Ne	yazık	ki	 ülkemizde	yaşayan	
kurbağa	 türlerinin	 yaklaşık	 tamamı	 ve	 sürüngen	 türlerinin	 ise	%67’si	 IUCN	 kırmızı	
listesinde	yer	almaktadır.	

Kırmızı	 listeye	 göre,	 ülkemizdeki	 kurbağaların	%43’ü	 düşük	 öncelikli,	%17’si	
tehlike	altına	girmeye	aday,	%17’si	tehlike	altında,	%13’ü	hassas	ve	%7’si	kritik	olarak	
tehlike	 altında	 kategorisinde	 yer	 almaktadır.	 %3’ü	 hakkında	 ise	 yeterli	 bilgi	
bulunmamaktadır.	 Ayrıca	 türlerin	 %80’inin	 popülasyonları	 azalmakta,	 %17’sinin	
durağan	ve	%3’ünün	ise	bilinmemektedir.	

Sürüngenlerden	 IUCN	 listesindeki	 86	 türün,	 %64’ü	 düşük	 öncelikli,	 %12’si	
tehlike	 altına	 girmeye	 aday,	 %8’i	 tehlike	 altında,	 %8’i	 kritik	 olarak	 tehlike	 altında,	
%3’ü	 hassas	 kategorisindedir.	 %5’inin	 hakkında	 yeterli	 bilgi	 yoktur.	 Popülasyon	
durumları	 ise,	 %1’inde	 artmakta,	 %36’sında	 yeterli,	 %25’inde	 sabit,	 %25’inde	
azalmakta,	%13’ünde	 ise	bilinmemektedir.	Bunun	yanında	ülkemizde	yaşayan	42	tür	
IUCN	Kırmızı	listesinde	yer	almamaktadır.	Bunun	başlıca	nedeni	ise	bu	türler	hakkında	
yetersiz	bilgiye	sahip	olunmasıdır.		

Habitat	 tahribatı	 ve	 yok	 olması,	 yabancı	 türler	 (örn.	Trachemys	 scripta),	 aşırı	
toplatılma	 (özellikle	 amfibilerin	 besin	 amaçlı	 ihracı,	 evcil	 hayvan	 olarak),	 kirlenme	
(agrokimyasallar,	 fabrika	 atıkları	 v.s.),	 iklim	 değişimleri	 ve	 bu	 faktörler	 arasındaki	
sinerji	 ülkemizdeki	 kurbağa	 ve	 sürüngen	 türlerinin	 popülasyonlarını	 tehdit	
etmektedir.	Bu	nedenle,	öncelikli	olarak	ülkemizdeki	kurbağa	ve	sürüngenlerin	tehlike	
durumlarının	 ulusal	 ölçekte	 değerlendirilmesi	 ve	 çıktılar	 dikkate	 alınarak	 hassas	
popülasyonların	korunmasına	yönelik	çalışmalara	hız	kazandırılması	gerekmektedir.	
Anahtar	Sözcükler:	Amphibia,		Reptilia,	Koruma	Stratejileri	
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İKİ	YAŞAMLI	VE	SÜRÜNGENLERİN	GİZEMLİ	DÜNYASI	DOĞA	EĞİTİMİ	

Kerim	ÇİÇEK1,	Erdem	EREM2,	C.	Varol	TOK3,	Dinçer	AYAZ1,	Çetin	ILGAZ4	ve	Sibel	
HAYRETDAĞ3	ve	Refika	Başak	EREM4	

1	Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Bornova	/	İzmir	
2	Ege	Üniversitesi,	Eğitim	Fakültesi,	İlköğretim	Bölümü,	Bornova	/	İzmir	
3	 Çanakkale	 Onsekiz	 Mart	 Üniversitesi,	 Fen	 ‐	 Edebiyat	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü,	
Çanakkale	
4	Dokuz	Eylül	Üniversitesi,	Buca	Eğitim	Fakültesi,	İlköğretim	Bölümü,	Buca	/	İzmir	
5	M.E.B.	Muharrem	Candaş	İ.Ö.O.,	Bornova	/	İzmir		
	
	 Ege	 Üniversitesi	 tarafından	 TÜBİTAK	 destekli	 “İki	 Yaşamlı	 ve	 Sürüngenlerin	
Gizemli	 Dünyası”	 adlı	 doğa	 eğitimi,	 4–12	 Temmuz	 2011	 tarihleri	 arasında	
gerçekleştirilmiştir.	 İzmir,	 Manisa,	 Afyonkarahisar	 ve	 Antalya	 illerinden	 Sosyal	
Hizmetler	ve	Çocuk	Esirgeme	Kurumu	ve	Yatılı	İlköğretim	Bölge	Okullarındaki	11	‐	18	
yaş	aralında	72	katılımcıya	ulaşılmıştır.	Etkinlik	kapsamında	katılımcılara,	kurbağalar	
ve	 sürüngenler	 hakkında	 bilgi	 verilmiş,	 yanlış	 bilgiler	 düzeltilmiş	 ve	 ekosistemdeki	
gerekliliklerine	dikkat	çekilmiştir.		

Etkinliğin	ilk	gününde,	İzmir	Doğal	Yaşam	Parkı’nda	kurbağalar	ve	sürüngenler	
konusunda	 bilgiler	 verilmiştir.	 İkinci	 ve	 üçüncü	 günü	 Bozdağ	 (Ödemiş,	 İzmir)	 ve	
Homeros	 Vadisi’nde	 (Bornova,	 İzmir)	 kurbağa	 ve	 sürüngenlerin	 yaşam	 alanları	 da	
gözlenmiştir.	 Ayrıca	 tüm	 süreç	 boyunca	 yaratıcı	 drama	 yöntemi	 ile	 amaçlar	
doğrultusunda	 uygun	 atölye	 çalışmaları	 yürütülmüştür.	 Süreçte	 sonuç	 odaklı	 bu	
çalışmalarla	öğrenme	ve	öğrenme	çıktılarına	ulaşılmıtır.	Yapılan	ölçme‐değerlendirme	
çalışmaları	nicel	ve	nitel	olarak	gerçekleştirilmiştir.		

Sonuç	olarak,	katılımcıların	tamamında	kurbağalar	ve	sürüngenlere	karşı	bakış	
açılarının	 olumlu	 yönde	 değiştiği,	 bu	 canlı	 grubu	 hakkındaki	 yanlış	 inanışların	
tamamen	ortadan	kalktığı	ve	gruba	daha	fazla	ilgi	duyulduğu	tespit	edilmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	İki	Yaşamlılar,	Sürüngenler,	Yaratıcı	Drama,	11‐18	yaş	ergen	
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Mertensiella	caucasica	(Waga,	1876)	LARVALARININ	MORFOLOJİSİ	ÜZERİNE	BİR	
ÖN	ÇALIŞMA		

Kerim	ÇİÇEK1,	Murat	AFSAR2,	Dinçer	AYAZ1		
1	Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Bornova	/	İzmir		
2	Celal	Bayar	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Muradiye/Manisa	

	

Bu	 çalışmada,	 Kalçar	 Dağı	 (Artvin,	 Kalçar	 Dağı,	 41.5261111°K,	
042.1888889°D,	 2510	 m)	 Mertensiella	 caucasica	 popülasyonunda	 bazı	 gelişim	
safhalarının	 morfolojisi	 hakkında	 bilgi	 sunulmuştur.	 10	 ‐	 15	 Ağustos	 2007	 tarihleri	
arasındaki	 arazi	 çalışmasında	 29	 larva	 yakalanmış,	 Glaesner	 (1925)’in	 48.	 ‐	 55.	
safhaları	arasındaki	 larvalarda	baş	ve	gövde	uzunluğu	(BGU),	kuyruk	uzunluğu	(KU),	
toplam	uzunluk	(TOU)	ölçülmüştür.		

Elde	edilen	verilere	göre,	larvaların	BGU	değerleri	15.84mm	ile	55.44mm;	KU	
değerleri	 11.41mm	 ile	 41.92mm;	 TOU	 değerleri	 ise	 28.75mm	 ile	 91.14mm	 arasında	
değişmektedir.	 BGU/KU	 oranı	 48.	 2afhada	 1.38	 iken,	 55.	 safhada	 0.93’e	 gerilemiştir.	
Kuyruk	 uzunluğu	 baş	 ve	 gövde	 uzunluğuna	 oranla	 hızlı	 bir	 şekilde	 artış	
göstermektedir.	53.	safhadan	itibaren	larvaların	renklenmesi,	ergine	benzerdir.	Sonuç	
olarak	türün	larval	gelişimi	Kafkas	popülasyonları	ile	benzerdir.	

Anahtar	 Sözcükler:	 Mertensiella	 caucasica,	 larva	 morfolojisi,	 Kalçar	 Dağı,	 Doğu	
Karadeniz	
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ÇİZGİLİ	KAPLUMBAĞANIN	(Mauremys	rivulata)	BESİN	İÇERİĞİ	ÜZERİNE	BİR	ÖN	
ÇALIŞMA	

Kerim	ÇİÇEK	ve	Dinçer	AYAZ	
Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Bornova	/	İzmir		
	
	 Bu	çalışmada,	Çizgili	kaplumbağa,	Mauremys	rivulata’nın	besin	içeriği	hakkında	
ön	 bilgi	 sunulmuştur.	 21‐22	 Temmuz	 2010	 tarihlerinde	 Asi	 nehrinin	 kollarından	
yakalanan	 (Hatay,	 Samandağ)	 17	 (5	 erkek,	 6	 dişi	 ve	 6	 juvenil)	 bireyin	 besin	 içeriği	
incelenmiş,	toplam	155	av	tespit	edilmiştir.	
	 Çalışmada	 bireylerin	 besin	 içeriğinin	%90,3’ü	 Insecta,	%3,2’si	 Actinopterygii,	
%3’ü	 Amphibia	 sınıflarında	 dahil	 hayvansal	 avlardan	 oluşmaktadır.	 Ayrıca	 besin	
içeriğinde	 %7	 oranında	 bitkisel	 materyalinde	 (kök,	 gövde,	 yaprak	 ve	 tohum)		
bulunduğu	 tespit	 edilmiştir.	 17	 bireyin	 besininde;	 Insecta	 %58.8,	 Amphibia	 %17.6,	
Actinopterygii	 %29.4	 ve	 bitkisel	 materyalde	 %41.2	 bulunma	 oranına	 (frekans)	
sahiptir.	 Bu	 sonuçlara	 göre,	 tür	 hem	 hayvansal	 hem	 de	 bitkisel	 materyalle	
beslenmektedir.	 Mauremys	 rivulata	 genellikle	 kirli	 sularda	 da	 yaşadığı	 için,	 bu	
sulardaki	potansiyel	avların	azlığı,	bireyleri	bitkisel	beslenmeye	yönlendiriyor	olabilir.	
Anahtar	Sözcükler:	Çizgili	kaplumbağa,	Mauremys	rivulata,	besin	içeriği	
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KÖR	KERTENKELE’NİN	(Blanus	stauchi)	POTANSİYEL	DAĞILIŞININ	TAHMİNİ		

Kerim	ÇİÇEK,	Dinçer	AYAZ	ve	Hasan	Serdar	MUTLU	
Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Bornova	/	İzmir	
	
	 Bu	çalışmada,	Kör	Kertenkele,	Blanus	strauchi’nin	(Bedriaga,	1884)	literatür	ve	
müze	 kayıtlarından	 Anadolu	 dağılışı	 haritalandırılmıştır.	 Türün	 dağılışı	 maksimum	
entropi	 tür	 dağılış	 modellemesi	 yöntemi	 ile	 MAXENT	 programı	 kullanılarak	
modellenmiştir.	Modelleme	19	biyolojik	ve	3	topolojik	parametre	kullanılmıştır.	
	 Türün	dağılış	modellemesi	oldukça	yüksek	performans	değerine	sahiptir	(AUC=	
0.903).	 Mevsimsel	 yağış	 (varyasyon	 katsayısı)	 (%73),	 en	 soğuk	 15	 gündeki	 yağış	
(%10,7)	 ve	 en	 nemli	 aydaki	 yağış	 (%9,3)	 türün	 dağılışını	 %93	 oranında	
etkilemektedir.	 Tür	 fossorial	 olmasına	 rağmen	 toprak	 tipi	 türün	 dağılışına	 sadece	
%0,2	oranında	etkilemektedir.	
Anahtar	Sözcükler:	Kör	Kertenkele,	Blanus	strauchi,	Maxent,	Ekolojik	Modelleme	
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YILAN	KERTENKELE	(Anguis	fragilis)	ve	OLUKLU	KERTENKELE’NİN	(Pseudopus	
apodus)	POTANSİYEL	DAĞILIŞININ	TAHMİNİ		

C.	Varol	TOK1,	Kerim	ÇİÇEK2*,	Dinçer	AYAZ2	ve	Sibel	HAYRETDAĞ1	
1	Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Fen	‐	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	
Çanakkale	
2	Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Bornova	/	İzmir	
	 Bu	 çalışmada,	 Anguis	 fragilis	 and	 Pseudopus	 apodus’un	 Türkiye’deki	 tespit	
edildiği	 lokaliteler	 müze	 ve	 literatür	 kayıtları,	 2008‐2011	 kapsamında	 yapılan	 arazi	
çalışmaları	 doğrultusunda	 haritalandırılmıştır.	 Türün	 dağılışı	maksimum	 entropi	 tür	
dağılış	modellemesi	yöntemi	 ile	MAXENT	programı	kullanılarak,	 iki	 türün	potansiyel	
dağılışı	 modellenmiştir.	 Modellemede	 19	 biyolojik	 ve	 3	 topolojik	 parametre	
kullanılmıştır.	
	 Anguis	 fragilis	 (AUC=	0,933)	ve	Pseudopus	apodus’un	(AUC=	0.916)	potansiyel	
dağılış	modelleme	performansı	 oldukça	 iyi	 değerlerdedir.	Anguis	 fragilis’in	 dağılışını	
etkileyen	 en	 önemli	 faktörler	 en	 kurak	 aydaki	 yağış	 (%61.1),	 yükseklik	 (%17.9)	 ve	
vejetasyon	 yapısıdır	 (%15.3).	 Bu	 parametreler	 türün	 dağılışını	 %94,3’ünü	
açıklamaktadır.	Yükseklik	(%66.4),	yıllık	sıcaklık	değişimi	(%9,3),	toprak	yapısı	(%6,6)	
ve	en	nemli	aydaki	yağış	miktarı	(%5.3)	büyük	oranda	Pseudopus	apodus’un	dağılışını	
etkilemektedir.	
Anahtar	Sözcükler:	Anguis	fragilis,	Pseudopus	apodus,	Maxent,	Ekolojik	Modelleme	
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Pelophylax	bedriagae	(Camerano,	1882)	LARVALARININ	MORFOLOJİSİ	ÜZERİNE	
BİR	ÖN	ÇALIŞMA		

Kerim	ÇİÇEK1,	Dinçer	AYAZ1	ve	Murat	AFSAR2,	Ahmet	MERMER1	
1	Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Bornova	/	İzmir	
2	Celal	Bayar	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Muradiye/Manisa	
	
	 Bu	 çalışmada,	 Gölhisar	 Gölü	 Pelophylax	 bedriagae	 (Camerano,	 1882)	
popülasyonunun	 larva	 morfolojisi	 hakkında	 bilgi	 sunulmuştur.	 5	 Haziran	 2006	
tarihinden	 yapılan	 arazi	 çalışmasında	 Gosner’in	 39.	 safhasındaki	 18	 adet	 larva	
yakalanmış,	bazı	morfolojik	karakterler	ölçülmüştür.		
	 Elde	 edilen	 verilere	 göre,	 larvalardaki	 burun	 delikleri	 arası	 mesafe,	
8.0±(SD)0.90	 mm;	 gözler	 arası	 mesafe,	 19.7±1.67mm;	 kuyruk	 kası	 yüksekliği,	
13.2±1.37mm;	 kuyruk	 kası	 genişliği,	 10.5±1.06mm;	 maksimum	 kuyruk	 uzunluğu,	
32.6±2.05mm;	vücut	uzunlu	45.8±2.19mm;	kuyruk	uzunluğu,	67.6±7.60mm	ve	toplam	
uzunluk	 113.4±8.74mm	 olarak	 tespit	 edilmiştir.	 En	 sık	 gözlenen	 labial	 diş	 formülü;	
4(2,3,4)/4	(1,2,3)	olarak	tespit	edilmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Pelophylax	bedriagae,	larva	morfolojisi,	Gölhisar	Gölü	
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BAZI	YENİLEBİLİR	YABANİ	ŞAPKALI	MANTAR	TÜRLERİNİN	YAĞ	ASİDİ	
KOMPOZİSYONLARININ	BELİRLENMESİ	

Ilgaz	AKATA1,	Bülent	ERGÖNÜL2,	Pelin	Günç	ERGÖNÜL2	ve	Fatih	KALYONCU3	
1Ankara	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Ankara		
2Celal	Bayar	Üniversitesi,	Mühendislik	Fakültesi,	Gıda	Mühendisliği	Bölümü,	Manisa	
3Celal	Bayar	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Manisa	
	
	 Bu	çalışmada,	Türkiye’nin	değişik	bölgelerinden	toplanmış	beş	farklı	yenilebilir	
yabani	 şapkalı	mantar	 türünün	 [Agrocybe	 cylindracea,	Tricholoma	myomyces,	 Suillus	
collinitus,	Lactarius	deliciosus	ve	Coprinus	comatus]	yağ	asidi	kompozisyonları	35	farklı	
yağ	asidi	yanında	toplam	doymuş,	toplam	tekli	doymamış	ve	toplam	çoklu	doymamış	
yağ	asitleri	bakımından	incelenmiştir.		
	 Toplam	doymuş	yağ	asidi	açısından	Lactarius	deliciosus	%	53,86	 ile	 ilk	 sırada	
yer	 alırken	 en	 düşük	 değer	 %	 15,83	 ile	 Tricholoma	myomyces’de	 tespit	 edilmiştir.	
Toplam	 tekli	 doymamış	 yağ	 asidi	 değerleri	 en	 yüksek	 %	 46,29	 ile	 Tricholoma	
myomyces’de	en	düşük	%	2,83	ile	Agrocybe	cylindracea’da	saptanmıştır.	Toplam	çoklu	
doymamış	 yağ	 asidi	 ise	 en	 yüksek	%	 69,13	 ile	Agrocybe	 cylindracea’da	 en	 düşük	%	
37,32	ile	Lactarius	deliciosus’da	belirlenmiştir.		
	 Çalışmamızda	 kullanılan	 beş	 farklı	 şapkalı	 mantar	 türü	 yağ	 asidi	
kompozisyonları	 açısından	 incelendiğinde	 Lactarius	 deliciosus’un	 %	 41,38	 oranında	
stearik	asit	içerdiği	ortaya	konmuştur.	Diğer	türler	içinde	stearik	asit	içeriği	%	3,13	ile	
5,52	 arasında	değişmektedir.	Benzer	 şekilde	Agrocybe	cylindracea	%	66,72	oranında	
cis	 –	 linoleik	 asit	 içeriği	 ile	 dikkati	 çeken	 bir	 tür	 olmuştur.	 Bu	 yağ	 asidinin	 diğer	
türlerde	de	yüksek	oranda	(%	36,29	–	62,36)	bulunduğu	çalışmamız	ile	belirlenmiştir.	
Gıdaların	yağ	asidi	kompozisyonları	ve	doymuş	/	doymamış	yağ	asidi	içerikleri	insan	
beslenmesinde	 giderek	 daha	 önemli	 hale	 gelmiştir	 ve	 bu	 bakımdan	 çalışmamız	
sonucunda	elde	ettiğimiz	veriler	yenilebilir	şapkalı	mantarların	beslenme	rejimindeki	
önemlerini	ortaya	koymaktadır.	
Anahtar	Sözcükler:	Yağ	asidi,	şapkalı	mantar,	Türkiye	
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SARIÇAY	AKARSUYU’NDA	(ÇANAKKALE‐TÜRKİYE)	BAZI	SU	KALİTESİ	
PARAMETRELERİNİN	ZAMANA	BAĞLI	DEĞİŞİMLERİ	

Serpil	SAĞIR‐ODABAŞI1,	Aysel	KARAFİSTAN2	ve	Deniz	Anıl	ODABAŞI1	
1Çanakkale	 Onsekiz	Mart	 Üniversitesi,	 Su	 Ürünleri	 Fakültesi,	 Temel	 Bilimler	 Bölümü,	
İçsular	Biyolojisi	Anabilim	Dalı,	Çanakkale‐Türkiye	
2Yakın	Doğu	Üniversitesi,	KKTC	
	
	 Bu	 çalışmada	 Çanakkale	 Boğazı’na	 dökülen	 Sarıçay	 Akarsuyu’nda	 insan	
kaynaklı	kirlilik	düzeyinin	belirlenmesi	amacıyla	noktasal	deşarjlara	yakın	üç	istasyon	
seçilmiştir.	 Mayıs	 2002‐Eylül	 2003	 tarihleri	 (Şubat	 2003	 hariç	 olmak	 üzere	 16	 ay)	
arasında	 ayda	 bir	 kez	 gerçekleştirilen	 düzenli	 ölçümlerle	 bu	 istasyonlardaki	 fiziko‐
kimyasal	 su	 kalitesinin	 göstergesi	 olan	 parametreler	 ölçülmüştür.	 Arazi	
çalışmalarında,	 Sıcaklık	 ve	 pH	 prob	 kullanılarak	 yerinde	 ölçülürken,	 tuzluluk	 (Mohr	
Knudsen	metodu)	 ile	 bazı	 besin	 tuzları	 (NO2,	 NO3,	 NH4,	 PO4,	 Org.	 PO4,	 SiO2),	 toprak	
alkali	 metaller	 (Ca,	 Mg)	 ve	 metaller	 (Fe,	 Ni,	 Zn	 ve	 Cu)	 Palintest	 Fotometresi	
kullanılarak	laboratuarda	analiz	edilmiştir.		

Çalışma	 sonunda	 ortalama	 pH	 değerleri	 8.12	 ile	 8.21	 arasında	 değişim	
göstermiştir.	 Sıcaklık	 20.06	 °C	 ile	 16.38	 °C	 aralığında	 ve	 tuzluluk	 23.30–21.81	 ppt	
değerleriyle	 I.	 istasyonda	diğer	 istasyonlara	göre	daha	yüksek	olarak	kaydedilmiştir.	
Ca	ve	Mg	değerleri	2002‐2003	yılları	ortalamalarına	göre	I.	istasyon	olan	DSİ’nin	orta	
sert	su,	diğer	iki	istasyonun	ise	yumuşak	su	sınıfında	olduğu	belirlenmiştir.		

Metallerden	 Fe	 ise	 istasyonlar	 arasında	 değişimler	 gösterdiği	 kaydedilmiş	 ve	
henüz	 kirlilik	 oluşturacak	 seviyeye	 ulaşmadığı	 belirlenmiştir.	 Genel	 olarak	 I.	
istasyonda	Ni	çok	yüksek	(Mayıs,	Temmuz,	Ekim	ve	Kasım	(2002)	aylarında	sırasıyla,	
5.3	mgL‐1,	 7.3	mgL‐1,	 9.9	mgL‐1,	 5.25	mgL‐1)	konsantrasyonlarda	bulunmuştur.	Kıtaiçi	
Su	Kalitesi	Kriterlerine	göre	değerlendirildiğinde	IV.	Sınıf	Su	olarak	kabul	edilebilir.	Zn	
ve	 Cu	 değerlerinin	 istasyonlar	 arasında	 değişimler	 gösterdiği	 ve	 III.	 sınıf	 su	 kalitesi	
gösterdiği	belirlenmiştir.	

Sudaki	besin	elementleri	olan	azot	ve	 türevleri,	PO4	ve	SiO2	üç	 istasyonda	da	
aylara	 bağlı	 değişimler	 göstermiş	 ve	 genel	 olarak	 II.	 sınıf	 su	 özelliğinde	 olduğu	
belirlenmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Çanakkale,	Sarıçay,	Besin	Elementleri,	Su	Kalitesi	
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SARIÇAY	ve	KOCABAŞ	ÇAYI’NDAKİ	AMPHİPODA	FAUNASI		HAKKINDA	BİR	ÖN	
ÇALIŞMA	(ÇANAKKALE‐	TÜRKİYE)	

Mehmet	AKBULUT,	Berra	DÖNER,	Hürrem	YUMUK,	Deniz	Anıl	ODABAŞI,	Serpil	
ODABAŞI,	Hasan	KAYA,	Kahraman	SELVİ	

Çanakkale	 Onsekiz	 Mart	 Üniversitesi,	 Su	 Ürünleri	 Fakültesi,	 Temel	 Bilimler	 Bölümü,	
İçsular	Biyolojisi	Anabilim	Dalı	
	
	 Çanakkale	 il	 merkezi	 çevresinde	 bulunan	 akarsuların	 Amphipoda	 faunasının	
belirlenmesi	 amacıyla	 gerçekleştirilen	 bu	 çalışmada,	 01.07.2008	 tarihinde	 Sarıçay	
Akarsuyu’ndan	 2	 istasyon	 ve	 Kocabaş	 Çayı’ndan	 1	 istasyon	 olmak	 üzere	 toplam	 3	
istasyondan	örnekler	alınmıştır.	Sarıçay	1.	 istasyonda	bulunan	örneklerin	toplanması	
için	Hess	Sampler	(30×30	cm),	2.	istasyonda	Ekman	Birge	Grab	(15*15	cm)	ve	Kocabaş	
Çayı	 1.	 istasyondan	 örneklerin	 toplanmasında	 yine	 Hess	 Sampler	 (Kuadrat)	
kullanılmıştır.	 Örnekler	 taksonomik	 karakterlerine	 göre	 teşhis	 edilmiş	 ve	
görüntülenmiştir.	
	 Çalışma	sonunda	Sarıçay	ve	Kocabaş	Çayı’ndan	belirlenen	toplam	3	örnekleme	
istasyonundan,	Gammarus	 pulex	 pulex	 (5	 birey),	Gammarus	 aequicauda	 (134	 birey),	
Gammarus	 agrarius	 (12	 birey)	 ve	Corophium	 valutator	 (486	 birey)	 tespit	 edilmiştir.	
Belirlenen	4	 türden	üçü	Gammaridae	(Gammarus	pulex	pulex,	Gammarus	aequicauda,	
Gammarus	 agrarius)	 	 familyasına,	 1’i	 de	 Corophiidae	 (Corophium	 valutator)	
familyasına	aittir.		
	 Çevresel	değişkenlerden	pH,	%	doymuş	oksijen,	çözünmüş	oksijen,	sıcaklık	ve	
tuzluluk	değerleri	in	situ	(yerinde)	olarak	ölçülmüş	ve	kaydedilmiştir.		
Anahtar	Sözcükler:	Çanakkale,	Sarıçay,	Kocabaş		Çayı,	Amphipoda,	Fauna	
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SU	KALİTESİ	SINIFLARININ	BELİRLENMESİ	ÜZERİNE	BİR	DEĞERLENDİRME	

Sedef	Yavuz,	Murat	Gümüş	ve	Yalçın	Aşkın	Öktem	
Istanbul	University,	Department	of	Environmental	Engineering,		Avcılar,	Istanbul,	Turkey	
	
	 Yapılan	 çalışmalardan	 da	 görüleceği	 üzere	 bir	 su	 ortamının	 kalitesi	
numunenin	 alındığı	 noktadan	 noktaya	 ve	 hatta	 parametreden	 parametreye	 göre	
değişmektedir.	Fiziksel,	Kimyasal,	Biyolojik	vb	parametrelerin	her	biri	için	ayrı	sınıflar	
bulunup,	 en	 düşük	 sınıf	 o	 noktanın	 su	 kalite	 sınıfı	 olarak	 belirlenmektedir.	 Bu	
durumda	 yüzeysel	 su	 kaynağıyla	 ilgili	 kesin	 bir	 kalite	 sınıfı	 belirlemede	 önemli		
güçlükler	karşımıza	çıkmaktadır.	Ancak	bu	sınıflandırmanın	oldukça	yüzeysel	olması,	
su	 kalite	 sınıflarının	 kesin	 sınırlarla	 ifade	 edilememesi	 gibi	 nedenlerle	 	 	 güncel	
ihtiyaçları	 karşılayamadığı	 görülmekte,	 bu	 nedenle	 su	 kalitesi	 sınıflarının	
değerlendirilmesinde	yeni	yaklaşımların	yapılması	kaçınılmaz	bir	gerçek	olmuştur.	Bu	
yüzden,	 su	 kalite	 sınıfının	 belirlenmesinde	 	 Avrupa	 Birliği’nin	 uygulamakta	 olduğu	
direktifler	 ve	 Türkiye’deki	 mevzuat	 ayrı	 ayrı	 belirtilip	 karşılaştırılma	 yapılmıştır.	
Türkiye’deki	 İnsani	 Tüketim	 Amaçlı	 Sular	 Hakkında	 Yönetmelik	 ile	 AB’de	 İnsani	
Tüketim	Amaçlı	Sulara	Dair	98/83/EEC	sayılı	Konsey	Direktifi	karşılaştırmış	ve	her	iki	
yönetmeliğin	 birbirine	 benzer	 olduğu	 sonucuna	 varılmıştır.	 Türkiye’de	 su	
kaynaklarının	sınıflandırılması	ve	kullanım	amaçlarının	belirlenmesinde	kullanılan	Su	
Kirliliği	Kontrolü	Yönetmeliği’nin	üzerinde	durulmuş		ve	çeşitli	çalışmalardan	örnekler	
gösterilmiştir.	 İncelenen	 su	 kalitesi	 sınıflandırma	 çalışmalarında	 kullanılan	 ölçüm	
parametrelerine	 bağlı	 olarak	 yapılan	 değerlendirmelerde	 parametre	 bazında	 yapılan	 su	
kalite	 sınıflarının	 gerçeği	 tam	 olarak	 yansıtmadığı	 belirlenmiştir.	 Su	 Kalite	 sınıflarında	
yapılan	 değerlendirme	 hatalarının,	 kullanım	 amaçlarının	 belirlenmesinden,	 kaynaktan	
yararlanma	amacıyla	yapılan	projelendirme	kriterlerine	kadar	bir	çok	noktada	aksaklıklara	
yol	açacağı	 tahmin	edilebilir.	Bu	nedenle	parametrelerin	ayrı	ayrı	değil	bütün	olarak	ele	
alınıp,	bütüncül	bir	sınıflandırmanın	yapılması	uygun	görülmüştür.	
Anahtar	Sözcükler:	Su	Kalitesi,	AB	Su	Kalite	Direktifleri,	Türkiye’de	Su	Kalitesi	Mevzuatı,	
SK	KY	
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Pancratium	maritimum	L.	(Amaryllidaceae)	ÜZERİNDE		EKOFİZYOLOJİK	BİR	
ARAŞTIRMA		

Meliha	GEMİCİ,	Aykut	GÜVENSEN	ve	Ümit	SUBAŞI	
Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Bornova	/	İzmir	
	
	 Bu	 çalışmada	 Gümüldür,	 Çeşme	 (İzmir)	 ve	 Pamucak	 (Aydın)	 yörelerinden	
toplanan	ve	Türkiye	Bitkileri	Kırmızı	Kitabına	göre	tehlike	kategorisi	“Tehlikede	(EN)”	
olan	nadir	Pancratium	maritimum	L.’	un	farklı	tuz		konsantrasyonlarını	(10,	30	ve	
50	NaCl)	 içeren	 kum	ve	 bahçe	 topraklarındaki	 yaprak	 sayıları	 ve	 yaprak	 ortalama	
boylarındaki	gelişimleri	ile		farklı	tuz	konsantrasyonlarındaki	(%0.1,	%0.2,	%0.3,	%0.4	
ve	%0.5)	çiçek	sayıları	değişimleri	ortaya	konulmuştur.		

Bahçe	 toprağında	 ve	 ince	 dişli	 dere	 kumunda	 gerçekleştirdiğimiz	 denemeler	
sonucunda,	ilk	3	hafta	boyunca	yaprak	sayılarının	ve	ortalama	yaprak	boylarının		%10	
NaCl	çözeltisinde	en	yüksek	değerlerde	olduğu	saptanmıştır.	Diğer	taraftan,	farklı	tuz	
konsantrasyonlarıyla	hazırlanmış	olan	saksılardaki	çiçek	sayılarının	ise	en	fazla	%0.2	
tuz	 içerikli	 saksılarda,	 en	 az	 çiçek	 sayısının	 ise	 çeşme	 suyuyla	 sulanan	 kontrol	
gruplarında	olduğu	gözlenmiştir.		

Sonuç	 olarak	 çalışmamızda	 bitkinin	 farklı	 tuz	 konsantrasyonlarını	 içeren	
deneme	 ortamlarındaki	 vejetatif	 ve	 generatif	 gelişimleri	 ortaya	 konularak,	 ex‐situ	
koşullarda	 süs	 bitkisi	 olarak	 yetiştirilebilme	 potansiyelleri	 tespit	 edilmiştir.	 Elde	
edilen	bu	veriler,	bitkinin	hem	neslinin	korunmasına	yönelik	çalışmalara,	hem	de	süs	
bitkisi	olarak	ekonomik	yönden	üretilebilmesine	katkılar	sağlayacaktır.	
Anahtar	Sözcükler:	Pancratium	maritimum,	Ekofizyoloji,	Ex‐situ		
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Allium	sıbthorpianum	Schultes	&	Schultes	(LILIACEAE)	TOHUMLARININ	
ÇİMLENME	ÖZELLİKLERİ	

Ayşegül	AKPINAR1,	Hülya	ARSLAN1,	Serap	KIRMIZI2	ve	Gürcan	GÜLERYÜZ1	
	

1Uludağ	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	16059,	Görükle,	Bursa	
2Uludağ	Üniversitesi,	Gemlik	Asım	Kocabıyık	MYO,	Bahçe	Tarımı	Programı,	Gemlik,	Bursa	
	
	 Bu	 çalışmada	 Uludağ’ın	 alpin	 kuşağında	 yayılış	 gösteren	 endemik	 Allium	
sibthorpianum	 Schultes	 &	 Schultes	 (Liliaceae)	 türünün	 çimlenme	 gereksinimleri	
araştırılmıştır.	 Araziden	 toplanan	 tohumlar	 bekletilmeden	 çimlenme	 denemeleri	
gerçekleştirilmiş	 ve	 tohumlara	 kısa	 süreli	 nemli	 stratifikasyon	 ile	 farklı	 dozlarda	
giberellik	asit	(GA3)	(250,	500	ve	1000	ppm)	ve	50	ppm	Kinetin	ve	Gibberellik	asit	+	
Kinetin	kombinasyonu	uygulanmıştır.	Hormon	ve	nemli	üşütme	denemeleri	karanlıkta	
(20	 0C)	 ve	 fotoperiyot	 şartlarında	 (sırasıyla	 20/10	 0C;	 gündüz/gece)	 yürütülmüştür.	
Tohumların	 dormant	 oldukları	 ve	 saf	 su	 ile	 yapılan	 kontrol	 denemelerinde	
çimlenmedikleri	 tespit	 edilmiştir.	 Tohumların	 fotoperiyot	 koşullarında	 karanlıkta	
olduğundan	daha	yüksek	oranda	çimlendikleri	 tespit	edilmiştir.	En	yüksek	çimlenme	
karanlıkta	ve	500	ve	1000	ppm	Gibberellik	asit	uygulamalarında	bulunmuştur.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Allium	 sibthorpianum,	 dormansi,	 çimlenme,	 nemli	 üşütme,	
endemik,	Uludağ	
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BAZI	PESTİSİTLERİN	Begonia	semperflorens’DE	POLEN	ÇİMLENMESİ	ÜZERİNE	
ETKİLERİNİN	İNCELENMESİ	

Özlem	AKSOY	ve	Asuman	DEVECİ	
Kocaeli	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	İzmit	/	Kocaeli	
	
	 Glyphosate	 isopropilamine	etken	maddeli	bir	herbisit	olan	Roundup,	diazinon	
etken	maddeli	bir	insektisit	olan	Basudin	60	EM	ve	bakır	oksiklorid	etken	maddeli	bir	
fungisit	olan	Cupravit	Ob	21’in	 süs	bitkisi	olarak	yetiştirilen	şeker	begonya	 (Begonia	
semperflorens)’daki	 polen	 çimlenmesi,	 polen	 tüpü	 büyümesi	 ve	 yapısı	 üzerindeki	
etkilerinin	in	vitro	koşullarda	araştırılması	amaçlanmıştır.								
	 Materyal	 olarak	B.	 semperflorens	 türüne	 ait	 çiçeklerin	 anterleri	 kullanılmıştır.	
Çimlenme	 ortamına	 (20%	 sukrose	 +	 10	 mg/L	 borik	 asit),	 Cupravit,	 Roundup	 ve	
Basudin’in	 farklı	 konsantrasyonlarındaki	 çözeltileri	 eklenmiştir.	 Polenler	 bu	 kültür	
ortamları	içerisine	homojen	bir	şekilde	dağıtıldıktan	sonra	petri	kapları	25ºC’de	etüv	
içersinde	 bırakılmıştır.	 Polen	 ekiminden	 12	 ve	 24	 saat	 sonra	 çimlenen	 polenler	
sayılmış,	 polenlerin	 çimlenme	 yüzdeleri	 hesaplanmış	 ve	 polen	 tüpü	 uzunlukları	
ölçülmüştür.	Polen	tüpü	uzunluğu,	polen	çapının	yarı	uzunluğunu	geçtiği	zaman	polen	
çimlenmiş	 olarak	 kabul	 edilmiştir.	 Bütün	 deney	 serileri	 3’er	 kez	 tekrarlanmıştır.	
İnkübasyon	 süresi	 sonunda	 elde	 edilen	 polen	 çimlenme	 sonuçlarına	 ait	 ortalamalar	
arasındaki	farklar	çoklu	karşılaştırma	testi	(P<0.05)	ile	analiz	edilmiştir.		
	 Elde	ettiğimiz	 sonuçlara	göre	bu	pestisitler	polen	çimlenmesini	ve	polen	 tüpü	
büyümesini	önemli	oranlarda	azaltmıştır.	Uygulanan	pestisit	konsantrasyonu	ile	polen	
çimlenmesi	 ve	 polen	 tüpü	 büyümesindeki	 inhibisyon	 arasında	 bir	 paralellik	 olduğu	
görülmüştür.	 Kullanılan	 pestisitler	 arasında	 en	 fazla	 toksik	 etkiyi	 diazinon	 etken	
maddeli	insektisit	göstermiş,	bunu	sırasıyla	bakır	oksiklorür	etken	maddeli	fungisit	ve	
glyphosate	isopropilamine	tuzu	etken	maddeli	herbisit	izlemiştir.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Begonia	 semperflorens,	 polen	 çimlenmesi,	 Roundup,	 Basudin,	
Cupravit.	
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UŞAK	İLİ	BİNAİÇİ	RADON	KONSANTRASYONU	TAYİNLERİ	VE	RADONDAN	
KAYNAKLANAN	YILLIK	EFEKTİF	DOZ	EŞDEĞERİNİN	HESAPLANMASI	

Önder	AKAR,	Sermin	ÇAM	KAYNAR		ve	F.Serap	EREEŞ	
Celal	Bayar	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Fizik	Bölümü,Muradiye‐	Manisa	

	
	 Bina	 içinde	 insanların	 radyasyona	 maruz	 kaldığı	 önemli	 radyasyon	
kaynaklarından	 biri	 radyoaktif	 radon	 gazıdır.	 Radyoaktif	 olan	 Rn‐220	 ve	 Rn‐222	
sırasıyla	 	Th‐232	ve	U‐238	radyoaktif	serilerindeki	Ra‐224	ve	Ra‐226	çekirdeklerinin	
bozunması	 ile	 üretilir.	 Bina	 içindeki	 havada	 radon	 konsantrasyonunun	 oluşumuna	
katkıda	 bulunan	 faktörler,	 yapı	 malzemelerinin	 radyum	 içeriği,	 binanın	 oturduğu	
ortamın	 jeolojik	 yapısı	 ve	 toprağın	 gözenekliliği	 ve	 kullanım	 sularındaki	 radyum	
konsantrasyonu	olarak	sıralayabiliriz.	

Bu	çalışmada,	Uşak	İli	ve	çevresi	inceleme	alanı	olarak	seçilmiştir.	Uşak	İli,	Ege	
Bölgesinin	İç	Batı	Anadolu	bölgesinde	Batı	ve	Orta	Anadolu’yu	birbirine	bağlayan	bir	
bölgededir.	Menderes	masifinin	kenarında	bulunan	Uşak	ilinde	Menderes	Masifine	ait	
metamorfik	 birimler	 ile	 genç	 volkanik	 kayaçlar	 hakimdir.	 Ayrıca	 ülkemizin	 önemli	
uranyum	 yataklarından	 biri	 olan	 Güre‐Fakılı	 bölgesi	 yine	 il	 sınırları	 içersinde	 yer	
almaktadır.	

Uşak	iline	bağlı	Merkez,	Karahallı,	Sivaslı,	Eşme,	Ulubey,	Banaz	ilçelerine	toplam	
140	adet	CR‐39	nükleer	iz	kazıma	dedektörleri	1	ay	süre	ile	yöre	halkının	yardımları	
ile	evlerde	bekletildi.	Bu	bir	ay	sonunda	 toplanan	 iz	dedektörlerinde	alfa	sayımlarını	
tespit	edebilmek	için	filmler	700C	sıcaklıkta	%20	NaOH	çözeltisi	içinde	10	saat	süre	ile	
banyo	 edilip	 aşınma	 işlemine	 tabi	 tutuldu.	 Filmler	 üzerindeki	 izlerin	 sayımı	 optik	
mikroskopla	yapıldı.	

Elde	edilen	alfa	iz	sayımlarından	bina	içi	radon	konsantrasyonları	ve	halkın	bu	
bölgede	 radondan	kaynaklanan	yıllık	 efektif	doz	eşdeğeri	mSv/yıl	 olarak	hesaplandı.	
Doğal	radyoaktivite	çalışmalarımız	devam	etmektedir.	
Anahtar	Sözcükler:	radon,	yıllık	efektif	doz	eşdeğeri,	binaiçi	
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UŞAK	İLİ	BİNA	MATERYALLERİNDEKİ	K‐40,	Th‐232	ve	U‐238		AKTİVİTE	
KONSANTASYONLARININ		VE		BİNA	MATERYALERİNDEN	KAYNAKLANAN	RADON	

SOLUMA	HIZININ	TAYİNİ	

Önder	AKAR,	Sermin	ÇAM	KAYNAR	ve	F.Serap	EREEŞ	
Celal	Bayar	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Fizik	Bölümü,	Muradiye‐	Manisa	
	
	 Bina	 materyalleri,	 insanın	 radyasyona	 maruz	 kalmasına	 iki	 yolla	 katkıda	
bulunurlar.	Bunlardan	biri	bina	materyallerinin	yapısında	bulunan	K‐40,	Th‐232	ve	U‐
238	ve	bunların	bozunumundan	gelen	gama	radyasyonu	sayesinde	dışsal	 ışınlamaya	
ve	bir	diğeri	ise	insanların	havadaki	radon	ve	ürünlerini	solunum	yolu	ile	vücutlarının	
içine	 alarak	 bu	 ürünlerin	 vücutta	 birikimi	 ve	 bunların	 içsel	 ışınlamaya	 sebep	
olmalarıdır.	
	 Bu	nedenle,	Uşak	İli	ve	ilçelerinde	kullanılan	bina	materyallerindeki	Potasyum	
‐40,	 Toryum‐232	 ve	 Uranyum	 ‐238	 aktivite	 konsantrasyonlarını	 tayin	 etmek	 için	
toplam	 40	 adet	 	 bina	 materyali	 (	 çimento,	 kum,	 çakıl,	 mermer,	 fayans,	 granit,	 vb.)	
örnekleri	toplandı.	Bu	örneklerin	analizinde	3’’x	3’’	lük		NaI(Tl)	sintilasyon	dedektörü		
kullanılarak	 ölçümler	 yapıldı.	 Örnekler	 içindeki	 radyum	 ve	 ürünleri	 arasındaki	
radyoaktif	 dengenin	 oluşması	 için	 en	 az	 30	 gün	 beklendi.	 NaI(Tl)	 dedektörü	
kullanılarak	bekleme	sonunda	örneklerin	K‐40,	U‐238(Bi‐214)	ve	Th‐232	(Tl‐208)	ait	
(sırasıyla	1,46	MeV,	1,76	MeV	ve	2,61	MeV	)	enerjilerine	karşılık	gelen	gama	piklerinin	
altındaki	alanlardan	gidilerek	elementlere	ait	gama		sayımları	ppm	olarak	elde	edildi.		
Aynı	 zamanda,	 toplanan	bina	materyallerinden	 radon	 soluma	hızını	 tayin	etmek	 için		
CR‐39	nükleer	iz	kazıma	dedektörleri	kullanıldı.	CR‐39	Nükleer	iz	kazıma	dedektörleri	
içi	 örnek	 dolu	 kapların	 içine	 yerleştirilerek	 1ay	 boyunca	 bekletildi.	 1	 ay	 sonunda	
toplanan	 CR‐39	 filmler,	 70	 oC	 sıcaklıkta	%20	 NaOH	 çözeltisi	 içinde	 10	 saat	 süre	 ile	
banyo	 edilip	 aşınma	 işlemine	 tabi	 tutuldu.	 Filmler	 üzerindeki	 izlerin	 sayımı	 optik	
mikroskopla	yapıldı.	Uşak	İli	çalışmalarımız	devam	etmektedir.	
Anahtar	Sözcükler:	Bina	materyali,	radyoaktivite,	radon	soluma	hızı	
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Pb,	Cu	ve	Cr	'A	MARUZ	BIRAKILAN	Lemna	minor'UN	EC50	DEĞERLERİ	

Özge	BUYURGAN,	Evren	TUNCA,	Esra	ÜÇÜNCÜ,	Şeyda	FİKİRDEŞİCİ	ve	Ahmet	
ALTINDAĞ	

Ankara	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Tandoğan/Ankara		
	
	 Bu	 çalışmada	 kozmopolit	 bir	 su	 yüzey	 bitkisi	 olan	 Lemna	 minor'ün	 (su	
mercimeği)	 farklı	 konsantrasyonlardaki	 Cu,	 Cr	 ve	 Pb'	 a	 maruz	 bırakılarak	 EC50	
değerleri	 ölçülmüş	 ve	 probit	 analizi	 kullanılarak	 yorumlanmıştır.	 Çalışma,	 doğal	
şartlarda	 yarı	 kontrollü	 olarak	 Ankara	 Üniversitesi	 Fen	 Fakültesi	 Seralarında	
gerçekleştirilmiştir.	Seralarda	oluşturulan	Lemna	minor	kültüründen	her	biri	3	yaprak	
içeren	 3	 bitki,	 (toplamda	 9	 yaprak)	 100	 ml'lik	 beherlerde	 çalışma	 ortamına	
alıştırılmıştır.	Ön	deney	süresince	bitkiler	0,1,	1,0,	10,	100,	ve	1000	mg/L'lik	Cu,	Cr	ve	
Pb	konsantrasyonlarına	maruz	bırakılmıştır.	Aralık	belirleme	deneyinden	sonra	Cu	ve	
Cr	 için	 1‐100mg/L	 aralığında,	 Pb	 için	 ise	 0,1‐1	 mg/L	 aralığında	 5'er	 farklı	
konsantrasyon	 belirlenerek	 belirleyici	 deneye	 başlanmıştır.	 Tüm	 test	 gruplarının	
durumları	 gözlenmiş	 ve	 probit	 analizi	 ile	 statik	 biodeney	 sistemi	 uygulanarak	
hesaplanmıştır.	Deney	 süresince	kontrol	 grubunda	herhangi	bir	morfolojik	bozukluk	
veya	ölüm	gözlenmemiştir.	Deney	gruplarında	konsantrasyon	yükseldikçe	etkileşimin	
de	 artmasıyla	 sararmada	 artış	 gözlenmiştir.	 Üç	 tekrarlı	 yapılan	 belirleyici	 deney	
sonucunda	 bu	metallerin	 48	 saatlik	 EC50	 değerleri;	 bakır:	 4,359mg/L,	 krom:	 10,946	
mg/L	 ve	 kurşun	 0,875	 mg/L	 olarak	 tespit	 edilmiştir.	 Sonuçlara	 göre	 canlılar	 için	
tehlikeli	 bir	metal	 olan	 ve	 ikinci	 derece	 kansorejen	 etki	 gösterdiği	 bilinen	 kurşunun	
Lemna	minor	üzerinde	bakır	ve	kroma	göre	daha	toksik	olduğu	gözlenmiştir.		
Anahtar	sözcükler:		Lemna	minor,	Krom,	Bakır,	Kurşun,	EC50	
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DOĞU	AKDENİZ	BÖLGESİNDE	YETİŞEN	Quercus	coccifera	L.	TOPRAKLARINDA	
TANEN	ve	AZADİRACHTİNİN	KARBON	MİNERALİZASYONUNA	ETKİLERİNİN	

KARŞILAŞTIRILMASI	

Nacide	KIZILDAĞ,	Şahin	CENKSEVEN,	Ahu	KUTLAY,	Cengiz	DARICI	
Çukurova	Üniversitesi,	Fen‐Ed.	Fak,	Biyoloji	Bölümü,	Balcalı	/	Adana	
	
	 Tipik	bir	garik	bitkisi	olan	Quercus	coccifera	L.	 (Kermes	meşesi,	Fagaceae)’nın	
tanence	zengin	olan	yaprak	ve	meyvelerinin	 toprağa	karışmasıyla	organik	maddenin	
dönüşümünü	yavaşlattığı	bilinmektedir.	Ayrıca	azadirachtince	zengin	Melia	azedarach	
L.	yaprak	ve	meyveleri	de	aynı	etkiyi	göstermektedir.	Bu	açıdan	topraktan	atmosfere	
doğru	 CO2	 salınımının	 azalmasına	 bağlı	 olarak	 küresel	 ısınmanın	 frenlenmesi	
olanaklarının	belirlenmesi	amacıyla	Doğu	Akdeniz	Bölgesinde	yaygın	Quercus	coccifera	
L.	 topraklarına,	 etki	 eşiğinin	 belirlenmesi	 amacıyla	 belli	 dozlarda	 saf	 tanen	 ve	
azadirachtin	 karıştırılmış	 ve	 karbon	 mineralizasyonunun	 etkilenme	 derecesi	
incelenmiştir.	Karbon	mineralizasyonu	30	gün	boyunca	respirasyon	metodu	[Ba(OH)2		
+	Oksalik	asit)]	ile	belirlenmiştir.	

Topraklara	ayrı	ayrı	karıştırılmış	toprak	karbonuna	eşdeğer	ve	1/2	si	oranında	
karbonlu	 tanen	 ve	 azadirachtinli	 ortamlarda	 karbon	 mineralizasyonları	 eğrilerinde	
tanığa	göre	artış	gözlenmiştir.	Karbon	mineralizasyon	oranları	ise	tanende	tanığa	göre	
yüksek	iken	toprak	karbonuna	eşdeğer	karbonlu	azadirachtinde	düşük	bulunmuş,	1/2	
‘lik	karbonlu	 azadirachtinde	 ise	 tanıkla	 aynı	 çıkmıştır.	 Sonuçlar	 arasında	 istatistiksel	
olarak	anlamlı	bir	fark	bulunamamıştır.	

Bu	 çalışma	 ile	 aynı	 zamanda	 2	 farklı	 türün	 bir	 arada	 karşılıklı	 etkileşimleri	
ortaya	konmaya	çalışılmıştır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Quercus	 coccifera	 L.,	 Melia	 azedarach	 L,.	 Tanen,	 Azadirachtin,		
Karbon	Mineralizasyonu		
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BİYOLOJİ	EĞİTİMİ	BÖLÜMÜ	ÖĞRENCİLERİNİN	ÇEVREYE	YÖNELİK	
TUTUMLARININ	İNCELENMESİ	

Hasan	GÜRBÜZ1	ve	Mürşet	ÇAKMAK2	
1Atatürk	 Üniversitesi,	 Kazım	 Karabekir	 Eğitim	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Eğitimi	 Bölümü,	
Erzurum	
2Atatürk	Üniversitesi,	Eğitim	Bilimleri	Enstitüsü,	Biyoloji	Eğitimi	Bölümü,	Erzurum	
	
	 Bu	 çalışmanın	 amacı,	 biyoloji	 eğitimi	 bölümü	 öğrencilerinin	 çevreye	 yönelik	
tutumlarının	cinsiyet,	sınıf,	çevre	 ile	 ilgili	herhangi	bir	kuruluşa	üye	olma‐olmama	ve	
en	uzun	süre	yaşanmış	olan	yerleşim	birimi	açısından	incelemektir.		
	 2010‐2011	 yılında	 yapılmış	 olan	 araştırmanın	 örneklemini	 Dicle	
Üniversitesi’nde	 öğrenim	 gören	 biyoloji	 eğitimi	 bölümü	 öğrencileri	 oluşturmaktadır.	
Çalışmaya	 1.‐5	 sınıflarından	 toplam	 119	 kişi	 katılmıştır.	 Veri	 toplama	 aracı	 olarak	
Uzun	 ve	 Sağlam	 (2006)	 tarafından	 hazırlanmış	 ölçekten	 yararlanmıştır.	 Ölçek,	
güvenirliği	 0,88	 olarak	 hesaplanmış	 “çevresel	 davranış”	 ve	 güvenirliği	 0,74	 olarak	
hesaplanmış	“çevresel	düşünce”	alt	ölçeklerinden	oluşmaktadır.	
	 Veriler	 SPSS‐17	 programında	 analiz	 edilmiştir.	 	 	 Verilerin	 çözümlenmesinde,	
frekans	 ve	 yüzde(%)	 değerleri	 ve	 betimsel	 istatistiklerin	 incelenmesinin	 yanı	 sıra	 t‐
testi	ve	tek	yönlü	anova	analizleri	kullanılmıştır.	
	 Bulgulara	göre	cinsiyetler	arasında	çevresel	düşünce	ve	çevresel	davranışlarda	
farklılık	 bulunmamıştır.	 Çevre	 ile	 ilgili	 herhangi	 bir	 kuruluşa	 üye	 olup	 olmamanın	
çevresel	düşünce	üzerinde	anlamlı	bir	sonucu	bulunmadı.	Ancak,	çevresel	davranışlar	
üzerinde	üyeliğe	 sahip	olmanın	 lehinde	anlamlı	 farklılık	bulunmuştur.	 	En	uzun	süre	
yaşanmış	olan	yerleşim	biriminin	kent(il‐ilçe)	veya	kırsal(köy	vb.)	oluşunun	çevresel	
düşünce	ve	çevresel	davranışlar	üzerinde	anlamlı	bir	farklılığı	bulunmamıştır.	Sınıflara	
göre	 öğrencilerin	 çevresel	 davranışlarında	 anlamlı	 bir	 fark	 bulunmazken,	 3.	 ve	 5.	
sınıfların	 çevresel	 düşünceleri	 arasında	 3.	 sınıflar	 lehinde	 anlamlı	 farklılık	
bulunmuştur.	Ayrıca,	1.	sınıfların	hiçbirisinin	çevre	ile	ilgili	herhangi	bir	kuruluşa	üye	
olmadığı	 ve	 5.	 sınıflardan	 sadece	 3	 kişinin	 üyeliği	 olduğu	 bulunmuştur.	 Bu	 veriler	
ışığında	öneriler	getirilmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Tutum,	Çevresel	Davranış‐Düşünce,	Biyoloji	Eğitimi	
	
	
	



X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                                           04-07 EKİM 2011, Çanakkale 

197 

 

AĞIR	METAL	KARIŞIMLARININ	Lemna	minor	BİYOKÜTLE	İNHİBİSYONU	

Şeyda	FİKİRDEŞİCİ,		Esra	ÜÇÜNCÜ,	Evren	TUNCA,	Özge	BUYURGAN	ve	Ahmet	
ALTINDAĞ	

	Ankara	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Ankara	
	

Lemna	 minor,	 küçük	 boyutlu,	 basit	 yapılı,	 eşeysiz	 üreme	 özelliği	 ve	 üreme	
zamanının	kısa	olması	özelliklerinden	dolayı	toksisite	testlerinde	tercih	edilmektedir.	
Bu	 çalışmada	 L.	minor’ün	 ağır	 metal	 kirliliğine	 olan	 toleransını	 anlamak	 için,	 bakır	
(Cu),	 krom	 (Cr)	 ve	 kurşunun	 (Pb)	 değişik	 oranlardaki	 karışımlarının	 L.	 minor’ün	
büyümesi	üzerine	etkileri	araştırılmıştır.	Çalışmanın	amacı	biyolojik	temizlemede	son	
derece	önemli	 	 bir	 bitki	 olan	L.	minor’ün	 çevremizde	yaygın	kirletici	 olan	 ağır	metal	
karışımlarına	karşı	hassasiyet	ölçüsünü	anlamaktır.		

Biyodeneye	başlarken,	doğal	ortamına	en	yakın,	yarı	korunaklı	koşullarda	elde	
edilmiş	 bitkinin	2	 ya	 da	 3	 yapraklı	 olmasına	dikkat	 edilerek,	 her	 deney	 için	 21	 adet	
yaprak	seçilmiştir.	 7	gün	süren	deneyde,	karışım	oranları	Cu+Cr+Pb	 (1/3+1/3+1/3),	
Cu+Cr	 ((2/3+1/3);	 (1/3+2/3))	 Cr+Pb	 ((2/3+1/3);	 (1/3+2/3)),	 Cu+Pb	 ((2/3+1/3);	
(1/3+2/3))	 şeklinde	 seçilmiştir.	 Büyüme	 oranları	 sırasıyla	 0,06‐0,03‐0,03‐0,06‐0,05‐
0,03‐0,06	 olarak	 bulunmuştur.	 Deney	 öncesi	 ve	 sonrası	 biyokütle	 inhibisyon	 hesabı	
sırasıyla	 %68,42;	 %82,89;	 %82,89;	 %38,15;	 %	 61,84;	 	 %82,89;	 %68,42	 olarak	
hesaplanmıştır.	

Deney	sonucunda	büyüme	oranlarına	paralellik	gösteren	biyokütle	 inhibisyon	
yüzdelerine	rastlanırken,	durum	sadece	Cr	ile	Pb	karışımlarında	farklılık	göstermiştir.	
Bunun	 sebebi	 Cr’un	 esansiyel	 bir	 element	 olması,	 Pb	 ile	 sinerjistik	 etki	 göstermiş	
olabilmesi	ve	biyoremediasyon	oranında	farklılık	olması	durumu	ile	açıklanabilir.		

Sonuç	olarak	L.	minor	üzerinde	yürütülen	bu	çalışmada,	çalışılan	ağır	metallerin	
birbirleri	 üzerinde	 etkileri	 olduğu	 ve	 verilen	 dozlara	 göre	 bu	 etkilerin	 değişim	
gösterdiği	sonucuna	varılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Lemna	minor,	büyüme,	ağır	metal,	bakır,	krom,	kurşun	
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ELBİSTAN	(KAHRAMANMARAŞ)	VE	ELAZIĞ	CİVARINDAKİ	Ophisops	elegans	
(SAURIA:	LACERTIDAE)	POPULASYONLARI	ÜZERİNDE	TAKSONOMİK	BİR	

ARAŞTIRMA	

Gül	HAMAMCI	ve	Cemal	Varol	TOK	

Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Çanakkale	
		
	 Bu	 çalışmada	 Elbistan	 (Kahramanmaraş)	 ve	 Elazığ	 Civarından	 toplanan	
toplam	62	(28♂♂,	34♀♀)	Ophisops	elegans	örneği	taksonomik	yönden	karşılaştırmalı	
olarak	incelenmiştir.		
	 Yapılan	değerlendirmeler	sonucunda	şu	anki	bilgilerimize	göre	özellikle	vücut	
ortasında	 bir	 sıradaki	 pul+plak	 sayısı	 bakımından	 Elbistan	 populasyonunun	
centralanatoliae,	 Elazığ	 populasyonunun	 ise	 nominat	 alttüre	 dahil	 edilebileceği	
sonucuna	varılmıştır.		
Anahtar	Sözcükler:	Ophisops	elegans,	Elazığ,	Elbistan,	taksonomi		



X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                                           04-07 EKİM 2011, Çanakkale 

199 

 

GÖKÇEADA	VE	ÇANAKKALE	CİVARINDA	YAŞAYAN	Ophisops	elegans	Mènètriès	
1832	(SAURİA:	LACERTIDAE)	POPULASYONLARINDA	YAŞ	TAYİNİ	

Sultan	PARLAK	ve	C.	Varol	TOK	
Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Çanakkale	
	
	 Bu	çalışmada	Gökçeada'da	yayılış	gösteren	Ophisops	elegans	türü	üzerine	yaş	
tayini	çalışması	yapılmıştır.	Femur	kemiklerinin	enine	kesiti	incelenen	toplam	26	(14	
♂♂,	 11	♀♀,	 1	 juv.)	 örnekte	 populasyonun	median	 yaşı	 3	 (1‐6)	 olarak	 bulunmuştur.	
Örnekler	arasında	en	büyük	yaş	bir	erkek	bireyde	6	olarak	hesaplanırken,	5	yaşında	
bireye	 rastlanamamıştır.	 Populasyonda	 ortalama	 baş+gövde	 uzunluğu	 43,53	 mm	
(4,11)	 olarak	 bulunmuş,	 erkekler	 ve	 dişiler	 arasında	 baş+gövde	 uzunlukları	
bakımından	 istatistiksel	bir	 fark	gözlenememiştir.	Yaş‐boy	arasındaki	denklem	B+G=	
36,62	 +	 (2,42	 x	 yaş)	 olarak	 bulunmuş	 olup	 yapılan	 doğrusal	 regresyon	 analizi	
sonucunda	yaş‐boy	arasında	zayıf	bir	ilişki	olduğu	tespit	edilmiştir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Ophisops	 elegans,	 İskelet	 kronolojisi,	 Yaş	 tayini,	 Çanakkale,	
Gökçeada.		
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ÇANAKKALE	VE	KIRKLARELİ	CİVARINDAKİ	Lacerta	trilineata	Bedriaga,	1886		
(SAURIA:	LACERTIDAE)	POPULASYONLARININ	İSKELETKRONOLOJİSİ	METODU	

İLE	YAŞLARININ	HESAPLANMASI		

Semih	ÜSTEL,	C.	Varol	TOK,	Mert	GÜRKAN	ve	Batuhan	Y.	YAKIN	
Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Çanakkale	

	
	 Bu	 çalışmada	 Lacerta	 trilineata	 türünün	 tartışmalı	 olan	 kuzeybatı	
populasyonları	 ve	 Trakya	 populsyonları	 morfolojik	 ve	 büyüme	 parametreleri	
bakımından	 ayrıntılı	 olarak	 incelenmiştir.	 İskelet	 kronolojisi	 yöntemi	 kullanılarak	
Çanakkale	 ve	 Kırklareli	 civarından	 elde	 edilen	 örneklerin	 yaşları	 hesaplanmıştır	 ve	
baş+gövde	 uzunluğu	 ile	 yaş	 parametreleri	 arasında	 doğru	 bir	 orantının	 olduğu	
belirlenmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Sauria,	Lacertidae,	Lacerta	trilineata,	iskelet	kronolojisi		
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GÖKÇEADA’DAKİ	(ÇANAKKALE,	TÜRKİYE)	AMFİBİ	VE	SÜRÜNGENLERİN	
EKOLOJİSİ	

Akın	BULUT,	C.	Varol	TOK	ve	Batuhan	Y.	YAKIN		
Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Çanakkale	
	
	 Bu	çalışmada,	2009	yılı	mart‐kasım	ayları	ve	2011	yılı	ekim,	mayıs	ve	haziran	
arasında	yapılan	arazi	çalışmaları	 sonucunda	Gökçeada’da	dağılış	gösteren	13	amfibi	
ve	sürüngen	türüne	ait	bazı	ekolojik	veriler	yer	almaktadır.	Ayrıca	Türkiye’nin	bir	çok	
yöresinde	olduğu	gibi	 adada	da	yılan	olarak	bilinen,	karnı	 yarık	yılan	veya	kör	yılan	
olarak	 tanımlanan	 Pseudopus	 apodus	 türüne	 ait	 tespit	 edilen	 ölü	 örnekler	 hakkında	
bilgi	verilmiştir.	
	 Gökçeada’dan	 toplanan	 amfibi	 örnekleri	 genellikle	 su	 kaynaklarının	
yakınlarında	 ve	 su	 kaynaklarına	 yakın	 yolların	 üzerinde	 bulunmuştur.	 Adada	 en	
yaygın	 sürüngen	 türü	 Ophisops	 elegans	 tır.	 Ayrıca	 genellikle	 çok	 sık	 rastlanmayan	
Pseudopus	apodus	türüne	ait	örneklere	adada	sık	rastlanmaktadır.		
Anahtar	Sözcükler:	Amfibi,	sürüngen,	Gökçeada,	ekoloji		
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BURDUR	CİVARINDAKİ	GÖLLER	BÖLGESİNİN	(BURDUR,	SALDA,	YARIŞLI,	ÇORAK,	
KARATAŞ	GÖLÜ)	HERPETOFAUNASI	

Cemal	Varol	TOK	ve	Oğuzhan	EGE	
Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Çanakkale	
	
	 Burdur	 civarındaki	 göller	 bölgesinde	 yaşayan	 amfibi	 ve	 sürüngen	 faunasının	
ortaya	 çıkarılması	 amaçlanan	 bu	 çalışmada,	 bölgeden	 toplanan	 örnekler	 morfolojik	
olarak	değerlendirilmiş,	elde	edilen	değerler	literatür	verisiyle	karşılaştırılmıştır.		
	 Çalışmada	 12	 amfibi	 ve	 reptil	 familyasına	 ait	 21	 tür	 tespit	 edilmiştir.	 Bu	
türlerden	2	tanesi	kuyruksuz	kurbağa	(Urodela),	3	tanesi	kaplumbağa	(Testudinata),	7	
tanesi	kertenkele	(Lacertilia)	ve	9	tanesi	de	yılanlar	(Ophidia)	gruplarına	dahildir.	
Anahtar	Sözcükler:	Burdur,	Herpetofauna			
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ENDEMİK	Sideritis	tmolea	P.	H.	DAVIS	(Lamiaceae)	ÜZERİNDE	TOHUM	
ÇİMLENDİRME	ÇALIŞMALARI	

Ümit	SUBAŞI,	Aykut	GÜVENSEN,	S.Gökhan	ŞENOL,	ve	Özcan	SEÇMEN	
Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Bornova	/	İzmir	
	
	 Çalışmamızda	Bozdağ	(İzmir)’de	1530‐1980	metreler	arasında	yayılış	gösteren	
endemik	 Sideritis	 tmolea’nın	 ex‐situ	 korunması	 için	 tohum	 çimlenme	
gereksinimlerinin	belirlenmesi	amaçlamıştır.	

Sideritis	tmolea’nın	olgun	nutletleri	Bozdağ	populasyonundan	rastgele	seçilmiş	
bireylerden	 2009	 sonbaharında	 toplanmıştır.	 Tohum	 canlılığının	 belirlenmesi	 için	
Tetrazolyum	 Klorid	 (TTC)	 testi	 gerçekleştirilmiştir.	 Sterilize	 edilen	 tohumlar	 cam	
petrilerde	 nemlendirilmiş	 tek	 tabaka	 Whatman	 No.1	 filtre	 kağıdı	 üzerine	
yerleştirilerek	25°C	12	saat	aydınlık	(A)	/	15°C	12	saat	karanlık	(K)	değişken	sıcaklık‐
ışık	 ve	 20ºC	 sabit	 sıcaklıkta	 sürekli	 karanlık	 koşullarda	 çimlenme	 tetstlerine	 tabi	
tutulmuşlardır.	
Sideritis	tmolea	ile	yapılan	çimlendirme	denemelerinde	25/15°C	değişken	sıcaklıkta	ve		
(14A/10K)	 ışık	 peryottaki	 çimlenme	 %66,6	 olarak	 tespit	 edirken	 ,	 aynı	 koşullarda	
alüminyum	 folyo	 ile	 kapatılarak	 karanlık	 ta	 bırakılan	 	 petrilerde	 çimlenme	%	 43,3	
olarak	 	 belirlenmiştir.	 20°C	 sabit	 sıcaklıkta,	 aydınlık	 koşullarda	 bulunan	 petrilerde	
ortalama	 çimlenme	 yüzdesi	 %56,6	 olarak	 tespit	 edilirken	 aynı	 sıcaklıkta	 fakat		
karanlıkta	bırakılan	petrilerde	bu	oranın	%63,3	olduğu	saptanmıştır.		
Bu	çalışma	sonucunda,	Sideritis	tmolea’nın	tohumlarının	nondormant	olduğu	ve	en	
yüksek	çimlenmenin	ise		25/15°C	değişken	sıcaklıkta,		(14A/10K)	ışık	peryottaki	
koşullarda	elde		edilebileceği	saptanmıştır.		
Anahtar	Sözcükler:	Sideritis	tmolea,	Tohum	Çimlenmesi,	Ex‐situ	koruma	
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ÇOK	TEHDİT	ALTINDA	BİR	TÜR;	Thermopsis	turcica	KİT	TAN,	VURAL&	
KÜÇÜKÖDÜK	POPULASYONLARI	ÜZERİNE	GÖZLEMLER	

Ebru	ÖZDENİZ,		Sanem	AKDENİZ	ŞAFAK	ve	Ayşe	Nur	KAYABAŞ		
Ankara	Üniversitesi,	 Fen	 Fakültesi,	 	Biyoloji	Bölümü,	Ekoloji	 ve	 Çevre	Biyolojisi	A.B.D.,	
Tandoğan/Ankara	
	
	 Bu	çalışmada,	dünyada	sadece	Eber	ve	Akşehir	Göllerinin	kıyı	kesiminde	yayılış	
gösteren	ve	Uluslar	Arası	Doğa	Koruma	Birliği	(IUCN)	koruma	kriterlerine	göre	CR	
kategorisinde	(Criticaly	Endangered)	“Çok	Tehdit	Altında”		olup	yok	olma	tehdidi	ile	
karşı	karşıya	olan	Thermopsis	turcica	Kit	Tan,	Vural	&	Küçüködük’nın	populasyonları	
üzerinde	gözlemlerde	bulunulmuştur.	

Eber	 ve	 Akşehir	 gölleri	 çevresinde	 Thermopsis	 turcica	 populasyonları	 tespit	
edilerek	haritalanmıştır.	 	Türü	tehdit	eden	biyotik	ve	abiyotik	faktörler	tespit	edilmiş	
ve	 türün	korunmasına	yönelik	ex‐situ	ve	 in‐situ	koruma	önlemleri	hakkında	öneriler	
ortaya	konulmuştur.		
Anahtar	Sözcükler:	Thermopsis	turcica,	Eber	Gölü,	Akşehir	Gölü	
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ANK	HERBARYUM’U	IRIDACEAE	FAMİLYASININ	REVİZYONU	VE	VERİTABANININ	
HAZIRLANMASI	

Ebru	ÖZDENİZ	ve		Latif	KURT	
Ankara	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,		Biyoloji	Bölümü,	Ekoloji	ve	Çevre	Biyolojisi	A.B.D.,	
Tandoğan/Ankara	
	
	 Bu	 çalışmada	 ANK	 (Ankara	 Üniversitesi	 Fen	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü)	
herbaryumundaki	Iridaceae	 familyasına	ait	bitki	örnekleri	tek	tek	elden	geçirilmiş	ve	
listelenmiştir.	ANK’ta	bulunan	Iridaceae	familyasına	ait	örneklerin	cins,	tür	ve	tür	altı	
taksonları	 tespit	 edilerek	 en	 çok	 tür	 içeren	 cinsler	 belirlenmiştir.	 Ayrıca	 taksonların	
fitocoğrafik	bölgelere	göre	dağılımları	ve	oranları	grafikler	halinde	gösterilmiştir.	Bu	
işlemler	(FG‐HERB,	ver:0.2)	bilgisayar	programı	kullanılarak	yapılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	ANK,	Herbaryum,	Iridaceae,	Revizyon,	Veritabanı	
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KIBRIS‐	KARPAZ	MİLLİ	PARKI	KUZEY	KUMULLARININ	FLORASI	

Fatoş	ŞEKERCİLER¹	veOsman	KETENOĞLU²	
¹Ankara	Üniversitesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	Biyoloji	Anabilim	Dalı	
²Ankara	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Anabilim	Dalı	
	
	 Kıbrıs’ın	 doğal	 vejetasyonunun	 korunduğu	 ender	 bölgelerden	 olan	 Karpaz	
Bölgesi’nin	 en	 doğusunda	 Milli	 Park	 alanı	 olarak	 ayrılmış	 alanının	 kuzey	 kumul	
sahillerinde;	 Haziran‐2009	 ve	 Mayıs‐2010	 tarihleri	 arasında	 flora	 çalışması	
yapılmıştır.	 Arazi	 çalışmaları	 sonucunda,	 araştırma	 bölgesinden	 toplanan	 800	 bitki	
örneğinin	değerlendirilmesiyle	57	familyaya	ait	187	cins	ve	274	tür	ve	tür	altı	takson	
tesbit	 edilmiştir.	 Kıbrıs	 Florası’nda	Meikle’nin	Kıbrıs’ı	 ayırdığı	 8	 botanik	 bölgeden	 8.	
bölge	için	50	yeni	kayıt	tesbit	edilmiştir.	
	 Araştırma	 bölgesinde	 yapılan	 bu	 çalışma	 sonucunda	 en	 zengin	 familya	
Asteraceae	ve		
en	 zengin	 cins	 ise	 Fabaceae	 familyasından	 Trifolium	 bulunmuştur.	 Alandan	 19	
endemik	 tür	 toplanmıştır.	 Araştırma	 bölgesi	 bitki	 coğrafyası	 bakımından	 Akdeniz	
floristik	 bölgesinde	 yer	 almaktadır.	 Bölge	 Akdeniz	 iklimi	 etkisi	 altındadır.	 Türlerin	
floristik	 bölgelere	 dağılımı,	 29.5%	 Akdeniz,	 12.8%	 Doğu	 Akdeniz,	 1.1%	 Avrupa‐
Sibirya,	0.72%	İran‐Turan	ve	55.88%	Geniş	yayılışlı	ve	bilinmeyen	şeklindedir.		
Anahtar	Sözcükler:	Flora,	kumul	florası,	Karpaz	Yarımadası,	Kıbrıs	
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AĞIR	METAL	UYGULANMIŞ	FASULYE	BİTKİSİNDE	EDTA’NIN	METAL	ALINIMINA	
ETKİSİ	

Kadiriye	URUÇ	PARLAK	

Ağrı	İbrahim	Çeçen	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Ağrı,	TÜRKİYE		

	
Günümüzde,	ekosistemde	yaygın	bir	şekilde	birikmeye	başlayan	ağır	metaller,	

yeryüzünde	 tüm	organizmaların	yaşamını	 olumsuz	yönde	etkileyen	önemli	 bir	 çevre	
sorunu	haline	gelmiştir.	Ağır	metal	kirliliği	tarımsal	alanları	giderek	tehdit	etmekte	ve	
besin	 zinciri	 ile	 insan	 sağlığına	 önemli	 düzeyde	 zarar	 vermektedir	 (Schicker	 ve	
Haddar,	 1999).	 Ağır	 metallerin	 çevreye	 yayılmasına	 neden	 olan	 etmenlerin	 başında	
endüstriyel	 faaliyetler,	 motorlu	 taşıtların	 egzozları,	 maden	 yatakları	 ve	 işletmeleri,	
volkanik	 faaliyetler,	 tarımda	 kullanılan	 gübre	 ve	 ilaçlar	 ile	 evsel	 atıklar	 gelmektedir	
(Stresty	 ve	 Madhava	 Rao,	 1999).	 Ekosfere	 ulaşan	 ağır	 metallerden	 çinko,	 mangan,	
kobalt,	 bakır,	 nikel	 ve	 molibden	 bitki	 gelişimi	 için	 mutlak	 gerekli	 iken	 alüminyum,	
vanadyum,	 arsenik,	 civa,	 kurşun,	 kadmiyum	 ve	 selenyum	 toksik	 etkilidir.	 Ağır	
metallerin	 doku	 ve	 organlardaki	 aşırı	 birikimi	 bitkilerin	 gelişimini	 olumsuz	 yönde	
etkilemektedir	(Gür	ve	ark.,	2004).		

Bu	 çalışmada	 iki	 farklı	 zamanda	 Phaseolus	 vulgaris	 L.	 cv.	 Leo	 bitkisine	 farklı	
konsantrasyonlarda	(0,	250,	500	ve	750	µM	EDTA	ve	300	µM	Al+	150	µM	Zn+	50	µM	
Mn)	 EDTA	 ve	 ağır	 metal	 karışımları	 uygulanmıştır.	 Yapılan	 çalışmalar	 sonucunda	
EDTA’nın	 ağır	 metal	 alınımı,	 pigment	 miktarları	 ve	 antioksidan	 enzim	 aktiviteleri	
üzerinde	değişimlere	neden	olduğu	tespit	edilmiştir.	
Anahtar	 Sözcükler:	Phaseolus	 vulgaris	 L.	 cv.	 Leo,	 Akümülasyon,	 EDTA,	 Antioksidan	
enzim	
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FİTOPLANKTON	KOMÜNİTESİ	BÜYÜKLÜK	YAPISI	TROFİK	STATÜ	İLİŞKİSİ	
ÜZERİNE	BİR	ARAŞTIRMA	

Esra	KOÇUM1	ve	Ayşe	SÜTCÜ2	
1	Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi	Biyoloji	Bölümü	Ekoloji	ABD	
2	Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi	Fen	Bilimleri	Enstitüsü	Biyoloji	ABD	
	
	 Sucul	 ekosistemlerin	 işleyişi	 üzerinde	 son	 derece	 etkili	 olan	 fitoplankton	
komünitesi	 büyüklük	 yapısı	 yani	 biyokütlenin	 farklı	 hücre	 büyüklüğü	 grupları	
arasında	 dağılımı	 ortamın	 trofik	 statüsü	 ile	 ilişkili	 olup	 bu	 dağılımdaki	 değişiklikler	
ekosistemdeki	 besin	 ağı	 yapısı	 ve	 deniz	 tabanına	 olan	 madde	 taşınımı	 üzerinde	 de	
etkili	 bir	 mekanizmadır.	 Oligotrofik	 sularda	 küçük	 hücreleri	 fitopankton	 üyeleri	
baskınken,	 artan	 besin	 girdileri	 ile	 besin	 girdilerinin	 düzensiz	 olması	 büyük	 hücreli	
fitoplankton	üyelerini	baskın	hale	getirmekte	ve	sistemin	taşıma	kapasitesinin	artması	
ile	de	besin	zinciri	uzayarak	besin	ağı	verimliliği	düşmektedir.	Küresel	bir	sorun	olan	
kıyısal	 suların	 mineral	 besin	 tuzlarınca	 zenginleşmesi	 fitoplankton	 komünitesi	
büyüklük	 yapısını	 etkilediği	 için	 kıyısal	 bölge	 pelajik	 ekosistemlerini	 bu	 türden	 bir	
besin	ağı	yapısı	değişimine	yatkın	hale	getirmektedir.		

Sunulan	 çalışmada	 kıyısal	 bölgede	 trofik	 açıdan	 farklılık	 gösteren	 iki	 bölgede	
mineral	 besinler	 ile	 çözünmüş	 organik	 karbon	 miktarının	 fitoplankton	 komünitesi	
büyüklük	 yapısı	 üzerinde	 etkisi	 bir	 yıla	 yayılan	 bir	 örnekleme	 çalışması	 ile	
incelenmiştir.	Sonuçta	inorganik	besin	yoğunlukları	ile	organik	madde	miktarının	daha	
yüksek	olduğu	II.	örnekleme	noktasında		12µm	büyüklük	grubundaki	fitoplanktonun	
toplam	 biyokütleye	 yaptığı	 katkının	 besin	 yoğunluklarının	 daha	 düşük	 olduğu	 I.	
örnekleme	 noktasından	 daha	 yüksek	 olduğu	 bulunmuştur.	 Ayrıca	 organik	 madde	
bakımından	 daha	 zengin	 olan	 II.	 nokta	 planktonu	 içerisinde	 heterotrofik	 protista	
üyelerinin	 (Ciliata	 ve	 Amoeba	 taksonları)	 diğer	 örnekleme	 noktasına	 göre	 daha	 bol	
oldukları	görülmüştür.	Böylece	çalışılan	kıyısal	ekosistemde,	 fitoplankton	komünitesi	
büyüklük	 yapısının	 besin	 yoğunluklarındaki	 farklılıklara	 tepki	 verdiği	 ortaya	
konulmuştur.	
Anahtar	Sözcükler:	besin,	biyokütle,	büyüklük	yapısı	,	fitoplankton	komünitesi	
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                                              BESĶN STOKĶYOMETRĶSĶ	
ARACILIĞIYLA	FİTOPLANKTON	KOMÜNİTESİ		BESİN	STATÜSÜNÜN	

BELİRLENMESİ	ÜZERİNE	BİR	ÖN	ÇALIŞMA	

Esra	KOÇUM1	ve	Ayşe	SÜTCÜ2	
1	Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi	Biyoloji	Bölümü	Ekoloji	ABD	
2	Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi	Fen	Bilimleri	Enstitüsü	Biyoloji	ABD	
	

Canlılar	 arasında	 biyokütlede	 bulunan	 C,	 N	 ve	 P	 gibi	 başlıca	 elementlerin	
oranı	 değişkenlik	 gösterir	 ve	 sucul	 ekosistemlerdeki	 üretkenlik	 üzerinde	 potansiyel	
sınırlamalara	 yol	 açabilir.	 Tüm	 canlılar	 metabolizma	 ve	 büyümeleri	 için	 belli	 besin	
gereksinimine	 sahip	 olup	 bu	 gereksinimlerin	 dengeli	 ve	 optimum	 oranda	 olması	
büyüme	verimliliğini	belirlerken,	en	ideal	olan	diyet	tüketicinin	biyokompozisyonuna	
en	 yakın	 olandır.	 Fitoplanton	 sucul	 besin	 ağının	 temelinde	 yer	 aldığı	 için	 hücresel	
element	kompozisyonu	sucul	ekosistem	besin	ağı	verimliliğinde	önemlidir.	Bu	nedenle	
alg	hücrelerindeki	C,	N	ve	P	gibi	element	oranlarındaki	değişim	bu	canlıların	çevresel	
koşullardaki	değişime	verdikleri	tepkinin	anlaşılmasında	da	son	derece	gereklidir.	Ön	
bulguları	 sunulan	 bu	 çalışmada	 kabuklu	 su	 ürünü	 ve	 balıkçılık	 açısından	 önemli	 bir	
alan	 olan	 ve	 aynı	 zamanda	 I.	 Derece	 sit	 alanı	 olma	 özelliğindeki	 Çardak	 Lagünü,	
(Lapseki,	 Çanakkale)	 fitoplankton	 komünitesi	 besin	 statüsü	 su	 içerisinde	 bulunan	
fitoplanton	besin	miktarları	 ve	 fitoplankton	 içerisindeki	parçaçık	halindeki	C,	N	ve	P	
miktar	 ve	 oranlarının	 belirlenmesi	 amaçlanmıştır.	 Böylece	 fitoplankton	 ekolojik	
stokiyometresinin	analizi	 ile	 fitoplankton	büyümesi	üzerinde	sınırlayıcı	besinlerin	ne	
olduğu	 ve	 fitoplanktonun	 besin	 ağının	 üst	 trofik	 basamaklarındaki	 tüketiciler	 için	
besinsel		kalitesinin	de	ortaya	konulması	amaçlanmıştır.	

Anahtar	Sözcükler:	fitoplankton,	C:N:P	oranı,	besin	kalitesi.	

	



X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                                           04-07 EKİM 2011, Çanakkale 

210 

 

MİCROCYSTİS	AERUGİNOSA’NIN	GÜMÜŞİ	HAVUZ	BALIĞI	(Carassius	gibelio	Bloch,	
1782)’	NIN	ÜZERİNDEKİ	ETKİSİ	

Reyhan	AKÇAALAN,	Seda	KARAOSMANOĞLU	ve	Meriç	ALBAY	
İstanbul	Üniversitesi	Su	Ürünleri	Fakültesi	Ordu	Cad.	No:200	Laleli‐İstanbul	
	
	 Ötrofikasyonun	 bir	 sonucu	 olarak	 ortaya	 çıkan	 Mavi‐yeşil	 alg	 artışları	 ve	
ürettikleri	 cyanotoksinler	 sucul	 ekosistemin	 tüm	 bileşenleri	 için	 tehdittir.	 Bu	
toksinlerden	en	çok	bilineni	olan	microcystin,	özellikle	karaciğerde	tahribat	yapan	ve	
giderek	kansere	yol	açan,	sindirim	ve	solunum	sisteminde	anormalliklere	neden	olan	
bir	 hepatotoksindir.	 Dünyada	 iç	 sularda	 mavi‐yeşil	 alg	 artışına	 bağlı	 olarak	 balık	
ölümleri	 rapor	 edilmiştir.	Bu	 araştırmada	microcystinin,	Carassius	gibelio	 üzerindeki	
toksik	etkilerinin	belirlenmesi	hedeflenmiştir.	
	 Çalışmada	 kullanılacak	 Carassius	 gibelio	 İznik	 Gölü’nden	 avlanmıştır.	 Balıklar	
biri	kontrol	olmak	üzere	3	gruba	ayrılmış	ve	her	akvaryuma	ağırlıkları	15±7gr	olan	20	
adet	balık	konulmuştur.	Deney	süresince	akvaryum	suyunun	oksijen,	sıcaklık,	tuzluluk,	
pH,	bulanıklık,	 iletkenlik,	Toplam	Çözünmüş	Katı	Madde	değerleri	multiparametre	ile	
ölçülmüştür.	Deneyde	Microcystin‐LR	 toksini	üreten	Microcystis	aeruginosa	hücreleri	
süspanse	 şekilde	 gavaj	 yolu	 ile	 balıklara	 verilmiştir.	 Balıklara	 uygulanan	 doz	 125	
µg/kg	ve	250	µg/kg	şeklinde	seçilmiştir.	Toksinin	verilmesi	işleminden	sonraki	8.,	24.,	
48.	 ve	 72.	 saatlerde	 ötenazi	 yoluyla	 örneklenen	 balıklarda	 kondüsyon	 faktörü,	 yem	
değerlendirme	 oranı,	 hepatosomatik	 indeks	 hesapları	 yapılmış	 ve	 balık	 kanındaki	
glukoz	 değeri	 ile	 kan	 hücrelerindeki	 değişim	 incelenmiştir.	 Ayrıca	 deney	 süresince	
balıkların	ventilasyon	oranı	takip	edilmiştir.	
	 Microcystin	 LR	 verilen	 balıklarda	 deney	 süresince	 kontrol	 grubuna	 göre	 yem	
alma	 aktivitesinde,	 yüzme	 aktivitesinde,	 glukoz	 değerlerinde	 değişiklikler	
görülmüştür.	 Toksin	 verilen	 balıklar	 ile	 kontrol	 grubu	 balıklarının	 kan	 hücreleri	
arasında	da	belirgin	farklar	gözlenmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	İznik	Gölü,	Carassius	gibelio,	Microcystis	aeruginosa,	Microcystin	
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KARINCALARIN	AĞIR	METAL	KİRLİĞİNİN	GÖSTERİLMESİNDE	KULLANILMASI	

Utku	GÜNER	,	Yılmaz	ÇAMLTEPE,	Kadri	KIRAN,	Volkan	AKSOY	
Trakya	Üniversitesi	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü	22030	EDİRNE	
	
	 Endüstri	 kaynaklı	 kirliliğin	 en	 önemli	 kirleticilerinden	 biri	 ağır	 metallerdir.	
	Ağır	metallerin	birikimi	çözünme	şeklinde	suda	olabileceği	gibi,	çözünmeden	suların	
dibinde	çökelme	şeklinde	de	olabilir.	Bentik	çamurdaki	ağır	metaller	taşkın,	sel,	akıntı,	
kuruma	 nedenleriyle	 toprağa	 ve	 toprak	 üzerindeki	 canlılara	 aktarılır.	 	Ağır	 metaller	
böceklerde	 çok	 kolay	 bir	 şekilde	 birikir.	 Karasal	 ekosistemlerdeki	 etkileri	 toprak	
solucanları	kadar	büyük	olan	karıncalar	çevre	kirliliği	ve	etkileri	ile	ilgili	çalışmalarda	
kullanılabilecek	 en	 uygun	 organizmalardan	 biridir.	 Vücutlarında	 yüksek	miktarlarda	
metal	 birikimi		 meydana	 gelmesinin	 yanı	 sıra	 karınca	 kolonileri	 çok	 yıllıktır	 ve	
işçilerinin	 kanatsız	 olması	 nedeniyle	 de	 görece	 olarak	 dar	 bir	 alandaki	 kaynakları	
kullanmaktadırlar.		

Bu	 çalışmada,	Ergene	 su	havzasındaki	 su,	 toprak	ve	 farklı	 iki	 karınca	 türünde	
ağır	 metal	 miktarının	 belirlenmesi	 amaçlanmıştır.	 Çalışma,	 biyoindikatör	 karınca	
türlerinin	 hangi	 elementleri	 ne	 kadar	 etkin	 olarak	 göstereceğini	 belirlemek	 için	
yapılan	 bir	 ön	 çalışmadır.	 Bölgede	 yaygın	 olarak	 bulunan	 farklı	 iki	 karınca	 türü		
(Formica	cunicularia,	Lasius	alienus)	ağır	metal	 içerikleriyle	bulunduğu	ortamdaki	su	
ve	 toprak	 örneklerinde	 ağır	 metal	 analizi	 yapılmıştır.	 Çalışma	 sonucunda	 ölçülen	
elementlerin	 topraktaki	seviyeleri	bakımından	 iki	 farklı	 gruba	ayrıldığı	 (nispeten	bol	
olan	Fe,	Mn	ve		Pb		ve	nispeten	az	bulunan	Cu,	Co,	Cr,	N,	Cd),	özelikle	karıncaların	Fe,	
Mn,	 Zn	 ve	 Cu	 elementlerini	 bölgeden	 örneklenen	 suya	 nazaran	 çok	 daha	 fazla	
biriktirdiği,	 bu	 nedenle	 ortamdaki	 Fe(%90),	 Mn%21,	 Zn%(36)	 ve	 Cu(%83)	 gibi	
elementlerin	gösterilmesi	açısından	karıncaların	uygun	olacağı	sonucuna	varılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Karınca	,	Trakya,	Ağır	metal	birikimi,	Fe,	Mn,	Zn	
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ESKİ	ANADOLU	TOPLUMLARINDA	ÇEVRESEL	KOŞULLAR	İLE	BAĞLANTILI	
HASTALIKLAR	

F.	Arzu	DEMİREL	
Mehmet	 Akif	 Ersoy	 Üniversitesi,	 Fen‐Edebiyat	 Fakültesi,	 Antropoloji	 Bölümü,	 15030,	
Örtülü,	BURDUR	
	

Eski	 toplumlar	 da	 bugün	 olduğu	 gibi,	 pek	 çok	 hastalığa	 maruz	 kalmaktaydı.	
İskelet	üzerinde	tespit	edilebilen	bu	tür	hastalıklar,	her	ne	kadar	sınırlı	sayıda	olsa	da,	
çevre	 koşulları	 ile	 birlikte	 değerlendirildiğinde	 eski	 toplumların	 yaşam	 biçimleri,	
beslenme	 alışkanlıkları	 ve	 sağlık	 profilleri	 ile	 ilgili	 bilgiler	 sağlamaktadır.	 	 İskelet	
üzerinde	 tespit	 edilebilen	 hastalıklar;	 doğumsal	 hastalıklar,	 ağız	 ve	 diş	 hastalıkları,	
travmatik	 rahatsızlıklar,	 eklem	 hastalıkları,	 enfeksiyonel	 hastalıklar,	 metabolizma	
hastalıkları	 ve	 tümörler	 olarak	 sıralanabilir.	 İnsanoğlu,	 özellikle	 yerleşik	 yaşama	
geçtiği	 Neolitik	 dönemden	 bu	 yana,	 özellikle	 hastalık	 taşıyan	 mikroorganizmaların	
sebep	 olduğu	 enfeksiyonel	 hastalıklara	 açık	 hale	 gelmiştir.	 Geçmişte	 zaman	 zaman	
salgın	hastalıklar	olarak	kendini	gösteren	tüberküloz,	cüzzam,	öldürücü	sıtma	hastalığı	
bu	grupta	yer	almaktadır.	Anadolu,	en	erken	insan	yerleşimlerini	barındıran	benzersiz	
bir	 coğrafyadır.	 Yerleşik	 yaşam	 ile	 birlikte	 tarım	 ve	 ticaretin	 başlaması,	 dolayısıyla	
insanlar	ve	 toplumlar	arasındaki	 temasın	artması	bu	 tür	hastalıkların	da	yayılmasını	
kolaylaştırmıştır.	 Anadolu’da	 bu	 tür	 hastalıkların	 tarihçesi,	 insan	 toplumlarının	
yerleşik	 yaşama	 geçtiği	 seramiksiz	 Neolitik	 Dönem’e	 kadar	 –günümüzden	 yaklaşık	
olarak	 12.000	 yıl	 öncesi‐	 izlenebilmektedir.	 Bu	 çalışmada,	 bugün	 olduğu	 gibi	 eski	
Anadolu	 toplumlarını	 da	 etkilemiş	 olan,	 başta	 enfeksiyonel	 hastalıklar	 olmak	 üzere,	
temelinde	çevre	ve	yaşam	koşullarının	bulunduğu	hastalıklar	tanıtılmaktadır.		
Anahtar	Sözcükler:	Anadolu,	insan,	çevre,		paleopatoloji	
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ATİKHİSAR	BARAJI’NDAN	AVLANAN	SAZAN	VE	TURNA	BALIĞI	DOKULARINDA	İZ	
ELEMENT	DEĞERLERİ	ÜZERİNE	BİR	ÖN	ARAŞTIRMA	

Kahraman	SELVİ,	Hasan	KAYA,	Mehmet	AKBULUT	ve	Ekrem	Şanver	ÇELİK	
Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Su	Ürünleri	Fakültesi,	Çanakkale	
	

Bu	 çalışma,	Atikhisar	Barajı’ndan	avlanan	 Sazan	 (Cyprinus	carpio,	 L.	 1758)	 ve	
Turna	(Esox	lucius,	L.	1758)	balığı	dokularında	(karaciğer,	kas,	solungaç	ve	böbrek)	iz	
element	 değerlerini	 belirlemek	 için	 yapılmıştır.	 Bu	 amaçla	 balık	 örnekleri	 2011	
ilkbahar	mevsiminde	barajdan	olta	 ile	yakalanmıştır.	Çalışmada	her	iki	türe	ait	beşer	
adet	balık	örneği	disekte	edilerek	dokuları	alınmıştır.	Doku	örnekleri	ön	ekstraksiyon	
işlemlerinden	 geçirildikten	 sonra	 ICP‐OES	 cihazında	 iz	 element	 okumaları	
gerçekleştirilmiştir.		

Sazan	ve	Turna	balığında	yapılan	iz	element	analizleri	sonucu	dokularda,	Zn,	Fe,	
Cu,	Mn	ve	Pb	tespit	edilmiştir.	 İki	 tür	 için	 incelenen	doku	örneklerinde	de	metallerin	
en	 fazla	 biriktiği	 organ	 karaciğer	 (Mn	 hariç),	 en	 az	 biriktiği	 organ	 ise	 kas	 olarak	
saptanmıştır.	 Tüm	doku	örneklerinde	Cd	ve	Co	metalleri	 ICP	analiz	 limitinin	 (<0,02)	
altında	bulunmuştur.		

Çalışma	 sonucunda	 balıkların	 yenilebilir	 kısmı	 olan	 kas	 dokularındaki	 iz	
element	miktarları	Tarım	ve	Köy	İşleri	Bakanlığı	(Anonim,	2002)	tarafından	belirlenen	
kabul	edilebilir	değerlerin	altında	bulunmuştur.	Fakat	her	iki	türe	ait	karaciğer,	böbrek	
ve	solungaç	dokusunda	ki	Pb	ve	Zn	elementlerinin	kabul	edilebilir	değerlerin	üzerinde	
olduğu	saptanmıştır.	Bu	bağlamda,	iz	elementlerin	balık	fizyolojisindeki	toksik	etkileri	
göz	 önünde	 bulundurularak	 Atikhisar	 Barajı’nda	 izleme	 çalışmalarının	 yapılması	
uygun	görülmektedir.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Atikhisar	 Barajı,	 Çanakkale,	 İz	 Element,	 Cyprinus	 carpio,	 Esox	
lucius	
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ÇANAKKALE	BOĞAZI’NDAKİ	KARAGÖZ	(Diplodus	vulgaris,	E.	GEOFFROY	SAINT‐
HILAIRE,	1817)	BALIĞININ	BAZI	HEMATOLOJİK	PARAMETRE	DEĞERLERİ	

Ekrem	Şanver	ÇELİK,	Sevdan	YILMAZ,	Hasan	KAYA	ve	Kahraman	SELVİ	
Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Su	Ürünleri	Fakültesi,	Çanakkale	
	

Hematolojik	 parametreler	 balığın	 fizyolojik	 durumunun	 ve	 sağlığının	
belirlenmesinde	 yaygın	 olarak	 kullanılmaktadır.	 Bu	 çalışmada,	 Çanakkale	 Boğazı’nın	
ekonomik	değere	sahip	türlerinden	biri	olan	karagöz	(Diplodus	vulgaris)	balığının	bazı	
hematolojik	 parametrelerinin	 belirlenmesi	 amaçlanmıştır.	 Bu	 amaçla,	 balıkçı	 teknesi	
kullanılarak	35	adet	karagöz	balığı	olta	 ile	yakalanmıştır.	Yakalanan	balıklar	karanfil	
yağı	 ile	 bayıltıldıktan	 sonra	 kan	 örnekleri	 plastik	 enjektörle	 kuyruk	 bölgesinden	
alınmıştır.	 Alınan	 kan	 örnekleri	 EDTA	 (Etilen	 diamin	 tetra	 asetik	 asit)’lı	 tüplere	
konarak	hematolojik	analizleri	yapılmıştır.		

İncelenen	 hematolojik	 parametrelerden	 hematokrit	 oranı	 (Ht);	 %	 20‐53,	
hemoglobin	 değeri	 (Hb);	 5,65‐15,56	 g	 100ml‐1,	 eritrosit	 sayısı	 (RBC);	 2,01‐2,92x106	
mm‐3,	Lökosit	sayısı	(WBC);		20,53‐74,16x103,	ortalama	eritrosit	hacmi	(MCV);	99,60‐
190,01	 μm3,	 eritrosit	 başına	 düşen	 ortalama	 hemoglobin	 (MCH);	 21,04‐64,44	 pg	 ve	
eritrosit	başına	düşen	ortalama	hemoglobin	konsantrasyonu	(MCHC);	%	11,07‐43,65	
arasında	bulunmuştur.	Bununla	birlikte	lenfosit	hücreler;	%	76‐98,	monosit	hücreler;	
%	 1‐5,	 nötrofil	 hücreler	%	 0‐7	 ve	 euzonofil	 hücreler	%	 0‐15	 arasında	 saptanmıştır.	
Ayrıca	 eritrosit	 hücrelerinin	 mikroskopta	 resimleri	 çekilmiş	 ve	 bilgisayar	 programı	
yardımıyla	 çapları	 ölçülmüştür.	 Deniz	 suyunun	 fiziko‐kimyasal	 parametrelerinden	
sıcaklık	9,9	°C,	tuzluluk	‰	27,1,		pH	8,2	ve	çözünmüş	oksijen	11,5	mg	l¯	olarak	tespit	
edilmiştir.			
Anahtar	Sözcükler:	Karagöz,	Diplodus	vulgaris,	hematolojik	parametreler,	Çanakkale	
Boğazı		
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KURŞUN	NİTRATIN	(Pb(NO3)2)	Gammarus	aequicauda	(KRUSTASE:	AMFİPOD)	
ÜZERİNE	AKUT	TOKSİSİTESİ	

Kahraman	SELVİ,	Hasan	KAYA,	Mehmet	AKBULUT	ve	Ekrem	Şanver	ÇELİK	
Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Su	Ürünleri	Fakültesi,	Çanakkale	
	
	 Çeşitli	yollarla	sucul	ortamlara	 taşınan	kurşun,	doğada	bulunan	en	 toksik	ağır	
metallerden	 biridir.	 Düşük	 dozlarda	 ortamdaki	 canlıların	 doku	 ve	 organlarının	
fonksiyonlarını	olumsuz	etkilediği	gibi;	artan	dozlarda	bu	canlıların	ölümlerine	neden	
olabilmektedir.	Ağır	metallerin	canlılar	üzerine	etkilerini	belirleyen	yöntemlerden	biri	
de	 akut	 toksisite	 deneyleridir.	 	 Bu	 çalışmada,	 kurşun	 nitrat	 metal	 tuzunun	 besin	
zincirinde	önemli	yere	sahip	olan	ayrıca	sucul	sistemlerde	biyoindikatör	olarak	kabul	
edilen	 amfipod	 türlerinden	 Gammarus	 aequicauda	 (Martynov,	 1931)	 üzerindeki	
öldürücü	 konsantrasyon	 değerinin	 (LC50)	 belirlenmesi	 amaçlanmıştır.	 Umurbey	
Çayı’nın	Çanakkale	Boğazı’na	döküldüğü	bölgeden	(nehir	ağzı)	toplanarak	laboratuara	
getirilen	 örnekler,	 18	 (±1)	 °C	 sıcaklıkta,	 15	 gün	 adaptasyon	 akvaryumlarında	
tutulmuştur.	 Adaptasyon	 gösteren	 bireylerden	 sağlıklı	 olanları	 seçilerek	 deneyde	
kullanılmıştır.	Bir	kontrol	grubu	ve	beş	farklı	konsantrasyon	(2,0;	3,0;	4,0;	5,0;	6,0	mg	
l¯)	 ile	 dizayn	 edilen	 deneme,	 	 üç	 tekerrürlü	 olarak	 yapılmıştır.	 96	 saatlik	 deney	
sonucunda	 Pb(NO3)2	 metal	 tuzunun	 Gammarus	 aequicauda	 örneklerinin	 %50	 sini	
öldüren	konsantrasyon	(LC50)	değeri	probit	analiz	yöntemi	ile	değerlendirilmiş	ve	4,56	
mg	l¯		olarak	saptanmıştır.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Umurbey	 Çayı,	 Çanakkale,	 Kurşun	 Nitrat,	 Akut	 Toksisite,	
Gammarus	aequicauda	
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TÜRKİYE	TİPHİDLERİ		(HYMENOPTERA:	VESPOIDEA:	TIPHIIDAE)		

Nil	BAĞRIAÇIK	ve	Gözde	Büşra	ELÇİN	
Niğde	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü	51100	Kampüs	NİĞDE	
	
	 Hymenoptera	 takımına	ait	Vespoidea	üst	 familyası	 içinde	yer	alan	Tiphidlerin	
dünyada	 yaklaşık	 1500	 türü	 bulunmaktadır.	 Yaban	 arılarının	 diğer	 familyaları	 ile	
kıyaslandığında	çok	sayıda	türe	sahip	olan	Tiphiidae	familyası,	oldukça	kozmopolit	bir	
dağılım	 göstermektedirler.	 Yaşam	 ortamı	 olarak;	 su	 kenarlarını,	 yükseltisi	 fazla	
olmayan	yerleri	ve	kumlu	habitatları	tercih	eden	Tiphiidae	türlerinin	vücutları	oldukça	
küçük	olup;	3‐25	mm.	arasındadır.	
Yedi	alt	 familya’ya	ayrılan	Tiphidlerin;	Brachycistidinae,	Diamminae,	Methochinae	ve	
Thynninae	alt	 familyalarının	dişileri	kanatsız	olup,	bacakları	kazmaya	yöneliktir.	Dişi	
bireyleri	 toprakta,	 erkekleri	 bireyleri	 ise	 genellikle	 Asteraceae	 familyası	 bitkilerinin	
çevresinde	 ve	 hayvan	 gübrelerinin	 yoğun	 bulunduğu	 yerlerde	 alçak	 uçuş	 yaparken	
görmek	mümkündür.	 Myzininae,	 Tiphiinae,	 Anthoboscinae	 alt	 familyalarının	 dişileri	
kanatlıdır.	Methochinae,	Tiphiinae	ve	Myzininae	ülkemizde	bulunmaktadır.	
Tiphiidae	 türleri,	 tarım	 ve	 orman	 zararlısı	 olan	 Scarabaeidae,	 Gryllotalpidae,	
Cicindelidae	 ve	Cerambycidae	 (Coleoptera)	 gibi	 familyalara	bağlı	 türlerin	 larvalarına	
yumurtalarını	 bırakarak	 ektoparazitlik	 yaptıklarından	 dolayı	 biyolojik	 ajan	 olarak	
biyolojik	 mücadelede	 büyük	 öneme	 sahiptirler.	 Genellikle,	 çok	 derin	 olmayan	
yüzeylerde	konakçılarını	aramak	için	toprağı	kazarlar.	Tahılların	ekili	olduğu	yerlerde	
bol	 bulunan	 Tiphidler,	 konakçısının	 thoraksına	 iğnesini	 batırarak	 onu	 bir	 süreliğine	
felç	ettikten	sonra	yumurtasını	üzerine	yapıştırır.	
Bu	çalışmada;	ekolojik	olarak	büyük	önem	taşıyan,	ancak	hakkında	çok	fazla	araştırma	
yapılmamış	 olan	 Tiphiidae	 familyasının	 genel	 özellikleri	 açıklanarak,	 Türkiye’de	
bulunan	türlerin	listesi	verilmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Tiphiidae,	biyolojik	mücadele,	fauna,	Türkiye	
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DDVP’NİN	(DİCHLORVOS)	Galleria	mellonella	L.’NİN	SENTEZLEDİĞİ	TOTAL		
PROTEİN	MİKTARINA	ETKİLERİ	

Nilay	YILMAZ,	Osman	DURSUN	ve		İskender	EMRE	
Çukurova	Üniveristesi,	Fen‐Edebiyat	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Sarıçam/Adana	
	

Yapılan	çalışmada	kimyasal	mücadelede	zararlılara	karşı	kullanılan	Dichlorvos	
(DDVP)’un	 arı	 kovanlarına	 zarar	 veren,	 Lepidoptera	 ordosu,	 Pyralidae	 ailesi	 üyesi,	
büyük	 bal	 mumu	 güvesi	 Galleria	 mellonella	 L.’nin	 protein	 metabolizmasına	 etkisi	
araştırılmıştır.	

Kimyasal	mücadele,	 uygulanmasının	 kolay	 ve	 ucuz	 olması,	 kısa	 zamanda	 etki	
gösterebilmesi	 nedeniyle	 zararlı	 böceklerle	mücadelede	 tercih	 edilen	 bir	 yöntemdir.	
Bu	 mücadelede	 kullanılan	 toksik	 ve	 biyosidal	 maddeler	 olan	 pestisitler;	 zararlı	
hayvanların,	 böceklerin,	 mikroorganizmaların,	 otların	 ve	 sorun	 teşkil	 eden	 diğer	
canlıların	ölmesini	sağlayan	veya	üremelerini	durduran	kimyasallardır.	Zararlı	böcek	
türlerine	 karşı	 kullanılan	 pestisid	 grubu	 insektisidlerdir.	 İnsektisidler	 böceklerde	
metabolizma	 anormallikleri,enzim	 aktiviteleri	 değişiklikleri,	 davranış	 bozuklukları,	
beslenme	ve	beslenme	alışkanlıkları	değişiklikleri,	üreme	anormallikleri,	parazitlenme	
ve	 parazit	 çıkışı	 anormalliklerine	 neden	 olurlar.	 Organofosforlu	 insektisidler	 sınıfı	
içinde	yer	alan	DDVP,	zararlıları	öldürmek	için	kullanılan	sentetik	bir	kimyasaldır.	

Zararlı	 böceklerin	 meydana	 getirdiği	 zararın	 büyüklüğünün	 populasyon	
yoğunluğu	 ile	 doğru	 orantılı	 olduğu	 bilinmektedir.	 Populasyon	 yoğunluğunun	
artmasında,	 dişilerin	 üreme	 potansiyelini	 etkileyen,	 besin,	 sıcaklık,	 nem,	 fotoperiyot		
gibi	çevresel	faktörlerin	yanında	total	protein	miktarı	gibi	iç	faktörlerinde	etkili	olduğu	
bilinmektedir.	

İnsektisitlerin,	böceklerin	biyokimyasal	parametreleri	üzerine		olumsuz	etkileri	
bilinmektedir.	 Hücrede	 serbest	 radikal	 oluşumunu	 indükleyerek	 kimyasal	
parametrelerin	 değişimine	 sebep	olurlar.	 Yapılan	 çalışmada	DDVP,	 subletal	 dozlarda		
laboratuvar	koşullarında	kullanılan	yapay	besine	eklenmiş	ve	bu	besinle	beslenen	G.	
mellonella	 L.	 larvalarında	 total	 protein	 analizi	 yapılmış	 ve	 protein	 miktarlarının	
arttırdığı	gözlenmiştir.		
Anahtar	Sözcükler:	Galleria	mellonella,	DDVP	(Diklorvos),	Protein	sentezi	
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ISPARTA	İLİ	HELOPHORIDAE	(COLEOPTERA)	TÜRLERİNİN	GENEL	BİR	
DEĞERLENDİRMESİ	

Ayçin	YILMAZ	ve	Ebru	Gül	ASLAN	
Süleyman	Demirel	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	32260,	Isparta	
	
	 Hydrophiloidea’nin	 tür	 sayısı	 bakımından	 küçük	 bir	 kısmını	 oluşturan	
Helophoridae	familyası	tek	bir	cins	(Helophorus)	altında	tanımlanmış	ortalama	200	tür	
ile	 temsil	 edilmekte	 olup	 Palearktik	 bölgede	 yaklaşık	 150	 tür	 ile	 yayılış	
göstermektedir.	Nearktik	bölgede	41	türün	kaydı	bulunmasına	rağmen,	Helophoridae	
familyası	 Afrotropikal	 ve	 Oriental	 bölgelerde	 yalnızca	 birkaç	 tür	 ile	 temsil	
edilmektedir.	 Ülkemizde;	 Helophorus,	 Atracthelophorus,	 Rhopalhelophorus,	
Transithelophorus,	 Empleurus,	 Eutrichelophorus	 ve	 Trichelophorus	 alt	 cinslerinde	
tanımlanmış	toplam	48	tür	ve	2	alttür	bulunmaktadır.	

2009	 ve	 2010	 yıllarında	 gerçekleştirilen	 bu	 çalışmada,	 araştırma	 alanı	 olarak	
seçilen	Isparta	il	merkezi	ve	 ilçelerinden	Helophoridae	familyasına	ait	tek	cinse	bağlı	
toplam	 9	 tür	 tespit	 edilmiştir.	 Helophorus	 türlerinin	 yaşam	 alanı	 tercihleri,	 alpinik	
zonda	 yer	 alan	 yüksek	 dağlardan	 deniz	 seviyesine	 kadar	 oldukça	 geniş	 bir	 aralıkta	
değişmektedir.	 Yapılan	 arazi	 çalışmalarına	 dayalı	 gözlemler	 sonucunda,	 genel	 olarak	
küçük,	durgun	ve	vejetasyon	bakımından	fakir	suların	türler	tarafından	sıklıkla	yaşam	
alanı	 olarak	 tercih	 edildiği	 tespit	 edilmiştir.	 Helophorus	 brevipalpis,	 iki	 yıllık	
örneklemeler	 süresince	 araştırma	 alanında	 en	 çok	 rastlanılan	 tür	 olup,	 bireyler	
arasında	 genital	 yapı	 ve	 pronutumdaki	 yansımalar	 bakımından	 varyasyon	 oranı	
oldukça	 yüksektir.	 Çalışmanın	 bölgede	 adı	 geçen	 familya	 üzerine	 gerçekleştirilen	 ilk	
kapsamlı	araştırma	olması	nedeniyle,	bundan	sonra	ülkemizin	özellikle	güney	ve	batı	
bölgelerinde	yapılacak	olan	benzer	çalışmalara	katkıda	bulunacağı	düşünülmektedir.	
Anahtar	Sözcükler:	Coleoptera,	Helophoridae,	fauna,	habitat	tercihi,	Isparta	
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ESKİŞEHİR	İLİ	YOL	KENARI	TOPRAK	VE	CADDE	TOZLARINDA	BAZI	AĞIR	
METALLERİN	KİRLİLİK	İNDEKSİ	DEĞERLENDİRMESİ	

Semra	MALKOÇ	ve	A.SAVAŞ	KOPARAL	
Anadolu	Üniversitesi,	Çevre	Sorunları	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi,	26555,	Eskişehir	

	
	 Trafikte	 bulunan	 araçların	 çevreye	 katkısını	 belirlemek	 amacıyla	 yapılan	 bu	
çalışmada	Eskişehir	 ili	 şehir	merkezinden	 geçen	 sadece	 tramvay	 hattı,	 hem	 tramvay	
hem	de	trafiğin	olduğu	hat	ve	sadece	trafiğin	olduğu	hat	olmak	üzere	3	 farklı	hatdan	
toplam	15	 noktadan	 toprak	 ve	 cadde	 tozu	 örnekleri	 toplanmıştır.	 Alınan	 örneklerde	
Kadmiyum	(Cd),	Krom	(Cr),	Bakır	(Cu),	Demir	(Fe),	Civa	(Hg),	Mangan	(Mn),	Nikel	(Ni),	
Kurşun	 (Pb)	 ve	 Çinko	 (Zn)	miktarları	 Varian	 ICP‐OES	 cihazı	 ile	 EPA	 3051	A’ya	 göre	
analiz	 edilmiştir.	 Analiz	 sonucunda	 Cu,	 Pb	 ve	 Zn	 açısından	 cadde	 tozlarında	 diğer	
parametrelere	göre	daha	çok	birikim	olduğu	görülmüştür.	
	 Bir	diğer	aşamada	elde	edilen	veriler	Kirlilik	indeksine	göre	sınıflandırılmıştır.	
Elde	edilen	sonuçlara	göre	Cu	ve	Pb	açısından	cadde	tozu	örnekleri	kirlilik	açısından	
orta	derecede	değerlendirilirken,	Zn	açısından	tramvay‐taşıt	hattı	ve	sadece	taşıt	hattı	
orta	 derecede	 olup,	 sadece	 tramvayın	 olduğu	 hat	 kirlilik	 açısından	 yüksek	 derece	
sınıfında	değerlendirilmiştir.		
Anahtar	Sözcükler:	Ağır	metal,	Kirlilik	indeksi,	Trafik,	Tramvay	
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BAZI	BÖCEK	TÜRLERİNİN	(Ceratitis	capitata	W.,	Pimpla	turionellae	L.	ve	Galleria	
mellonella	L.,)	AKUSTİK	ÖZELLİKLERİNİN	İNCELENMESİ	

Süheyla	İNKAYA,	Benay	SEZER	ve	Pınar	ÖZALP	
Çukurova	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Adana		
	

Kimyasal	savaşımın	hedef	olmayan	türlere	ve	doğal	düşmanlara,	çevre	kirliliği,	
doğal	dengenin	bozulması	ve	zararlı	 türlerde	direnç	oluşumu	gibi	pek	çok	yan	etkisi	
bulunmaktadır.	 Bu	 nedenle	 hem	 ekonomik	 hem	 de	 çevreye	 zarar	 vermeyen	
yöntemlerin	 geliştirilmesi	 hedeflenmektedir.	 Bu	 amaçla	 feromon	 tuzakları,	
kısırlaştırma	yöntemi,	 düşman	böcek	 salımı	 gibi	 yöntemlere	 akustik	 ses	 dalgaları	 ile	
böcekleri	toplama	yöntemi	de	ilave	edilebilir.	

	Böceklerde	ses	çıkarmanın	amacı	cinsel	çağrı,	korunma	ve	birbirini	tanımadır.	
Hızlı	 Fourier	 Dönüşümü	 olarak	 bilinen	 FFT	 (Fast	 Fourier	 Transform)	 analizi	 yapan	
programlar	 kullanılarak	 böceklerin	 çıkardıkları	 bu	 seslerin	 hangi	 frekanslardan	
oluştukları	 bulunabilir.	 Bu	 frekans	 ve	 ses	 şiddeti	 yorumlanarak,	 incelenilen	 böcek	
türlerinin	ses	üretim	organlarının	fiziksel	yapıları	hakkında	bilgilere	ulaşılabilir.		

Yapılan	 çalışmada	Ceratitis	 capitata,	Pimpla	 turionellae	 ve	Galleria	mellonella’	
nın	 ultrasonik	 ses	 kayıtları	 incelenmiş	 ve	 frekans	 analizleri	 sonucunda	 bu	 böcek	
türlerinin	 ses	 seviyeleri	 ölçülmüştür.	 Çalışmalar	 sonunda	 C.	 capitata’	 nın	 62	 kHz,	P.	
turionellae’	 nın	 15‐55	 kHz	 ve	G.	mellonella’	 nın	 60‐90	 kHz	 frekans	 aralıklarında	 ses	
çıkardıkları	 bulunmuştur.	 Elde	 edilen	 bulgular	 doğrultusunda	 bu	 üç	 böcek	 türünün	
ultrasonik	 sesleri,	 iletişimde	 ve	 özellikle	 erkek	 böceklerin	 dişilere	 kur	 yapmak	 ve	
çiftleşme	 davranışları	 için	 kullandıklarını	 ortaya	 koymuştur.	 Dişilerin,	 erkeklerin	
çıkardıkları	 bu	 sesleri	 taklit	 ederek	 kanat	 titreşimleri	 ile	 karşılık	 verdikleri	
gözlenmiştir.	Bunun	yanında	parazit‐konak	ilişkilerini	araştırdığımız	P.	turionellae	ve	
G.	mellonella	 arasında	 ultrasonik	 ses	 seviyesinde	 iletişimlerin	 kullanılabileceğini	 de	
söylemek	mümkündür.	
Anahtar	Sözcükler:	Ceratitis	capitata	W.,	Galleria	mellonella	L.,	Pimpla	turionellae	L.,	
Ultrasonik	Ses	
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BORÇKA‐KARAGÖL	TABİAT	PARKI’NDA	(ARTVİN/TÜRKİYE)	YAŞAYAN	KURBAĞA	
TÜRLERİ,	DAĞILIŞLARI	VE	KORUNMALARI	

Murat	AFSAR1,	Birgül	AFSAR1,	Dinçer	AYAZ2,	Kerim	ÇİÇEK2	ve	C.	Varol	TOK3	
1	Celal	Bayar	Üniversitesi	Fen	Edebiyat	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,	Muradiye/Manisa,		
2	Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Bornova/İzmir	
3	Çanakkale	18	Mart	Üniversitesi	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Çanakkale	
	

Borçka‐Karagöl	 Tabiat	 Parkı	 ve	 çevresinde	 yaşayan	 kurbağa	 türleri	 ve	
dağılışları,	 2003	 ile	 2006	 yılları	 arasında	 yapılan	 arazi	 çalışmalarıyla	 belirlenmiştir.	
Karagöl	 Tabiat	 Parkı	 ve	 çevresinde	 5	 kuyruksuz	 [Rana	 macrocnemis,	 Pelophylax	
ridibundus,	 Hyla	 arborea,	 Pelodytes	 caucasicus	 ve	 Bufo	 bufo]	 ve	 iki	 kuyruklu	
[Mertensiella	caucasica		ve	Ommatotriton	ophryticus]	kurbağa	türü	olmak	üzere	toplam	
yedi	amfibi	türünün	yaşadığı	tespit	edilmiştir.		

1465	 metre	 yükseklikte	 bulunan	 Karögöl’de	 Rana	 macrocnemis,	 Pelophylax	
ridibundus,	 Hyla	 arborea,	 Pelodytes	 caucasicus,	 Bufo	 bufo,	Mertensiella	 caucasica	 ve	
Ommatotriton	ophryticus	türlerinin	sintopik	olarak	yaşadığı	belirlenmiştir.	1465‐1750	
m	 arasında	 söz	 konusu	 türlerden	 Rana	 macrocnemis,	 Pelophylax	 ridibundus,	 Hyla	
arborea,	 Pelodytes	 caucasicus,	 B.	 bufo	 ve	 Ommatotriton	 ophryticus	 birlikte	
yaşamaktadır.	 1750	–	2200	m	arasında	 ise	R.	macrocnemis	 ve	Mertensiella	caucasica		
türleri	birlikte	yaşamaktadır.	Karagöl’de	Pelophylax	ridibundus	baskın	tür	olarak	göze	
çarpmaktayken,	 Orman	 içi	 ve	 subalpin	 bölgede	 R.	 macrocnemis	 baskın	 tür	 olarak	
gözlenmiştir.	

Çalışma	 alanındaki	 gözlemlerimize	 dayanarak,	 amfibi	 populasyonlarını	 tehdit	
eden	 başlıca	 etkenler;	 otel,	 günübirlik	 piknikçilerin	 ve	 kampçıların	 atıkları,	 bölgenin	
festival	 ve	 etkinlik	 alanı	 olarak	 kullanılması	 ve	 araç	 yolunun	 göl	 kenarına	 kadar	
ulaşması	 nedeniyle	 oluşan	 gürültü	 kirliliği,	 fidan	 yetiştiriciliğinde	 sulama	 amaçlı	
kullanılan	beton	havuz,	 göl	 sahasının	 siltasyon	 etkisi	 ile	 daralması	 sayılabilir.	 Ayrıca	
2000’	 li	 yıllarda	Karagöl’e	 izinsiz	 olarak	 sazan	 balıkları	 bırakıldığı	 ve	 bir	 süre	 sonra	
toplatıldığı	yerli	halk	tarafından	bildirilmiştir.			
Anahtar	 Sözcükler:	 Karagöl	 Tabiat	 Parkı,	 Artvin,	 Rana	 macrocnemis,	 Pelophylax	
ridibundus,	 Hyla	 arborea,	 Pelodytes	 caucasicus,	 Bufo	 bufo,	 Mertensiella	 caucasica,	
Ommatotriton	ophryticus		
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KARYATAĞI	DAĞI’NIN	(KASTAMONU/AZDAVAY)	ENDEMİK	BİTKİLERİ		
ve	TEHLİKE	KATEGORİLERİ	

Kerim	GÜNEY1,	Mehlika	BENLİ2,	Fatmagül	GEVEN2,		
Ümit	BİNGÖL2	ve	Nazife	YİĞİT3	

1	 Kastamonu	 Üniversitesi,	 Fen	 Edebiyat	 Fakütesi,	 Biyoloji	 Bölümü,	 Kuzeykent/	
Kastamonu		
2	Ankara	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Tandoğan	/	Ankara	
3	Kırıkkale	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Yahşihan	/	Kırıkkale	
	
	 Karyatağı	Dağı,	 Kastamonu	 İli,	 Azdavay	 İlçesi’nde	 Avrupa‐Sibirya	 Fitocoğrafik	
Bölgesinin	 Öksin	 Provensi	 içersinde	 yer	 almaktadır.	 Araştırma	 alanının	 güneyinde	
Azdavay,	 kuzeyinde	 Şenpazar	 doğusunda	 Ağlı	 ilçesi	 ile	 batısında	 Devrekani	 Çayı	
bulunmaktadır.	Araştırma	alanının	dikey	sınırları	873‐1210	m	arasındadır.		
	 2005‐2007	 yılları	 arasında	 yapılan	 arazi	 çalışmalarında,	 Karyatağı	 Dağı’nda	
yayılış	 gösteren	 12	 endemik	 bitki	 taksonu	 tesbit	 edilmiştir.	 Bunlar	 Abies	
nordmanniana	 (Stev.)	 Spach.	 	 subsp.	 bornmuelleriana	 (Mattf.)	 Coode	 et	 Cullen	 (lc),	
Alyssum	pateri	Nyar	subsp.	pateri	(lc),	Dianthus	balansae	Boiss.	(lc),	Alcea	apterocarpa	
(Fenal)	Boiss.	(lc),	Crataegus	tanacetifolia	(Lam.)	Pers.	(lc),	Heracleum	paphlagonicum	
Czeczott.	 (cd),	 Scabiosa	 columbaria	L.	 subsp.	paphlagonica	 (Bornm.)	Matthews	 (cd),	
Campanula	lyrata	Lam.	subsp.	lyrata	(lc),	Onosma	bornmuelleri	Hausskn.	(lc),	Digitalis	
lamarckii	Ivan,	(lc)	Verbascum	eriocarpum	(Freyn.	&	Sint.)	Bornm.	(cd),	Stachys	cretica		
L.	subsp.	anatolica	Rech.	(lc)’dır.		
Anahtar	Sözcükler:	Karyatağı	Dağı,	Flora,	Kastamonu,	Endemik	Bitkiler	
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BENZİLTRİBÜTİLAMONYUM	(BTBA)	İLE	MODİFİYE	EDİLEN	KULA	VOLKANİTİ	
KULLANILARAK	URANYUM	KİRLİLİĞİNİN	GİDERİLMESİ	

Ümit	H.	KAYNAR1,	Ümran	HİÇSÖNMEZ2	ve	Meral	ERAL3	
1	Celal	Bayar	Üniversitesi,	Eğitim	Fakültesi,	İlköğretim	Bölümü,	Demirci/Manisa		
2	Celal	Bayar	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Kimya	Bölümü,	Manisa	
3	Ege	Üniversitesi,	Nükleer	Bilimler	Enstitüsü,	Bornova/İzmir	
	
	 Radyoaktif	elementleri	içeren	atıkların	işlenmesinde	üç	temel	kademe	vardır;	
hacım	 azaltma,	 radyonüklidlerin	 uzaklaştırılması	 ve	 immobilizasyon‐depolama.	
Aktinitlerin	 giderilmesinde	 ve	 immobilizasyonunda	 en	 çok	 kullanılan	 yöntemlerden	
biri	 de	 adsorpsiyon	 tekniğidir.	 Adsorpsiyonda;	 ekonomiklik,	 kimyasallara	 ve	
radyasyona	 karşı	 dayanıklılık,	 kolay	 ve	 bol	 bulunabilirlik	 açısından	 doğal	 kaynaklı	
adsorbanların	 kullanımları	 önem	 kazanmaktadır.	 Özellikle,	 ucuz	 adsorban	 kullanımı	
ve	 farklı	 maddelerle	 modifiye	 edilerek	 aktifleştirilen	 adsorbanların,	 adsorpsiyon	
kapasitelerinin	arttırılması	konusunda	yoğun	olarak	çalışılmaktadır.		

Daha	 önceki	 çalışmalarımızda,	 ülkemizin	 doğal	 kaynağı	 olan	 alkali	 bazaltik	
yapıdaki	 Kula	 volkanitinin	 doğrudan	 adsorban	 olarak	 kullanılması	 durumunda,	
adsorpsiyon	verimlerinin	düşük	olduğu	belirlenmişti.	Bu	çalışmada	ise,	Kula	volkanit	
curuflarını	 organik	 katyonla	 modifiye	 ederek	 uranyum	 adsorpsiyon	 verimliliğinin	
arttırılması	 amaçlanmıştır.	 Öncelikle,	 Kula	 volkanitlerine	 benziltribütilamonyum	
(BTBA)	 organik	 katyonu	 ile	 modifiye	 etme	 işlemi	 yapılmış	 ve	 elde	 edilen	 organo‐
volkanitin;	 SEM‐EDX,	 BET,	 TGA,	 IR	 ve	 XRD	 analizleri	 ile	 karakterizasyonu	
belirlenmiştir.	 Elde	 edilen	 organo‐volkanite	 ilişkin	 uranyum	 adsorpsiyon	 çalışmaları	
yapılmıştır.	 Adsorpsiyonu	 etkileyen	 önemli	 parametreler	 olan;	 organik	 katyon	
konsantrasyonu,	 zaman,	 pH,	 V/m,	 uranyum	 konsantrasyonu	 ve	 sıcaklık	 etkisi	
incelenmiş,	 adsorpsiyon	 izotermleri	 oluşturulmuş	 ve	 termodinamik	 nicelikler	
hesaplanmıştır.			

Ülkemizin	 nükleer	 teknolojiye	 adım	 attığı	 bu	 günlerde,	 kurulması	 planlanan	
nükleer	reaktörlerle	ilgili,	yakıt	çevriminin	çeşitli	aşamalarında	atıkların	oluşması	söz	
konusudur.	Bu	atıkların	giderilmesinde,	Kula	bölgesinde	bol	olarak	bulunan	volkanitin	
alternatif	 bir	 yerli	 adsorban	 malzemesi	 olarak	 kullanılması,	 çevre	 kirliliğinin	
azaltılmasında	katkı	sağlayabilecektir..		
Anahtar	Sözcükler:	Adsorpsiyon,	Uranyum,	Organik	Katyon,	BTBA	
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Rosmarinus	officinalis	L.	ve	Myrtus	communis	L.	YAPRAK	ve	TOPRAKLARININ	
KARBON	ve	AZOT	İÇERİKLERİNİN	KARŞILAŞTIRILMASI	

Ayşe	ORHAN,		Burak	KOÇAK,	Şahin	CENKSEVEN,	Nacide	KIZILDAĞ,	Ahu	KUTLAY	ve	
Cengiz	DARICI	

Çukurova	Üniversitesi,	Fen‐Ed.	Fak,	Biyoloji	Bölümü,	Balcalı	/	Adana	
	

Çalı	 formundaki	 tıbbi	 ve	 aromatik	 Rosmarinus	 officinalis	 L.	 (Biberiye;	
Lamiaceae)	 	 ile	 Myrtus	 communis	 L.	 subsp.	 communis	 (Mersin	 yemişi;	 Myrtaceae)	
Mersin	ve	Adana	yöresinde	makide	yaygın	iki	bitkidir.	

Akdeniz	 makisini	 oluşturan	 elemanların	 ekolojik	 özelliklerini	 belirlemek	
amacıyla	üç	farklı	alandan	alınan	bu	2	bitkinin	yaprak	ve	topraklarının	karbon	ve	azot	
içerikleri	 ile	 bazı	 toprak	 özellikleri	 karşılaştırılmış	 ve	 istatistiksel	 olarak	
değerlendirilmiştir.	Toprakların	karbon	 içerikleri	Myrtus’da	%	2,41	 iken	Rosmarinus’	
da	%	1,77	(P≤0,001),	 toplam	azot	 içerikleri	 sırasıyla	%	0,29	ve	%	0,10	bulunmuştur	
(P<0,05).	 Yaprak	 karbon	 içerikleri	 (%)	Myrtus	 ‘	 da	 65,09,	 Rosmarinus	 ‘da	 ise	 58,39	
olarak	belirlenmiştir	(P>0,05).		

Sonuçta	 bu	 bölgede	 Myrtus’un	 Rosmarinus’a	 göre	 daha	 aktif	 olarak	 organik	
bileşik	üretip	yapraklarında	biriktirdiği	ve	bunun	da	toprağa	yansıdığı		söylenebilir.	
Anahtar	Sözcükler:	Akdeniz	ekosistemi,	Rosmarinus	officinalis	L.,	Myrtus	comminus	L.,	
Karbon,		
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İŞLEME	TESİSLERİNDE	KABUKLU	SU	ÜRÜNLERİ	ATIKLARININ	
DEĞERLENDİRİLEREK	ÇEVRE	KİRLİLİĞİNİN	AZALTILMASI	

Nermin	BERİK,	E.	Cem	ÇANKIRILIGİL	ve	Akın	AKYILDIZ	
Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Su	Ürünleri	Fakütesi,	Çanakkale	
	
	 Kabuklu	 su	ürünleri	 üretimi	2009	yılında	dünyada	5	milyon	 ton;	Türkiye’de	
ise	 45,144	 ton	 olarak	 gerçekleşmiştir.	 Avlama	 veya	 yetiştiricilik	 yoluyla	 elde	 edilen	
kabuklular	su	ürünleri	işleyen	tesislerde	tüketime	hazırlanmaktadır.				
	 Türkiye’de	 en	 çok	 işlenen	 kabuklu	 su	 ürünleri	 Crustaceae	 (karides,	 yengeç,	
ıstakoz	 ve	 kerevit)	 ve	 Bivalvia	 (deniz	 tarağı,	 midye,	 istiridye,	 akivades)	 sınıflarına	
aittir.	Genellikle	etleri	değerlendirilmekte	olup;	özellikle	bazı	yengeç	türlerinin	bacak	
etleri	 alındıktan	 sonra,	 kafa	 ve	 gövde	 kabuğu	 kullanılmamaktadır.	 Çift	 kabuklularda	
canlı	 ağırlığın	 yaklaşık	 %60’lık	 bir	 bölümünü	 kalsiyum	 yapıdaki	 iki	 adet	 kapaktan	
oluşan	 sert	 kabuklar	 oluşturmaktadır.	 Et	 ve	 gonadlar	 işlenerek	 değerlendirilmekte,	
kabuklar	 ise	 atılmaktadır.	 Çok	 nitelikli	 olan	 bu	 hammaddeler	 atık	 muamelesi	
gördüklerinde	 ekonomik	 kayıpların	 yanı	 sıra	 çevre	 ve	 insan	 sağlığı	 için	 olumsuz	
etkilere	 neden	 olmaktadır.	 Gelişmiş	 endüstriyel	 uygulamalarda	 ise	 kabuklar	
değerlendirilerek;	hem	çevre	kirliliği	önlenmekte,	hem	de	ülke	ekonomilerine	önemli	
katkı	 sağlanmaktadır.	 Balık	 unu,	 protein	 hidrolizatı	 ve	 kitin	 elde	 edilmesi	 en	 fazla	
uygulanan	 kullanım	 şekilleridir.	 Bu	 konuya,	 yasal	 denetleyicilerin	 ve	 yatırımcıların	
ilgilerini	çekmek	amaçlanmaktadır.	
Anahtar	Sözcükler:	Kabuklu	Su	Ürünleri,	Atık,	Çevre	Kirliliği	
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DİYARBAKIR’DAKİ	BİR	BOZKIR	ALANINDA	İLKBAHAR	DÖNEMİ	BOYUNCA	
KELEBEK	(INSECTA:	LEPIDOPTERA)	TÜRLERİ	ABUNDANSLARINDA	GÖZLENEN	

DEĞİŞİMLER	

Şemsettin	TURĞA	ve	Murat	BİRİCİK	
Dicle	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Diyarbakır	
	

Doğal	 ya	 da	 doğala	 yakın	 bozkır	 alanlarda	 (2009	 yılı	mart	 sonundan	 haziran	
ortasına	 kadarki)	 ilkbahar	 döneminde	 gözlenen	 yaygın	 gündüz	 kelebeği	 türlerinin	
birey	sayılarındaki	değişim,	Diyarbakır’da,	4800	m	uzunluğundaki	araştırma	güzergâhı	
boyunca	 haftada	 bir	 kez	 gerçekleştirilen	 sistematik	 hat	 boyu	 gözlemlerle	
araştırılmıştır.	

Araştırma	süresince	alanda	18	türden	toplam	4396	birey	tespit	edilmiş,	bunlar	
arasında	 Cynthia	 (Vanessa)	 cardui’nin	 en	 yaygın	 tür	 (%34,5)	 olduğu	 görülmüştür.	
Toplam	 birey	 sayısı	 ilk	 olarak	 nisan	 ayı	 ortasında	 en	 yüksek	 değere	 ulaşmış,	 ancak	
mayıs	başında	belirgin	bir	azalma	gösterdikten	sonra	mayısın	son	haftası	ile	haziranın	
ilk	 haftası	 arasındaki	 dönemde	 ikinci	 kez	 ve	 ilkinden	 yaklaşık	 iki	 kat	 daha	 yüksek	
olmak	 üzere	 nihai	 en	 yüksek	 değerine	 varmıştır.	 En	 bol	 rastlanan	 altı	 tür	 arasında	
Zerynthia	 deyrollei	 en	 erken,	 Pontia	 edusa	 ise	 en	 geç	 dönemde	 maksimum	 birey	
sayılarına	ulaşmışlardır.	Haziranın	ilk	haftasında	en	yüksek	sayıya	ulaşan	C.	cardui’nin	
hemen	 ertesi	 hafta	 alanda	 hemen	 hiç	 bulunmaması	 çarpıcı	 bir	 ani	 değişim	 olarak	
dikkat	çekmektedir.	

Değişimlerde	en	etkili	faktörlerin,	meteorolojik	değişkenlerin	yanı	sıra,	her	
türün	yumurta	bıraktığı	ve	beslendiği	bitki	türlerinin	büyüme	ve	çiçeklenme	
dönemleri	ile	türe	özgü	göç	ve	hareketlilik	şemaları	olduğu	düşünülmektedir.	
Anahtar	Sözcükler:	Kelebek,	Diyarbakır,	bozkır,	ilkbahar,	abundans	
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FARKLI	5	PESTİSİTİN	Itoplectis	maculator	(Fabricius,	1775)	(ICHNEUMONIDAE,	
HYMENOPTERA)	ÜZERİNDE	24	SAATLİK	MORTALİTESİ	

Mitat	AYDOĞDU	ve	Utku	GÜNER		
	Trakya	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Balkan	Yerleşkesi	/	Edirne	
	

Bir	 agroekosistemde	 pestisit	 uygulandığında,	 pestisit	 sadece	 zararlıları	 değil,	
ekosistemdeki	 zararlıların	 populasyonlarını	 kısmen	 baskı	 altında	 tutan	 faydalıları	
doğrudan	 ve	 dolaylı	 etkileyebilmektedir.	 Böylece	 doğal	 denge	 bozulmakta,	 tür	
çeşitliliği	 azalmakta	 ve	 daha	 önceden	 problem	 olmayan	 yeni	 bazı	 zararlılar	 ortaya	
çıkabilmektedir.	Entegre	zararlı	yönetiminde,	zararlılara	karşı	kullanılan	pestisitlerin	
biyolojik	 savaş	 açısından	 önemli	 olan	 faydalı	 böceklere	 olumsuz	 etkisinin	 olmaması	
gerekir.		

Çalışmanın	 materyalini	 Edirne	 kiraz	 ağaçlarında	 zarar	 yapan	 A.	 rosana	
(Lepidoptera:	 Tortricidae)’nın	 son	 dönem	 larva,	 pupa	 ve	 doğal	 düşmanı	 Itoplectis	
maculator	 (Fabricius	 1775)	 (Ichneumonidae,	 Hymenoptera)	 oluşturmaktadır.	 Kiraz	
bahçelerinden	 toplanan	 larva	 ve	 pupalar	 laboratuvara	 getirilmiş,	 oda	 sıcaklığında		
(24±2	 0C	ve	%	50±5	orantılı	 nem),	 her	bir	 steril	petri	 içine	1	örnek	ve	1:1	oranında	
pamuğa	 emdirilmiş	 şekerli	 su	 kullanılarak	 gerekli	 gözlem	 ve	 çalışmalar	 yapılmıştır.	
Larvalar	her	 gün	düzenli	 olarak	beslenerek,	 bunların	pupa	ve	 ergin	dönemine	geçişi	
sağlanmış	veya	bunlardan	parazitoitler	(I.	maculator)	elde	edilmiştir.		

Meyva	 bahçelerinde	 kullanılan	 bazı	 pestisitlerin	 ( ‐chyalothrin,	 ‐
cypermethrin,	deltamethrin,	dichlorvos	ve	diazinon)	I.	maculator	üzerindeki	24	saatlik	
mortalitesi	 laboratuar	 koşullarında	 belirlenmiştir.	 24	 saatlik	 peryod	 sonunda	
mortalite	süresinin	sırasıyla	dichlorvos>	deltamethrin>	diazinon>	 ‐cypermethrin	> ‐
chyalothrin	olduğu	gözlemlenmiştir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Itoplectis	 maculator,	 Hymenoptera,	 Pestisit,	 Archips	 rosana,	
mortalite	
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NANOTEKNOLOJİ	VE	ETİK	SORUNLAR	

Oğuz	DOĞAN1,	İhsan	OBALI2	ve	Aslıhan	YILMAZ	OBALI	3	
1SelçukÜniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Fizik	Bölümü,	42075,	Konya,	Türkiye	
2	SelçukÜniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	42075,	Konya,	Türkiye	
3	SelçukÜniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Kimya	Bölümü,	42075,	Konya,	Türkiye	
	

Nano	 teknoloji	 yediğimiz	 gıda	 ürünlerinden	 giydiğimiz	 kıyafetlere	
kullandığımız	 ilaçlardan	 bilgisayarlarımızın	 gücüne	 sürdüğümüz	 otomobillerden	
yaşadığımız	 evlere	 kadar	 hayatımızın	 her	 noktasını	 etkilemeye	 başlamıştır.	 Uzun	
vadede	nano	teknolojinin	etkisi	tarihte	buhar	gücünün	elektriğin	veya	transistörlerin	
kullanımı	 kadar	 belirgin	 olacaktır.	 Nano	 teknolojinin	 etkilemeyeceği	 bir	 endüstri	
kolunu	düşünebilmek	neredeyse	imkansızdır.	

Nano	teknolojinin	pazarda	bulunan	uygulamaları,	şu	anda	sınırlı,	ancak	nano	
parçacıklar	(atomlar)	bir	çok	endüstride	kullanılmaktadır.	Savunma	ve	silah	sanayinde	
nano	teknoloji	çok	önemli	bir	yere	sahiptir.	Arı	büyüklüğünde	uçan	robot,	kimyasal	ve	
biyolojik	 silahlar,	 askeri	 amaçlı	 özel	 elbiseler	 buna	 örnek	 olarak	 verilebilir.	 Sadece	
hastalığın	bulunduğu	ve	veya	yayıldığı	bölgelere	saldırarak	ilaç	veren	makineler	insan	
vücudu	içinde	hareket	edilmesine	imkan	sağlayan	teşhis	araçları	nano	teknolojinin	tıp	
ve	sağlık	sektörü	üzerindeki	potansiyel	uygulamaları	olarak	gösterilebilir.	

Normalde	 zararsız	 diye	 bildiğimiz	 bir	 malzeme,	 nano	 seviyede	 hiç	
beklenmedik	şekilde	davranabilir.	Bazı	karbon	nano	tüplerin	asbest	gibi	davranmaları,	
nano	 gümüşün	 bakterileri	 öldürmesi	 buna	 örnektir.	 Tüm	 bu	 gelimeler	 ışığında	
tartışılması		ve	sorulması	gereken	sorular,	özellikle	etik	konular	ve	sorunlar	olmalıdır.	
Bu	 çalışmada,	 nano	 teknoloinin	 insan	 hayatına	 girmesiyle	 ortaya	 çıkabilecek	
muhtemel	 etik	 sorunlar	 üzerinde	 durulmuştur.	 Bu	 teknolojiye	 kim	 sahip	 olacak?	 Bu	
çok	 sınırlı	mı	 olacak	 yoksa	 herkes	 erişebilecek	mi?	 Fakir	 ve	 zengin	 arasındaki	 farkı	
kapatmak	 için	ne	yapacak?	Tehlikeli	 silahlar	nasıl	kontrol	altına	alınacak	ve	 tehlikeli	
kişilerin	 eline	 geçmesi	 engellenecek?	 Genetik	 yapı	 üzerinde	 beklenmedik	 sonuçların	
ortaya	çıkması	durumunda	zararından	insanlar	nasıl	korunacak?	
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KAZDAĞI	YÖRESİ	(BALIKESİR)	PAEDERINAE,	ALEOCHARINAE	VE	STENINAE	
(COLEOPTERA:	STAPHYLINIDAE)	FAUNASINA	KATKILAR	

Tuba	Öncül	ABACIGİL	1,	Sakin	Vural	VARLI	2	ve	Serdar	TEZCAN	3	
1Balıkesir	 Üniversitesi,	 Edremit	 Meslek	 Yüksekokulu,	 Zeytincilik	 ve	 Zeytin	 İşleme	
Teknolojisi,	Edremit/Balıkesir	
2Balıkesir	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Balıkesir.	
3Ege	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Bitki	Koruma	Bölümü,	Bornova/İzmir	
	
	 Balıkesir	 ve	 Çanakkale	 İllerinde	 geniş	 alan	 kaplayan	 ve	 Batı	 Anadolu’nun	
önemli	 yükseltilerinden	 biri	 olan	 Kazdağları’nın	 böcek	 faunasını	 ortaya	 koymaya	
yönelik	olarak	2008‐2010	yıllarında	bir	proje	kapsamında	araştırmalar	yürütülmüş	ve	
bu	çalışmalar	sırasında	yakalanan	Staphylinidae	(Coleoptera)	familyasının	Paederinae,	
Aleocharinae	 ve	 Steninae	 altfamilyalarına	 bağlı	 türler	 bu	 bildirinin	 konusunu	
oluşturmuştur.		
	 Örneklerin	 toplanmasında	 taş	 altından	 elle	 toplama	 yönteminin	 yanı	 sıra;	
eleme,	 bitki	 üzerinden	 aspiratörle	 toplama,	 besin	 ve	 çukur	 tuzakla	 yakalama	
yöntemlerinden	 yararlanılmış	 ve	 Paederinae,	 Aleocharinae	 ve	 Steninae	
altfamilyalarına	bağlı	toplam	sekiz	tür	saptanmıştır.	
	 Çalışmada	ortaya	konan	türler	Lobrathium	(Lobrathium)	rugipenne	(Hochhuth	
1851),	Lithocharis	ochracea	(Gravenhorst	1802),	Paederus	(Poederomorphus)	littoralis	
Gravenhorst	 1802,	 Tetartopeus	 stylifer	 (Reitter	 1909),	 Aleochara	 laticornis	 Kraatz	
1856,	 Tachyporus	 hypnorum	 (Fabricius	 1775),	 Stenus	 aceris	 Stephens	 1833	 ve	
S.bimaculatus	Gyllenhal	1810’	dur.	
	 Bunlardan	 L.rugipenne	 eleme,	 taş	 altı	 ve	 bitki	 üstünden;	 L.ochracea	 taş	
altından	 ve	 çukur	 tuzaklarla;	 P.littoralis	 bitki	 üzerinden,	 T.stylifer	 çukur	 tuzaklarla;	
A.laticornis	 çukur	 ve	 besin	 tuzaklarla;	 T.hypnorum	 ve	 S.aceris	 bitki	 üzerinden;	
S.bimaculatus	 Gyllenhal	 1810	 taş	 altından	 elle	 toplama	 ve	 eleme	 yöntemiyle	
yakalanmıştır.	
	 Belirlenen	 türlerin	 tamamı	 Balıkesir	 ve	 Çanakkale	 İlleri	 ile	 Kazdağı	 Yöresi	
lokal	faunası	için	ilk	kayıt	niteliği	göstermiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Fauna,	Staphylinidae,	Paederinae,	Aleocharinae,	Steninae	Kazdağı	
Yöresi,	Balıkesir,	Türkiye	
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Uresiphita	gilvata	Fabricus	1794	(CRAMBİDAE)	LARVALARININ	BESLENMESİNİ	
VE	GELİŞMESİNİ	ETKİLEYEN	KİMYASAL	ETKENLERİN	YAPAY	BESİNLERLE	

BELİRLENMESİ	

Hatice	KARADENİZ	ve	Mahmut	BİLGENER	
Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Samsun	
	

Bu	 çalışmada,	 Uresiphita	 gilvata	 Fabricus	 1794	 (Crambidae)’nın	 son	 larva	
evresinde	 yapay	 besinlerle	 beslenme	 deneyleri	 yapılmıştır.	 Kimyasal	 etkenlerin	 U.	
gilvata	 larvalarının	beslenme	ve	gelişmesine	etkilerini	incelemek	için	farklı	 içeriklere	
sahip	14	çeşit	yapay	besin	hazırlanmıştır.	İçerikleri	farklı	olan	besinlerle	beslenen	bu	
larvaların	 toplam	 besin	 tüketim	 miktarları,	 pup	 ağırlıkları,	 pup	 protein	 ve	 lipit	
miktarları,	gelişim	süreleri	belirlenmiş,	kontrol	yapay	besinle	beslenen	larvalarla	elde	
edilen	veriler	karşılaştırılmıştır.	

Kontrol	 besini	 ve	 bu	 besinin	 içeriğine	 ek	 olarak	 farklı	 konsantrasyonlarda	
tanik	asit,	nikotin,	kinin	ve	selüloz	ilave	edilip	içerikleri	farklı	besinler	hazırlanmıştır.	
Ayrıca	kontrol	besinindeki	protein	ve	karbonhidrat	miktarları	değiştirilerek	protein	ve	
karbonhidrat	oranları	farklı	olan	besinler	de	hazırlanmıştır.		

Düşük	 konsantrasyonlarda	 (%	 1)	 tanik	 asit	 uyarıcı	 etki	 gösterip	 besin	
tüketimini	 arttırırken,	 nikotin	 (%	 0,125)	 ve	 kinin	 (%	 0,125)	 caydırıcı	 etki	 gösterip	
tüketimi	düşürmüştür.	Besinlerdeki	sekonder	madde	miktarı	arttıkça	tanik	asit	ilaveli	
besin	 grupları	 tüketim	 miktarını,	 pup	 ağırlığını	 ve	 lipit	 miktarını	 düşürmüş,	 buna	
karşılık	nikotin	ve	kinin	ilave	edilmiş	besin	grupları	tüketim	miktarını,	pup	ağırlığını,	
pup	protein	ve	lipit	miktarını	arttırmıştır.	Selüloz	eklenmiş	besinlerde	pup	lipit	miktarı	
artmış,	düşük	konsantrasyonda	(%	10)	selüloz	ilave	edilmiş	besinin	tüketimi	artmıştır.	
Protein	miktarı	 bakımından	 iki	 kat	 zengin	 olan	 besini	 tüketen	 larvaların	 yalnız	 pup	
protein	miktarlarında	artış	gözlenmiştir.	Karbonhidrat	miktarı	iki	kat	artırılmış	besin	
grubunda	 pup	 ağırlığı	 ve	 protein	 miktarlarında	 artış	 gözlenmiştir.	 Gelişim	 süresi,	
yüksek	konsantrasyonda	tanik	asit	(%	5)	ve	kinin	(%	0,5)	bulunan	besinlerde	uzamış,	
proteini	fazla	olan	besinde	kısalmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Uresiphita	gilvata,	yapay	besin,	kimyasal	etken,	tanen	
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FARKLI	KONSANTRASYONLARDA	KADMİYUM	UYGULAMASININ	İKİ	FARKLI	
AYÇİÇEĞİ	ÇEŞİDİNDE	NİTRİK	OKSİT	DÜZEYLERİ	ÜZERİNE	ETKİSİ	

Zeynep	Banu	DOĞANLAR1	ve	Füsun	YÜREKLİ2	
1Ağrı	İbrahim	Çeçen	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Ağrı	
2İnönü	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Malatya		
	

Bu	 çalışmada	 Cd	 uygulamasının	 2	 farklı	 ayçiçeği	 çeşidinin	 yaprak,	 gövde	 ve	
kök	 dokularında	 nitrik	 oksit	 (NO)	 ve	 toplam	 çözünebilir	 protein	 miktarları	 üzerine	
etkisi	 araştırılmıştır.	 Çalışmada	 Cd’ye	 dayanıklı	 Helianthus	 annuus	 L.	 cv.	 Meriç	 ve	
duyarlı	 Tarsan	 1018	 çeşitleri,	 çimlenmeden	 sonra	 15	 gün	 süre	 ile	 su	 kültürü	
ortamında	yetiştirilmiş	ve	bu	sürenin	sonunda	bitkilere	48	ve	96	saat	süre	ile	150,	200,	
250	 ve	 300	 µM	 Cd	 uygulaması	 yapılmıştır.	 Cd	 uygulaması	 sonucu	 dayanıklı	 Meriç	
çeşidinde	 NO	 düzeylerinde	 duyarlı	 Tarsan	 1018	 çeşidine	 göre	 önemli	 artışlar	
belirlenmiştir.	Her	 iki	 bitkide	NO	 seviyelerinde	 en	 fazla	 artış	 kök	dokularında	 ve	 96	
saatlik	uygulamada	belirlenmiştir.	Protein	içeriklerinde	ise	her	iki	çeşitte	özellikle	96.	
saatte	belirgin	azalmalar	olmakla	birlikte	duyarlı	çeşitteki	azalmaların	dayanıklı	çeşide	
göre	daha	belirgin	olduğu	saptanmıştır.	Çalışmada	ayrıca	NO	düzeylerinde	belirlenen	
artış	 ve	 protein	 içeriklerindeki	 azalmalar	 ile	 dokularda	 biriken	 Cd	 miktarları	
arasındaki	 ilişki	 belirlenmiştir.	 Meriç	 çeşidinde	 Cd	 birikiminin	 özellikle	 NO	
düzeyindeki	artış	ile	kuvvetli	bir	ilişkiye	sahip	olduğu	saptanmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Ağır	metal,	kadmiyum,	nitrik	oksit,	ayçiçeği,	Helianthus	annuus	L.	
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ADANA	İLİ	KENT	İÇİ	AĞAÇLARINDA	ANTROPOJENİK	ETKİLERLE	OLUŞAN	
KİRLİLİĞİN	AĞAÇ	DOKULARINDA	KROM,	MANGAN	VE	NİKEL	BİRİKİMİ	ÜZERİNE	

ETKİSİ		

Zeynep	Banu	DOĞANLAR	
Ağrı	İbrahim	Çeçen	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Ağrı	
	
	 Ağır	metaller	toprakta	doğal	olarak	bulunan	elementlerdir.	Ancak	yaşadığımız	
çevrenin	 ağır	 metaller	 ile	 kirlenmesindeki	 başlıca	 etmenler	 hızlı	 endüstrileşme,	
kontrolsüz	 kentleşme,	 artan	 motor	 trafiği,	 bilinçsiz	 tarımsal	 ilaç	 kullanımıdır.	
Endüstriyel	 ve	 insan	 aktivitesinin	 yoğun	 olduğu	 kentlerde	 bulunan	 bitkilerin	
yapraklarında	 ağır	 metal	 birikimlerinin	 olduğu	 bilinmektedir.	 Bu	 çalışmada	 oldukça	
yoğun	 endüstri	 ve	 insan	 aktivitesi	 bulunan	 Adana	 ilinde	 4	 farklı	 örnekleme	
noktasından	 toplanan	Washingtonia	 filifera	 L.,	 Eucalyptus	 camaldulensis	 L.,	 Phoenix	
dactylifera	L.,	Platanus	orientalis	L.,	Citrus	aurantium	L.,	Nerium	oleander	L.	ve	Schinus	
molle	 L.	 bitkilerinin	 yaprak	 dokularında	 Krom	 (Cr),	 Mangan	 (Mn)	 ve	 Nikel	
birikimlerinin	ve	bitkilerin	biyomonitör	özelliklerinin	belirlenmesi	amaçlanmıştır.		

Çalışma	 sonucunda	 en	 yüksek	 Cr,	 Mn	 ve	 Ni	 birikimlerinin	 sırası	 ile	 P.	
dactylifera,	 E.	 camaldulensis	 ve	 S.	molle	 bitkilerinde	 olduğu	 belirlenmiştir.	 Bitkilerin	
farklı	 örnekleme	 noktalarındaki	 ağır	metal	 birikimleri	 karşılaştırıldığında	 en	 yüksek	
metal	birikimleri	genellikle	trafik	aktivitesinin	yoğun	olduğu	örnekleme	noktalarında	
saptanmıştır	(E.	camaldulensis	bitkisinde	Mn	brikimi	hariç).			
Anahtar	 Sözcükler:	 Çevre	 kirliliği,	 Ağır	 metal	 birikimi,	 Washingtonia	 filifera,	
Eucalyptus	 camaldulensis,	 Phoenix	 dactylifera,	 Platanus	 orientalis,	 Citrus	 aurantium,	
Nerium	oleander,	Schinus	molle	
	



X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                                           04-07 EKİM 2011, Çanakkale 

233 

 

Cirsium	arvense	(L).	Scop.	BİTKİSİNDE	AFİT	(Aphis	fabae	Scopoli)	KAYNAKLI	
BİYOTİK	STRESİN	ANTİOKSİDAN	ENZİM	AKTİVİTELERİ	ÜZERİNE	ETKİLERİ	

Zeynep	Banu	DOĞANLAR	ve	Oğuzhan	DOĞANLAR	
Ağrı	İbrahim	Çeçen	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Ağrı	
	

Yaşadıkları	 ortamlarda	 çeşitli	 abiyotik	 (kuraklık,	 tuzluluk,	 ağır	 metal	 ve	
donma)	 ve	 biyotik	 (nematodlar,	 böcekler,	 fungal,	 bakteriyel	 ve	 viral	 patojenler)	
streslere	 maruz	 kalan	 bitkiler	 bu	 stres	 koşullarında	 biyokimyasal,	 fizyolojik	 ve	
anatomik	adaptasyon	mekanizmaları	geliştirirler.	Afitler	biyotik	stres	meydana	getiren	
en	 önemli	 bitki	 zararlılarından	 biridir.	 Bitkilerde	 afit	 hasarı	morfolojik,	 fizyolojik	 ve	
moleküler	 düzeylerde	 olabilir.	 Afitler	 tarafından	 enfekte	 olmuş	 bitkilerde	 reaktif	
oksijen	 türlerinin	 düzeylerinde	 meydana	 gelen	 artışlar	 ile	 birlikte	 antioksidan	
enzimlerin	aktivitelerinde	de	değişiklikler	görülmektedir.		

Bu	 çalışmada	 farklı	 düzeylerde	 afit	 enfeksiyonuna	 maruz	 kalan	 C.	 arvense	
bitkilerinde	 antioksidan	 enzim	 düzeylerinde	 meydana	 gelen	 değişiklikler	
belirlenmiştir.	Bitkiler	Adana	 ili’nde	Balcalı	köyünde	benzer	özellikler	gösteren	arazi	
koşullarından	 toplanmış	 ve	 enfeksiyon	 düzeyleri	 afitlerin	 sayılması	 ile	 tespit	
edilmiştir.	Çalışmamızda	kontrol,	düşük	(8‐15	afit/5	cm	gövde),	orta	(30‐65	afit/5	cm	
gövde)	ve	yüksek	(100‐150	afit/5	cm	gövde)	enfeksiyon	düzeylerinde	olan	bitkilerin	
gövde	 ve	 yaprak	 dokularından	 alınan	 örneklerde	 pigment	 (klorofil,	 karotenoid),	
toplam	 çözülebilir	 protein	 ve	 antioksidan	 enzim	 aktivitelerinde	 meydana	 gelen	
değişimler	belirlenmiştir.		

Çalışma	sonuçlarına	göre	özellikle	yüksek	düzeyde	afit	stresine	maruz	kalan	
bitkilerde	 en	 belirgin	 artışların	 yaprak	 dokularında	 katalaz	 ve	 peroksidaz	 enzim	
aktiviteleri	 ile	 toplam	 çözünebilir	 protein	 içeriklerinde	 olduğu	 belirlenmiştir.	
Süperoksid	 dismutaz	 enzim	 aktivitelerinde	 ise	 gövde	 dokusunda	 düşük	 enfeksiyon	
düzeyi	hariç	azalmaların	olduğu	görülmüştür.			
Anahtar	 Sözcükler:	 Biyotik	 stres,	Aphis	 fabae	 Scopoli,	 Cirsium	 arvense,	 antioksidan	
enzimler	
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MONOTİPİK	ENDEMİK	TAKSONLAR	VE		TÜRKİYE’NİN	BİYOÇEŞİTLİLİĞİNE	
KATKILARI	Tchihatchewia	isatidea	Boiss.	(ALLI	GELİN)		

Berrin	AKYILDIRIM	ve	Orhan	KÜÇÜKER	
İstanbul	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Botanik	Anabilim	Dalı,	
Süleymaniye‐İstanbul	
	
	 Türkiye	11.000’e	yaklaşan	bitki	taksonu	sayısı	ve	bunların	içinde	3000’i	aşan	
endemik	bitkisi	ile	dünyada	floristik	zenginlik	ve	biyoçeşitlilik	bakımından	çok	önemli	
bir	 yere	 sahiptir.	 Bu	 endemik	 bitkiler	 içinde	 yer	 alan	 monotipik	 yani	 tek	 türü	 olan	
endemik	 bitki	 cinsleri	 genetik	 miras	 olarak	 Türkiye’nin	 korunması	 gereken	 önemli	
zenginliklerindendir.		

Türkiye’de	farklı	fitocoğrafik	bölgelere	dağılmış,	stepten	orman	ekosistemine	
kadar	 uzanan	 habitat	 çeşitliliğinde	 yer	 alan	 15	 monotipik	 endemik	 bitki	 taksonu	
bulunmaktadır.	Bunlardan	bazıları	hakkında	araştırmalar	yapılmışsa	da,	editörlüğünü	
Prof.	 Dr.	 Peter	 Hadland	 Davis	 (Edinburgh/İngiltere)’in	 yaptığı	 ve	 aralarında	 Türk	
botanikçilerinin	 de	 ağırlıklı	 olarak	 yer	 aldığı,	 1965	 ‐	 2000	 yılları	 arasında	 11	 cilt	
halinde	 yayınlanan	 eserdeki	 bilgileri	 ile	 kalmış	 ve	 güncel	 dağılımları,	 sistematik	
değişimleri,	korunma	durumları	hakkında	ayrıntılı	çalışmalar	yapılamamıştır.		

Bu	 çalışmada	 Türkiye’nin	 bir	 endemik	 monotipik	 cinsi	 olan	 Tchihatchewia	
Boiss.	 hakkında	 güncellenmiş	 morfolojik	 ve	 sistematik	 bazı	 veriler	 sunulmaktadır.	
Ayrıca	 tarafımızdan	yapılan	güncel	arazi	çalışmaları	 ile	elde	edilen	verilerle	bu	nadir	
taksonun	 yayılış	 sınırları,	 mevcut	 populasyonlarının	 durumu	 verilmiştir.	 Çalışmanın	
morfoloji	kısmında	komposit	imaj	tekniği	kullanılarak	morfolojik	özellikleri	ile	in	situ	
koruma	önerileri	bu	konuda	çalışan	araştırıcıların	yararlanışına	sunulmuştur.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Türkiye,	 monotipik	 endemik	 taksonlar,	 Tchihatchewia	 isatidea	
Boiss	
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SAZLIDERE	DERESİ’NİN	(EDİRNE	/	TÜRKİYE),	SU	KALİTE	PARAMETRELERİ	VE	
ALGAL	FLORASININ	MEVSİMSEL	DEĞİŞİMİ	

Burak	ÖTERLER,	Menekşe	TAŞ	ve	Timur	KIRGIZ	
Trakya	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	EDİRNE	
	

Meriç	 Nehrinin	 Türkiye	 sınırları	 içindeki	 önemli	 kollarından	 biri	 olan	
Sazlıdere	 Deresi’nden	 belirlenen	 4	 istasyonda	 Şubat‐Aralık	 2007	 tarihleri	 arasında	
yapılmış	olan	çalışmada	Sazlıdere	Deresi’nin	 fizikokimyasal	özellikleri	 ile	planktonik,	
epipelik	 ve	 epilitik	 alg	 türleri	 belirlenmiştir.	 Araştırma	 süresince	 Sazlıdere	Dersi’nin	
bazı	 fiziko‐kimyasal	 ve	mikrobiyolojik	 özelliklerinin	 belirlenmesi	 amacıyla	 periyodik	
olarak	su	sıcaklığı,	Çözünmüş	oksijen,	Biyolojik	Oksijen	Değeri	(BOD),	SO4,	PO3,	NO3‐
N,	 NO2‐N,	 Mg,	 Ca,	 Klorür,	 Klorofil_a,	 Askıda	 Katı	 Madde	 (AKM),	 Toplam	 Bakteri	
Toplam	 Koliform,	 E.	 coli	 sayımları	 yapılmıştır.	 SKKY	 değerlerine	 göre	 su	 kalite	
değerleri	belirlenmeye	çalışılmıştır.	

Sazlıdere	Deresi’nin	Florasında	4	 gruba	 ait	 (Bacillariophyta	36,	 Chlorophyta	
15,	 Euglenophyta	 5	 ve	 Cyanophyta	 3)	 toplam	 59	 takson	 belirlenmiştir.	 Sazlıdere	
Deresi’nde	 Bacillariophyta	 yıl	 boyunca	 baskın	 konumda	 olmuştur,	 bu	 grubu	
Chlorophyta	 takip	 etmiştir.	 Diğer	 gruplar	 yılın	 belirli	 dönemlerinde	 az	 sayıda	
kaydedilmişlerdir.	 Sazlıdere	 Deresi’nin	 planktonik	 alg	 kompozisyonu	 istasyonlar	
arasında	farklılıklar	göstermiştir.	Derenin	üst	kısımlarını	temsil	eden	1.	istasyonda	yıl	
boyunca	genellikle	sentrik	diyatomeler	baskın	grup	olarak	tespit	edilmişken,	yerleşim	
alanlarının	 ve	 sanayi	 kuruluşlarının	 etkisinin	 görüldüğü	 2.	 ve	 3.	 istasyonlardan	
itibaren	 ise	 floraya	 pennat	 diyatomeler	 ve	 Euglenophyta	 üyeleri	 de	 katılmaya	
başlamıştır.	

İçerdikleri	 Planktonik	 alg	 sayılarına	 göre	 yapılan	 Bray‐Curtis	 kümeleme	
analizi	sonuçlarına	göre,	önce	2.	ve	3.	istasyonların	daha	sonrada	4.	istasyonun,	bunun	
da	 1.	 istasyon	 ile	 kendi	 içlerinde	 daha	 yüksek	 bir	 benzerlik	 gösterdikleri	 tespit	
edilmiştir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Sazlıdere	 Deresi,	 Edirne,	 Fizikokimyasal	 parametreler,	
Fitoplankton,	Epipelik,	Epilitik,	Alg	kompozisyonu	
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DÜŞEY	VE	YATAY	AKIŞLI	SULAK	ALANLARDA	AĞIR	METALLERLE	KİRLENMİŞ	
EVSEL	ATIKSULARIN	ARITIMI		

Ayşe	ÖZYER;	Fulya	AYDIN,	Gülen	ÖZYAZICI,	ve	Yüksel	ARDALI	
Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi,	Mühendislik	Fakültesi,	Çevre	Mühendisliği	Bölümü,	Samsun	
	

Bilindiği	 gibi	dünyamızın	dörtte	üçü	 sularla	kaplıdır	 ve	 tüm	canlıların	vücut	
içeriklerinin	çok	büyük	bir	yüzdesi	olan	sudan	oluşmaktadır.	Bu	nedenle	dünyada	su	
açığını	 kapatabilmek	 amacıyla,	 kirli	 suların	 tekrar	 kullanılabilmesi	 veya	 deşarj	
edildikleri	ortama	zarar	vermemesi	 için	çeşitli	arıtma	yöntemleri	geliştirilmiştir.	Atık	
su	 arıtımında	 kaliteli	 bir	 çıkış	 suyu	 sağlayabilmek	 için	 fiziksel,	 kimyasal	 ve	 biyolojik	
yöntemlere	dayalı	olmak	üzere	çeşitli	yüksek	maliyetli	arıtma	sistemleri	inşa	etmek	ve	
işletmek	gerekmektedir.	

Geleneksel	 evsel	 arıtma	 ile	 kıyaslandığında	 sulak	 alanlardaki	 arıtma	
maliyetleri	 çok	 daha	 düşüktür.	 Bu	 arıtma	 yöntemi	 günümüzde	 USEPA	 (Birleşik	
Devletler	Çevre	Koruma	Örgütü)	ve	EC	(Avrupa	Topluluğu)	gibi	düzenleyici	örgütlerce	
de	 desteklenmektedir.	 Yapay	 sulak	 alanlar	 doğal	 sulak	 alanların	 olumlu	
karakteristiklerine	 sahip	 olup	 aynı	 zamanda	 olumsuz	 yönlerini	 bertaraf	 etmek	
amacıyla	kurulmuş	kontrollü	sistemlerdir.		

Bu	çalışmada	Typha	latifolia	bitkisi	ile	ağır	metallerle	kirlenmiş	evsel	atıksuda	
bulunan	 kirletici	 parametrelerin	 bitkisel	 yolla	 arıtılabilirliği	 araştırılmıştır.	 Yapılan	
pilot	 ölçekli	 bu	 çalışmada,	 hidrolik	 bekleme	 süresi,	 vejetasyon	 ve	 yatak	 malzemesi	
tipinin	organik	madde	(azot,	fosfor)	üzerindeki	etkisi	yatay	ve	dikey	akışlı	sistemlerde	
incelenmiştir.	Filtre	malzemesi	olarak	kaba	ve	ince	çakıl	yanında	zeolit,	gyttaja	(gidya)	
ve	 kaolinit	 kullanılmıştır.	 Çalışmada	 kontol	 reaktörü	 de	 kullanılarak	 arıtıma	 ortam	
malzemelerinin	 etkisinin	 değerlendirildiği	 4	 düzenek	 kurulmuştur.	 	 Atıksu	 besleme	
prensibi	olarak	yatay	ve	dikey	akış	koşullarının	sistem	 	performansı	üzerine	etkisini	
incelenmiştir.	Sistemde	BOI,	KOI,	AKM,	Toplam	Azot,	Toplam	Fosfor	 ile	Cu,	Pb,	Ni,	ve	
Cd	metallerinin	giderim	oranları	izlenmiştir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Yapay	 sulak	 Alan	 Typha	 latifolia,	 Ağır	 metal	 giderimi	 zeolit,	
gyttaja	(gidya)	ve	kaolinit	
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ENERJİ	İÇECEKLERİNİN	CANLI	METABOLİZMASI	(Dapnia	manga)	ÜZERİNDEKİ	
ETKİLERİNİN	ARAŞTIRILMASI	

Mustafa	KATI1	ve	Mehmet	Ali	ONARAN2	
1Selimiye	Anadolu	Tarım	Meslek	Lisesi	Üsküdar‐İstanbul	
2Muğla	Anadolu	Lisesi	Merkez‐Muğla	
	
	 Bu	 çalışmamız	 enerji	 içeceklerinin	 canlı	 metabolizması	 üzerindeki	 etkileri	
üzerinde	bir	araştırma	yapılmıştır.	Yine	çalışmamız	esnasında	3	adet	erlenmayer	alıp	
1.sine	500	ml	yosunlu	su,	2.sine	15	ml	enerji	içeceği	ve	485	ml	yosunlu	su	ve	3.süne	30	
ml	 enerji	 içeceği	 ve	 470	ml	 yosunlu	 su	 konuldu.	 Erlenmayerler	 ,	 	 sabit	 28	 °C’lik	 su	
bulunduran	akvaryumun	içine	koyuldu	ve	ısıtıcı	yardımıyla	sıcaklığı	sabit	tutuldu.	Her	
erlenmayerin	 içine	 30	 adet	 Daphnia	 sp	 koyuldu	 ve	 6	 saatlik	 periyotlarla	 	 birey	
sayılarındaki	değişme	ve		dakikadaki	kalp	atışı	sayılmıştır.		
	 Hazırlamış	 olduğumuz	 üç	 farklı	 ortamda	 6	 saatlik	 periyotlarda	 Daphnia	
magnanın	 birey	 sayısındaki	 değişimin	 karşılaştırıldığı	 diyagram	 grafikleri.	
1.	 ortamda	 birey	 sayısı	 düzenli	 bir	 şekilde	 artmış	 ve	 populasyon	 büyümüştür.	 2.	
ortamda	 18	 saat	 sonra	 3.	 ortamda	 ise	 12	 saat	 sonra	 canlı	 Daphnia	 manga	
sayılamamıştır.	Ortamda	enerji	 içeceğinin	miktarı	 arttıkça	birey	sayısı	 artmadığı	gibi	
ölüm	 oranı	 yükselmiştir.	 B‐Kalp	 atış	 sayıları	 5	 dakikalık	 aralıklarda	 her	 gruptan	 3	
birey	 üzerinden	 10	 kez	 belirlendi.	Hazırlanan	 ortamlarda	Dapniaların	 kalp	 atışları	 5	
dakika	 arayla	 toplam	 10	 kez	 sayıldı.	 Her	 defasında	 deney	 gruplarındaki	 bireylerden	
beşinin	kalp	atışları	sayılarak	ortalaması	alındı.	

Genel	 olarak;	 enerji	 içecekleri	 başlangıçta	metabolizmayı	 hızlandırmaktadır.	
Ama	 bu	 durum	 bir	 süre	 sonra	 organizmaya	 zarar	 vermekte	 ve	 direncini	
düşürmektedir.	İnsan	üzerinde	de	bu	düzeyde	olmasa	da	benzer	etkileri	görülebilir.	Bu	
nedenle	bu	tür	içeceklerin	metabolizma	üzerine	etkileri	detaylı	bir	şekilde	incelenerek	
ürüne	 dönüştürülmesi	 gerekir.	 Ticari	 amaçlar	 hiçbir	 zaman	 insan	 sağlığının	 önünde	
tutulmamalıdır.	
Anahtar	Sözcükler	:	Ephedrine,	Taurin,	Osteoporoz,	İnositol,	Mandibul	
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PESTİSİTLERİN	MİKROFUNGUSLARIN	GELİŞİMİNE	ETKİSİ	

Mehmet	Ali	ONARAN1	ve	Mustafa	KATI2	
1Muğla	Anadolu	Lisesi	Merkez‐Muğla	
2Selimiye	Anadolu	Tarım	Meslek	Lisesi	Üsküdar‐İstanbul	
	
	 Bu	 çalışma,	 Muğla	 Bölgesi	 topraklarında	 kullanılan	 İntervix,	 Glean	 ve	
Triflurdin	 pestisitlerinin	 toprak	 mikrofunguslarının	 gelişimine	 etkisini	 araştırmak	
amacıyla	yapılmıştır.	
	 Glean	 ve	 Triflurdin	 pestisitlerinin	 belirli	 dozlarda	 konması	 ile	 hazırlanmış	
Potato	 Dextese	 Agar(	 PDA)	 besiyerlerine	 Aspergillus	 niger,Aspergillus	 parasiticus,	
Aspergillus	 wentii	 ve	 Aspergillus	 terreus	 türleri	 3	 nokta	 ekimi	 ile	 ekilmiş,	 25	 C	
sıcaklıkta	 7	 günlük	 inkübasyon	 süresi	 sonucunda	 mikrofungusların	 	 çapları	
ölçülmüştür.Karşılaştırmak	 amaçlı	 pestisit	 içermeyen	 	 PDA	 besiyerlerine	 	 aynı	
mikrofunguslar	 kontrol	 grubu	 olarak	 ekilmiş	 olup,	 aynı	 sıcaklık	 ve	 sürede	 inkübe	
edilmiştir.İnkübasyon	süresi	 sonucunda	kontrol	 grubuna	göre	kıyasla,	pestisit	 içeren	
besi	 yerlerindeki	Aspergillus	 	 türlerinden	 bazılarının	 gelişiminde	 azalma,	 bazılarının	
gelişiminde	 ise	 artmalar	 gözlenmiştir.Çalışmamız	 sonucunda;	 pestisitlerin,	
mikrofungusların	gelişimini	arttırma	veya	azaltma	yönünde	etkilediği	görülmüştür.	
Anahtar	Sözcükler	:	Pestisit,	Mikrofungus,	Agranomi,	Amonifikasyon,	Denitrifikasyon	
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DİCLE	NEHRİ	VE	FARKLI	ZONLARINDA	BULUNAN	Cyprinion	kais	(HECKEL,1843)	
TÜRÜNDE	GÖRÜLEN	MERİSTİK	VARYASYONLAR		

Serbest	BİLİCİ	ve	Tarık	ÇİÇEK	
Dicle	Üniversitesi	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü	/	Diyarbakır	
		

Dicle	Nehir	sisteminde	yaşayan	Cyprinion	kais	(Heckel,	1843)	türünün,	farklı	3	
populasyonu	 arasındaki	 çevresel	 faktörlerden	 dolayı	 meydana	 gelen	 meristik	
varyasyonlar	 incelenmiştir.	Dicle	ve	Fırat	 su	 sistemine	ait;	Kayser	Çayı,	Kulp	Çayı	 ve	
Dicle	Nehri	 (Diyarbakır)	 lokalitelerinden	 değişik	 araç	 ve	 gereçlerle	 51	 adet	 numune	
yakalanmıştır.	Elde	edilen	her	bir	örnekten	13	 tane	meristik	sayım	alınmıştır.	Alınan		
sayımlar	 için	 SPSS	 programında	 	 discriminant	 analiz	 	 kullanılmıştır.	 Gruplandırma	
modeline	 bağlı	 olarak	 discriminant	 fonksiyon	 sayısı	 ve	 bunların	 toplam	 varyansı	
açıklama	bakımından	önemleri	 ve	genotipler	 arasındaki	 var	olan	meristik	varyasyon	
düzeyleri	belirlenmiştir.		

Ayırma	 analizinde	 meristik	 varyasyonlara	 göre	 grupları	 sınıflandırmanın	
başarı	 oranı	%	 70,6	 oranında	 bulunmuştur.	 Kulp	 Çayı,	 ,	 Kayser	 Çayı	 ve	 Dicle	 Nehri	
lokalite	 gruplarını	 meristik	 karakterler	 bakımından	 kendi	 gruplarında	
sınıflandırmanın	 başarı	 oranları	 sırasıyla;	 %46.7,	 %85.2,	 %66.7	 oranında	
bulunmuştur.	Buna	göre	bu	türün	çalışılan	meristik	karakterler	bakımından,	grupların	
dağılım	 grafiği	 göz	 önüne	 alındığında	 bütün	 lokaliteler	 arasında	 ileri	 derecede	
olmamakla	beraber	orta	derecede	bir	varyasyonun	oluştuğu	gözlemlenmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Dicle	Nehri	,	Meristik	,	Discriminant	,	SPSS,	Kulp	Çayı,	Kayser	Çayı	
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BATMAN	BARAJ	GÖLÜNDE	YAŞAYAN	BALIK	BİYOÇEŞİTLİLİĞİ	

Serbest	BİLİCİ	ve	Tarık	ÇİÇEK	
Dicle	Üniversitesi	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü	/	Diyarbakır		
	
	 1986‐1998	 yılları	 arasında	 yapılan,	 1999	 yılından	 beri	 suyun	 tutulmasıyla	
beraber	 üç	 basenden	 oluşan	 Batman	 Baraj	 gölü	 Silvan,	 Kulp,	 Kozluk	 Ve	 Sason	
ilçelerinin	coğrafik	 sınırları	 içinde	yer	almaktadır.	12	yıllık	 zaman	periyodu	boyunca	
arazi	 çalışmaları	 ve	 zaman	 içinde	 gözlemler	 sonucunda	 sadece	 baraj	 gölünün	 içinde	
toplam	 4	 tane	 balık	 familyasına	 ait	 13	 tane	 balık	 türü	 tespit	 edilmiştir.	 Bu	 türler;	
Capoeta	 trutta,	 Capoeta	 umbla,	 Garra	 rufa,	 Cyprinus	 carpio,	 Cyprinion	macrostomus,	
Cyprinion	kais,	Chondrostoma	 regium,	Acanthobrama	marmid,	Barbus	 rajonurum,	Tor	
grypus,	 Mastacembelus	 mastacembelus,	 Glyptothorax	 kurdistanicus	 ve	 Mystus	
halepensis’	tir.		
	 Batman	 Baraj	 gölünde	 bulunan	 balık	 türlerinin	 çoğunun	 Cyprinidae	
familyasına	ait	türler	olduğu	görülmektedir.	Baraj	gölüne	DSİ	tarafından	sürekli	olarak	
yavru	 sazan(Cyprinus	carpio)	 	 aşılama	çalışması	 yapıldığından	baraj	 gölündeki	 sazan	
populasyonunda	 önemli	 bir	 artış	 meydana	 gelmiştir.	 Baraj	 gölünde	 bulunan	 türler	
arasında	Capoeta	trutta	ve	Cyprinus	carpio	türlerinin	baraj	gölünde	avlama	sezonunda	
her	 daim	 en	 çok	 yakalanan	 balık	 türleri	 olduğu	 görülmekte	 ve	 bu	 türlerin	 yöre	
balıkçılığı	 	 ve	 besin	 maddesi	 olarak	 ekonomik	 önemleri	 yüksek	 olan	 balık	 türleri	
olduğu	anlaşılmaktadır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Batman	 Barajı,	 Baskın	 tür,	 Capoeta	 trutta,	 Cyprinus	 carpio,	
Capoeta	 umbla,	 Garra	 rufa,	 Cyprinion	 macrostumus,	 Cyprinion	 kais,	 Chondrostoma	
regium	
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ELMALI	DAĞI	(KAYSERİ)	VE	ÇEVRESİNDE	YAYILIŞ	GÖSTEREN	BAZI	ENDEMİK	
BİTKİLERİN	TEHLİKE	KATEGORİLERİNİN	BELİRLENMESİ		

Ekrem	BÖLÜKBAŞI	ve	Ahmet	AKSOY	
Erciyes	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,	Kayseri/Türkiye	
	
	 2009	 ile	 2011	 yılları	 arasında	 yürütülmüş	 olan	 arazi	 çalışmalarında,	 Elmalı	
Dağı	 ve	 çevresinde	 yayılış	 gösteren	 bitki	 türleri,	 dağılışları	 ve	 endemik	 taksonların	
tespiti	yapılmıştır.	

Alandan	şimdiye	kadar	686	bitki	örneği	 toplanmıştır.	Toplanan	bu	bitkilerin	
380	 tanesi	 tayin	 edilmiş	 ve	 yaklaşık	 200	 takson	 belirlenmiştir.	 Belirlenen	 bu	
taksonlardan	26	tanesi	endemiktir.	Bu	endemik	türler	IUCN	kategorilerine	göre	Hassas	
(VU),	 Tehdide	 Açık	 (NT)	 ve	 Düşük	 Riskli	 (LC)	 kategorileri	 içinde	 yer	 almaktadır.	
Bunlardan	3’ü	Hassas	(VU),	8’i	Tehdide	Açık	(NT)	ve	15’i	Düşük	Riskli	(LC)	kategorileri	
içindedir.		
Bu	 endemik	 taksonlardan	 bazıları;	 Crocus	 ancyrensis	 (Herbert)	 Maw.,	 Iris	 schachtii	
Markgraf,	 Anchusa	 leptophylla	 Roemer	 et	 Schultes	 subsp.	 incana	 (Ledeb.)	 Chamb.,	
Helichrysum	arenarium	(L.)	Moench	subsp.	aucheri	(Boiss.)	Davıs	et	Kupıcha,	Onosma	
armenum	 DC.,	 Gypsophila	 eriocalyx	 Boiss.,	 Convolvulus	 assyricus	 Griseb.,	Marrubium	
parviflorum	Fisch.	et	Mey.	subsp.	oligodon	(Boiss.)	Seybold.,	Salvia	hypargeia	Fisch.	et	
Mey.,	 Salvia	 cryptantha	 Montbret	 et	 Aucher	 ex	 Bentham,	 Tulipa	 armena	 Boiss.	 var.	
lycica	 (Baker)	 Marais.,	 Linum	 hirsutum	 L.	 subsp.	 pseudoanatolicum	 Davis,	 Acanthus	
hirsutus	Boiss.,	Minuartia	erytrocapala	 (Boiss.)	Hand.‐Mazz.	 var.	 cappadocica	 (Boiss.)	
McNe.,	Anthemis	pungens	Yavin.,	Alcea	apterocarpa	(Fenzl)	Boiss.,	Gladiolus	anatolicus	
(Boiss)	Staf.,	
Anahtar	Sözcükler:	Kayseri,	Elmalı	Dağı,	Endemik	bitki	
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Farklı	Çevrelerden	İzole	Edilen	Mayaların	Moleküler	Biyolojik	Tanısı	ve	
Ekstrasellüler	Enzim	Üretim	Potansiyelleri	

H.	Tansel	YALÇIN,	Cengiz	ÇORBACI,	Onur	AKPINAR,	Füsun	B.	UÇAR	ve	Didem	TUNALI	
Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Bornova	/	İzmir	
	

Günümüzde	 endüstriyel	 teknolojilerin	 birçoğunda	 ve	 genel	 olarak	
biyoteknolojik	 işlemlerde	 enzimlerin	 kullanımı	 gittikçe	 yaygınlaşmaktadır.	 Ancak	
maliyetleri	ve	elde	edilebilmelerindeki	problemler	gibi	bazı	dezavantajlarından	dolayı	
enzimlerin	 endüstride	 uygulama	 alanları	 sınırlanmaktadır.	 Bu	 açıdan	 protein	
mühendisliği	ve	biyoteknolojik	yöntemlerle	endüstrinin	ihtiyaç	duyduğu	alanlarda	bir	
biyolojik	 kaynaktan	 büyük	 miktarlarda	 üretilebilen,	 ekstrem	 koşullara	 dayanıklı		
enzimlerin	geliştirilmesi	konusunda	oldukça	çarpıcı	çalışmalar	gerçekleştirilmektedir.	

Bugüne	 kadar	 yaklaşık	 2500	 farklı	 enzim	 tanımlanmış	 ve	 bunların	 ancak	
%10’u	ticari	alanda	kullanım	için	kendilerine	yer	bulmuşlardır.	Bitkisel	ve	hayvansal	
enzimlerin	endüstriyel	ihtiyacı	karşılayamaması,	bu	alandaki	ilginin	giderek	artan	bir	
şekilde	mikrobiyal	enzimlere	yönelmesini	sağlamıştır.		

Çalışmamızda	 farklı	 çevresel	 kaynaklardan	 izole	 edilen	 200	maya	 izolatının	
ekstraselüler	 lipaz,	 proteaz,	 amilaz,	 selülaz	 ve	 ksilinaz	 enzim	 taraması	 yapılmış,	 bu	
izolatlardan	 en	 yüksek	 aktivite	 gösteren	maya	 strainlerinin	 hem	konvansiyonel	 hem	
de	 ITS‐PCR‐RFLP,	 18S	 rDNA‐RFLP	 ve	 26S	 rDNA	 D1/D2	 domainlerinin	 dizi	 analizi	
yöntemleri	 ile	moleküler	olarak	tanıları	yapılmıştır.	En	fazla	sayıda	ve	en	aktif	enzim	
üreten	strainler	daha	ileriki	saflaştırma	çalışmalarında	kullanılmak	üzere	seçilmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	maya,	amilaz,	proteaz,	lipaz,	selülaz,	ksilinaz,	5.8S	ITS‐RFLP,	18S	
rDNA‐RFLP,	26S	rDNA	dizi	analizi	
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KÜRESEL	İKLİM	DEĞİŞİKLİĞİ	VE	ZEYTİNCİLİK	

Nurhan	VAROL	ve	Meltem	AYAZ	
Zeytincilik	Araştırma	Enstitüsü	Üniversite	cad.	No:43				35100	Bornova/İZMİR	
	
	 	Dünyada	 küresel	 iklim	 değişikliği	 tartışmasız	 bir	 gerçek	 olarak	 karşımıza	
çıkmaktadır.	 Günümüzde	 bu	 değişim	giderek	 artan	bir	 hızla	 gerçekleşmektedir.	 Sera	
gazı	 salınımlarının	 neden	 olduğu	 küresel	 ısınma	 sonucu	 buzullar	 erimekte,	 deniz	
seviyeleri	 yükselmekte,	 tatlı	 su	 kaynakları	 kurumakta	 ve	 türler	 yok	 olmaktadır.	
Türkiye	 küresel	 ısınmanın	 sonuçlarından	 en	 fazla	 etkilenecek	 ülkelerin	 arasında	
bulunmaktadır.	 Ülkemizde	 yaz	 ve	 kış	 sıcaklıklarının	 artacağı,	 yağışların	 azalacağı,	
denizlerimizdeki	su	seviyelerinin	yükseleceği	ve	tarımsal	üretimin	azalacağı	yönünde	
ciddi	 endişeler	 bulunmaktadır.	 Yağışların	 azaldığı	 ve	 kuraklığın	 arttığı	 bir	 dönemde	
tarımsal	 potansiyeller	 ve	 yetiştirilen	 türlerde	 değişimlerin	 yaşanması	 kaçınılmaz	
olacaktır.		

Zeytin	 kurak	 koşullara	 dayanıklı	 bir	 tür	 olmasına	 karşın	 küresel	 iklim	
değişiminden	en	fazla	etkilenecek	tarımsal	ürünlerin	başında	gelmektedir.	Ülkemizde	
son	 yıllarda	 fazla	 miktarda	 zeytin	 fidanı	 dikimi	 ve	 yeni	 zeytin	 plantasyonlarının	
oluşturulması	 söz	 konusudur.	 Bu	 nedenle	 zeytin	 yetiştiriciliğinin,	 yaşanan	 iklim	
değişimlerinden	en	az	etkilenmesi	için	gereken	uygulamalar	ve	yaptırımlar	en	hızlı	bir	
şekilde	 yaşama	 geçirilmelidir.	 Alınacak	 önlemlerin	 başında	 da	 toprak	 ve	 su	
kaynaklarımızın	 korunması	 ve	 en	 akılcı	 bir	 şekilde	 kullanılması	 gelmektedir.	 Bunun	
içinde	 çok	 acil	 bir	 şekilde	 gereken	 önlemler	 alınmalı	 ve	 yapılanmalar	
gerçekleştirilmelidir.		
Anahtar	Sözcükler:		Zeytin,	İklim	değişikliği,		Küresel	ısınma	
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FARKLI	KAYNAKLARDAN	İZOLE	EDİLEN	Debaryomyces	hansenii	STRAİNLERİNİN	
MOLEKÜLER	BİYOLOJİK	TANISI	VE	KİLLER	TOKSİN	ÜRETİM	KAPASİTELERİ	

Cengiz	ÇORBACI,	Füsun	B.	UÇAR	ve	H.	Tansel	YALÇIN	
Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Bornova	/	İzmir	

	
Mayalar,	 kendi	 habitatlarındaki	 diğer	 mikroorganizmalar	 ile	 etkileşim	

halindedirler.	Mayaların,	 diğer	 funguslarla	 negatif	 etkileşimleri	 rekabet;	 antagonizm;	
amensalizm;	parazitizm	veya	predasyon	şeklinde	oluşmaktadır.	

Mayalar,	 bütün	 coğrafik	 alanlarda;	 bitki,	 hayvan,	 toprak	 ve	 su	 ile	 ilişkili	
mikrobiyal	 komünitelerin	 normal	 üyeleridirler.	 Mayalarda	 antagonistik	 aktivitenin	
bulunuşu,	 doğal	 komünitelerdeki	 rollerinin	 daha	 iyi	 bir	 şekilde	 anlaşılmasına	 neden	
olmuştur.	 Son	 20	 yıldır,	 mayalar	 ve	 mikotoksik	 funguslar	 arasındaki	 antagonistik	
ilişkiler	yoluyla;	hasat	sonrası	hastalıklar	ve	depolanmış	meyvelerin	saprofit	funguslar	
tarafından	 bozulmalarının	 engellenmesinde	 yararlanılabileceğine	 dair	 pek	 çok	 rapor	
bulunmaktadır.	 En	 önemli	 ve	 en	 iyi	 bilinen	 antagonistik	 etki,	 killer	 toksin	 (mikosin)	
üretimidir.	 Killer	 toksinler;	 toksin	üreticileri	 ile	 çok	yakın	 ilişkili	 türlere	karşı	 direkt	
aktivite	gösteren	antimikrobiyal	proteinler	olarak	tanımlanmaktadır.	

Killer	 toksin	 üretimi	 strain‐spesifik	 olduğundan	 dolayı	 bu	 toksinleri	 üreten	
maya	 strainlerinin	 identifikasyonu	 oldukça	 önem	 arz	 etmektedir.	 Belirtilen	 nedenle,	
bu	 araştırmada,	 çeşitli	 gıda	 ürünleri	 (peynir,	 sucuk,	 turşu,	 yoğurt)	 ile	 deniz	 suyu	 ve	
hipersalin	 su	 kaynaklarından	 izole	 edilen	maya	 izolatlarının	 tanısı	 konvansiyonel	 ve	
moleküler	 biyolojik	 yöntemlerle	 (5.8S	 ITS‐RFLP,	 18S	 rDNA‐RFLP	 ve	 26S	 rDNA	 dizi	
analizi)	gerçekleştirilmiştir.	Debaryomyces	hansenii	olarak	kesin	 tanısı	yapılmış	maya	
strainlerinin	 killer	 toksin	 üretme	 kapasiteleri,	 çeşitli	 maya	 ve	 filamentli	 fungus	
türlerine	 karşı	 test	 edilmiştir.	 En	 yüksek	 toksin	 üretim	 kapasitesine	 sahip	 olan	
strainler	daha	ileri	saflaştırma	çalışmalarına	alınmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Antagonizm,	Debaryomyces	hansenii,	killer	toksin,	maya,	mikosin,	
5.8S	ITS‐RFLP,	18S	rDNA‐RFLP,	26S	rDNA	dizi	analizi	
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ASİT	YAĞMURLARININ	SUCUL	EKOSİSTEM	ÜZERİNE	ETKİLERİ	

Nilgün	ÖZDEMİR	
Atatürk	Üniversitesi	Ziraat	Fakültesi	Su	Ürünleri	Bölümü,	Erzurum	
	

Kükürt	 ve	 azot	 dioksitlerin	 atmosferdeki	 nemle	 birleşerek	 sülfürik	 ve	 nitrik	
asitli	 yağmur,	 kar	 ya	 da	 dolu	 oluşturması	 biçiminde	 kirliliğe	 yol	 açmasına	 “Asit	
Yağmurları”	 adı	 verilir.	 Bu	 tür	 yağmurda	 tanecikler	 siste	 asılı	 olarak	 süspansiyon	
oluşturabilir	ya	da	en	kuru	halde	birikebilirler.	Asit	yağmurlarının	verdiği	ileri	sürülen	
zararın	 bir	 bölümünün	 aslında	 bazı	 doğal	 nedenlerden	 kaynaklandığı	 yapılan	
araştırmalar	sonucunda	anlaşılmışsa	da,	petrol	ve	kömür	yanmasından	oluşan	kükürt	
dioksit	 ile	otomobil	motorlarından	çıkan	azot	oksidin,	asit	yağmuru	sorununu	büyük	
ölçüde	şiddetlendirdiği	kesindir.	

Asit	 yağmuru	 toprağın	 ve	 suyun	 kimyasal	 yapısını	 ve	 biyolojik	 koşullarını	
etkilemektedir.	 Toprağın	 yapısında	 bulunan	 kalsiyum,	 magnezyum	 gibi	 elementleri	
yıkayarak	taban	suyuna	taşımakta,	toprağın	zayıflamasına	ve	zirai	verimin	düşmesine	
neden	 olmaktadır.	 Toprağın	 asitleşmesine	 en	 çok	 katkıda	 bulunan	 maddeler,	
atmosferde	 birikme	 sonucu	 toprağa	 geçen	 kükürt	 bileşikleridir.	 Azot	 bileşikleri	 ise	
bitkilerin	 özümseyeceği	 miktardan	 fazla	 olduğu	 zaman	 toprağın	 asitleşmesinde	 rol	
oynamaktadır.	 Asitleşmenin	 çevre	 üzerinde	 dolaylı	 olmakla	 birlikte	 yine	 çok	 önemli	
etkilerinden	biri	de,	endüstriyel	faaliyetler	sonucu	oluşan	asit	nemidir.	Toprağa	ya	da	
göl	 yataklarına	 inmiş	 civa,	 kadmiyum	 ya	 da	 alüminyum	 gibi	 zehirli	 maddelerle	
tepkimeye	 girebilmekte	 ve	 normal	 koşullar	 altında	 çözünmez	 sayılan	 bu	 maddeler,	
asidik	 nemle	 tepkimenin	 sonucunda,	 besin	 zinciri	 ya	 da	 içme	 suyu	 yoluyla	 bitki,	
hayvan	ve	insana	ulaşıp	toksik	etkiler	yaratmaktadır.		

Diğer	 taraftan	 asit	 yağmurları,	 aquatik	 ortama	 düştüğünde	 suyun	 asitlik	
derecesini	arttırmaktadır.	Balıklar	sudaki	asitlik	değişimine	çok	duyarlı	oldukları	için	
böyle	 sularda	 yaşayamazlar.	 Örneğin,	 Baltık	 ülkelerindeki	 göller	 İngiltere’deki	 ağır	
sanayi	bölgelerinden	kaynaklanan	asit	yağmurları	ile	asitleşmiş	ve	bu	göllerde	birçok	
balık	türü	ortadan	kalkmıştır.	

Sonuç	itibariyle	atmosferdeki	kükürt	ve	azot	oksit	emisyonlarının	azaltılması	
için	 gereken	 önlemler	 alınmalı,	 bir	 bölgede	 hava	 kirliliği,	 teknolojik	 önlemler	 tespit	
edilerek	 dikkatle	 gözden	 geçirilmeli,	 asit	 depolanması	 sorununa	 bilimsel	 yönden	
çözüm	 yolları	 aranırken,	 zarar	 tespitleri	 yapılmalı	 ve	 ekosistem	 detaylı	 bir	 şekilde	
incelenmelidir.		
Anahtar	Sözcükler:	Asit	yağmurları,	kükürt	dioksit,	azot	dioksit,	sucul	ekosistem,		
toksisite	
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ATIK	SU	ARITIMINDA	SUCUL	BİTKİLERİN	ROLÜ	

Nilgün	ÖZDEMİR	
Atatürk	Üniversitesi	Ziraat	Fakültesi	Su	Ürünleri	Bölümü,	Erzurum	
	

Giderek	artan	dünya	nüfusu,	hızlı	kentleşme,	buna	paralel	olarak	sanayide	ve	
endüstride	ki	baş	döndürücü	ilerleme,	çevreye	gelişigüzel	bırakılan	katı	atıkları,	çeşitli	
toksik	 maddeleri	 ve	 arıtılmadan	 bırakılan	 atık	 suları	 beraberinde	 getirmiştir.	 Söz	
konusu	bu	kirleticiler,	yüzey	ve	yer	altı	sularına	geçerek	giderek	azalan	ve	dolayısı	ile	
kıymetlenen	 suyu	 sürekli	 tehdit	 eden	 bir	 hal	 almıştır.	 Özellikle	 kirlenmiş	 su	
kaynaklarının	 çeşitli	 amaçlar	 için	 kullanılma	 zorunluluğu	 değişik	 şekillerde	 ortaya	
çıkan	 sağlık	 sorunlarına	 yol	 açmıştır.	 Bundan	 dolayı	 kirli	 suların	 mutlak	 suretle	
arıtılması	 kaçınılmazdır.	 Günümüzde	 kullanılan	 arıtma	 sistemlerinin	 ise	 maliyet	 ve	
işçilik	 açısından	 pahalıya	 mal	 olması,	 doğal	 sistemlerin	 kullanılmasını	 zorunlu	 hale	
getirmiştir.	 Doğal	 arıtma	 sistemlerinin	 esası;	 çeşitli	 bitkilerin	 arıtma	 gücüne	
dayanmaktadır.		

Bununla	birlikte	akuatik	bitkilerin,	besin	asimilasyonunda,	organik	maddenin	
mikrobiyal	 ayrışmasında	 ve	 ağır	 metallerin	 uzaklaştırılmasında	 olağanüstü	 bir	
yeteneğe	 sahip	 oldukları	 tartışılmaz	 bir	 gerçektir.	 Yapılan	 araştırmalarda	 sulak	 alan	
oluşturularak	 yapılan	 arıtma	 işlemlerinde	 özellikle	 su	 sümbülü	 ve	 su	 mercimeğinin	
ağır	metalleri	 önemli	ölçüde	bünyesinde	 topladığı,	 yine	oluşturulan	alg	havuzlarında	
alglerin	 azot,	 fosfor	 bileşikleri	 ile	 pek	 çok	 toksik	 elementi	 absorbe	 ettikleri	
görülmüştür.	Bu	sistemlerde	suyun	tekrar	kullanımı	mümkün	hale	geldiği	gibi,	üretilen	
bitkilerle	de	önemli	 bir	 enerji	 kaynağı	 (biyogaz,	 hayvansal	 yem	gibi)	 elde	 edilmekte,	
böylece	çevresel	bir	sürdürülebilirlilik	sağlanmaktadır.	
Anahtar	Sözcükler:	Sucul	bitkiler,	kirlilik,	atık	su,	atık	su	arıtma	sistemleri,	alg		
havuzları	
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ÇÖL	TOZLARININ	BEŞERİ	ÇEVRE	VE	BİTKİLER	ÜZERİNDEKİ	ETKİLERİ	

M.Taner	ŞENGÜN	ve	Harun	Reşit	BAĞCI	
Fırat	Üniversitesi,	İnsani	ve	Sosyal	Bilimler	Fakültesi,	Coğrafya	Bölümü,	Elazığ	
	
	 Son	 yıllarda	 bilim	 insanlarının	 yaptığı	 çalışmalar	 ülkemize	 yakın	 çevresinde	
bulunan	 başta	 Sahra	 olmak	 üzere	 İran,	 Suriye	 ve	 Arabistan	 çöllerinden	 rüzgârlar	
vasıtasıyla	her	yıl	20	milyon	ton	toz	taşınımının	gerçekleştiğini	ortaya	çıkarmıştır.	
	 Rüzgârlar	 vasıtasıyla	 çöllerden	 kalkarak	 atmosfere	 karışan	 boyutları	
mikronlarla	ifade	edilen	ince	toz	partikülleri	atmosferik	taşınım	ile	çok	uzak	bölgelere	
kadar	 taşınmaktadır.	 Aynı	 zamanda	 çökeldiği	 ortamlarda	 insanlar	 ve	 vejetasyon	
üzerinde	 çeşitli	 etkiler	 bırakmaktadır.	 Bütün	 bunlar	 çöllerin	 önemsiz	 kum	
yığınlarından	 ibaret	 alanlar	 olmadığını	 doğal	 sistemler	 içerisindeki	 önemini	
göstermektedir.		 	
	 Çöl	 tozları	 insanların	 migren,	 astım	 gibi	 bazı	 rahatsızlıklarının	 tetiklerken	
solunum	 yolu	 hastalıkları	 başta	 olmak	 üzere	 birçok	 sağlık	 probleminin	 ortaya	
çıkmasına	 sebep	 olmaktadır.	 Ulaşım,	 turizm	 gibi	 ekonomik	 faaliyetlerin	 aksamasına	
günlük	 hayatın	 zorlaşmasına	 ve	 soluduğumuz	 havanın	 kalitesinin	 düşmesine	 neden	
olmaktadır.	
	Bitkiler	 üzerine	 kuru	 veya	 yağışlarla	 yaş	 olarak	 çökelen	 çöl	 tozları	 içerisinde	
barındırdığı	 demir,	 alüminyum	 gibi	 minerallerle	 bitkilerin	 gelişimini	 hızlandırdığı	
kültür	 bitkilerinin	 verimini	 artırdığı	 gibi	 bitkilerin	 yaprak	 yüzeylerini	 kaplayarak,	
stomalarını	tıkayarak	fotosentez	ve	solunum	yapmalarını	da	engelleyebilmektedir.	Bu	
yönüyle	 çöl	 tozları	 bitkiler	 üzerinde	 hem	 olumlu	 hem	 de	 olumsuz	 etkiler	
bırakabilmektedir.	
	 Bu	çalışmada;	çöl	tozlarının	beşeri	çevre	ve	bitkiler	üzerindeki	ne	gibi	etkiler	
yaptığı	üzerinde	durulacaktır.	
Anahtar	Sözcükler:	Çöl	Tozu,	Sahra,	Çöller,	ekoloji,	Vejetasyon	
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EKOLOJİK	FARKLILIKLARIN	Pleurotus	ostreatus	(Jacq.)	P.	Kumn.	
MAKROFUNGUSUNUN	ANTİFUNGAL	AKTİVİTESİ	ÜZERİNE	ETKİLERİ	

Ilgaz	AKATA1,Nurcihan	HACIOĞLU2	ve	Başaran	DÜLGER2	
1Ankara	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	06100	Tandoğan,	Ankara	
2Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	
Çanakkale	
	
	 Bu	 araştırmada	 farklı	 koordinat	 ve	 yükseltilere	 sahip	 6	 farklı	 lokaliteden	
toplanmış	Pleurotus	ostreatus	(Jacq.)	P.	Kumn.	makrofungus	örneklerinden	hazırlanan	
etanol	ekstrelerinin	disk	difüzyon	metoduyla	Candida	albicans	(no	1‐6),	C.lypolitica,	C.	
glabrata	 (no	 7	 –	 10),	 C.	 tropicalis,	 C.	 kefyr	 (no	 9	 ve	 11),	 Geotrichum	 candidum,	
Cryptococcus	 neoformans,	 Schizosaccharomyces	 pombe,	 Rhodotorula	 rubra,	
Kluyveromyces	 marxianus,	 Debaryomyces	 hansenii	 test	 mayalarına	 karşı	 antifungal	
aktiviteleri	araştırılmıştır.		

Elde	 edilen	 sonuçlara	 göre	 araştırmada	 kullanılan	 6	 farklı	 lokasyona	 sahip	P.	
ostreatus	 makrofungus	 örneklerinin	 test	 mayaları	 üzerine	 farklı	 oranlarda	 olmakla	
beraber	yüksek	antifungal	aktivite	gösterdikleri	ve	bu	etki	üzerinde	makrofungusların	
toplandığı	lokalitelerdeki	ekolojik	farklılıklarında	etkili	olduğu	saptanmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:		Pleurotus	ostreatus,	antifungal	aktivite,	makrofungus	
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MAXILON	RED	GRL’	NİN		Chara	contraria	İLE	UZAKLAŞTIRILMASI	

Abuzer	ÇELEKLİ,	Gizem	İlgün,	Baki	ÖZTÜRK	ve	Mehmet	Kapı	
Gaziantep	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Şehitkamil/Gaziantep	

	
Maxilon	Red	 (MR)	GRL	boyasının	atık	 sulardan	Chara	contraria	 (makro	alg)	

ile	 uzaklaştırılmasında	 pH	 düzeyinin,	 adsorbent	 parçacık	 büyüklüğünün,	 adsorbent	
miktarının,	NaCl	miktarının,	başlangıç	boya	konsantrasyonlarının,	etkileşim	zamanının	
ve	sıcaklığın	etkileri	araştırılmıştır.	

FTIR‐ATR	 spektrum	 ile	 	 doğal	 ve	 MR	 GRL	 yüklü	 C.	 contraria’nın	
karakterizasyonu	 yapılmıştır.	C.	 contraria’nın	 pH	 sıfır	 yük	 noktası	 (pHsyn)	 7,9	 olarak	
bulunmuştur.	 Başlangıç	 pH	 düzeyinin	 arttırılması	 ile	 elektrostatik	 çekim	 kuvvetinin	
artması	 sonucunda	 MR	 GRL’nin	 adsorpsiyonu	 artmıştır.	 Adsorbent	 parçacık	
büyüklüğü	küçüldüğü	zaman	adsorpsiyon	miktarı	istatistiksel	olarak	önemli	derecede	
(p<0,01)	 artmıştır.	 Adsorbent	 konsantrasyonu	 2	 g/l’den	 0,25	 g/l’ye	 azaltıldığında	
uzaklaştırılan	 boya	 miktarı	 artmıştır.	 NaCl	 miktarı	 arttıkça,	 arıtımın	 azaldığı	
görülmüştür.	 Başlangıç	 boya	 konsantrasyonu	 olarak	 20,	 40,	 60,	 80,	 100	 mg/L’de	
çalışılmıştır.	 Başlangıç	 boya	 konsantrasyonunun	 artması	 ile	 C.	 contraria‘nın	 boya	
arıtım	kapasitesinin	önemli	derecede	arttığı	 (p<0,01)	görülmüştür.	Çalışmanın	 ilk	60	
dakikasında	 MR	 GRL	 boyası	 Chara	 contraria	 tarafından	 hızlı	 bir	 şekilde	 ortamdan	
uzaklaştırılmıştır.	Bundan	sonra	boya	uzaklaştırma	oranı	gittikçe	azalmakta	ve	statik	
denge	durumuna	gelinceye	kadar	devam	etmektedir.	Ortam	sıcaklığının	298	K’den	318	
K’e	arttığında	C.	contraria		ile	tutulan	MR	GRL’nin	miktarı	önemli	derecede	artmıştır.	

Deneysel	 kinetik	 verileri	 tanımlamak	 için	 pseudo	 ikinci	 mertebe	 kinetik,	
Logistik	 ve	 intra	 partikül	 modelleri	 tercih	 edilmiştir.	 Dengede	 deneysel	 veriler	 için	
Langmuir	 ve	 Freundlich	 izotermleri	 kullanılmıştır.	 Korelasyon	 katsayısı	 ve	 hata	
fonksiyonu	değerlerine	göre,	adsorbent	ile	MR	GRL’nin	adsorpsiyonunu	tanımlayan	en	
uygun	izotermi	Freundlich	model	olmuştur.	Sonuçlar,	bu	adsorbentin	çevreye	dost	bir	
işlem	 olarak	 MR	 GRL’nin	 uzaklaştırmasında	 önemli	 bir	 potansiyele	 sahip	 olduğunu	
göstermiştir.		
Anahtar	Sözcükler:	Adsorpsiyon,	Chara	contraria,	Maxilon	Red	GRL,	Modelleme	
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MAXILON	RED	GRL’NİN	CEVİZ	KABUĞU	İLE	UZAKLAŞTIRILMASI	

Abuzer	ÇELEKLİ,	Mehmet	Kapı,	Gizem	İLGÜN	ve	Baki	ÖZTÜRK	
Gaziantep	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Şehitkamil/Gaziantep	
	

Ceviz	kabuğu	(Juglans	regia	L.)	ile	Maxilon	Red	(MR)	GRL’nin	adsorpsiyonuna	
başlangıç	pH	rejiminin,	parçacık	büyüklüğünün,	adsorbent	miktarının,	başlangıç	boya	
konsantrasyonunun,	etkileşim	zamanının	ve	sıcaklığın	etkileri	çalışılmıştır.	

Adsorbentin	yüzey	karakterizasyonu	adsorpsiyon	öncesi	ve	sonrası	FTIR‐ATR	
spektrum	ile	doğrulanmıştır.	Ceviz	kabuğunun	pH	sıfır	yük	noktası	(pHsyn)	6,1	olarak	
bulunmuştur.	 Ceviz	 kabuğu	 ile	 MR	 GRL	 boyasının	 giderimi	 en	 fazla	 pH	 10’da	
gerçekleşmiştir.	Çözeltinin	pH’sı	pHsyn’dan	daha	yüksek	olduğunda	elektrostatik	çekim	
kuvvetinin	 artması	 ile	 katyonik	 bir	 boya	 olan	 MR	 GRL’nin	 adsorpsiyonu	 artmıştır.	
Adsorbent	 parçacık	 büyüklüğü	 küçüldüğü	 zaman	 adsorpsiyon	 miktarı	 istatistiksel	
olarak	 önemli	 derecede	 (p<0,01)	 artmıştır.	 Adsorbent	 konsantrasyonu	 3	 g/l’den	 0,5	
g/l’ye	 azaltıldığında	 uzaklaştırılan	 boya	 miktarı	 artmıştır.	 Başlangıç	 boya	
konsantrasyonunun	 artması	 ile	 adsorbentin	 boya	 arıtım	 kapasitesinde	 önemli	
derecede	 bir	 artış	 olmuştur	 (p<0,01).	 Çalışmanın	 ilk	 60	 dakikasında	MR	GRL	 boyası	
ceviz	 kabuğu	 tarafından	 hızlı	 bir	 şekilde	 ortamdan	 uzaklaştırılmıştır.	 Bundan	 sonra	
boya	uzaklaştırma	oranı	gittikçe	azalmakta	ve	statik	denge	durumuna	gelinceye	kadar	
devam	 etmektedir.	 Ortam	 sıcaklığının	 298	 K’den	 318	 K’e	 arttığında	 MR	 GRL’nin	
adsorpsiyon	miktarı	artmıştır.	

Logistik	 model,	 deneysel	 kinetik	 verilere	 iyi	 uyum	 göstermiştir.	 Ayrıca,	
adsorpsiyon	 mekanizması	 intrapartikül	 difüzyon	 ile	 açıklanabilmiştir.	 Deneysel	
veriler,	 Langmuir	 ve	 Freundlich	 izotermleri	 ile	modellenmiştir.	 Korelasyon	 katsayısı	
ve	 hata	 fonksiyonu	 değerlerine	 göre,	 adsorbent	 ile	 MR	 GRL’nin	 adsorpsiyonunu	
tanımlayan	 en	uygun	 izotermi	 Freundlich	model	 olmuştur.	 Sonuçlar,	 bu	 adsorbentin	
çevreye	 dost	 bir	 işlem	 olarak	MR	GRL’nin	 uzaklaştırmasında	 önemli	 bir	 potansiyele	
sahip	olduğunu	göstermiştir.		
Anahtar	Sözcükler:	Adsorpsiyon,	Ceviz	Kabuğu,	Maxilon	Red	GRL,	Modelleme	
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BOLU	İLİ	SULAK	ALANLARINDA	DAMARLI	MAKROFİT	ÇEŞİTLİLİĞİNİN	
BELİRLENMESİ	VE	KARŞILAŞTIRILMASI	

Nursel	İkinci,	Necati	Bayındır	
Abant	İzzet	Baysal	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Gölköy	
Yerleşkesi,	14280‐Bolu	

	
	 Bu	 çalışmada	 Bolu	 ili	 sucul	 damarlı	makrofit	 çeşitliliği	 araştırılmıştır.	 1999‐
2011	 yılları	 arasında	 yapmış	 olduğumuz	 arazi	 çalışmaları	 sonucunda	 Sünnet	 Gölü,	
Gölcük	 Gölü,	 Çubuk	 Gölü,	 Yumrukaya	 Göleti	 ve	 Gölköy	 Gölü’ne	 ait	 sucul	 makrofit	
türleri	 belirlenmiştir.	 Abant	 ve	Yeniçağa	Göllerine	 ait	 bilgiler	 ise	daha	 önce	yapılmış	
çalışmalardan	alınıp	analizlerimize	dâhil	edilmiştir.	Çalışmalarımız	sonucunda	Bolu	ili	
için	 41	 familya	 ve	 82	 cinse	 ait	 154	 sucul	 bitki	 taksonu	 tespit	 edilmiştir.	 Tür	 sayısı	
bakımından	 en	 zengin	 familyalar	 Cyperaceae	 (19	 tür),	 Poaceae	 (16	 tür)	 ve	
Potamogetonaceae	(8	tür)	olmuştur.	En	büyük	cinsler	ise	Potamogeton	(7	tür),	Juncus	
(7	 tür),	 Equisetum	 (5	 tür)	 ve	 Ranunculus’tur	 (5	 tür).	 İncelenmiş	 olan	 yedi	 alanın	
floristik	 bileşimi	 TWINSPAN	 analizi,	 Detrended	 Correspondence	 Analizi	 (DCA)	 ve	
UPGMA	 küme	 analizi	 yapılarak	 karşılaştırılmıştır.	 Ayrıca	 sucul	 bitki	 türleri	 yaşam	
formları	açısından:	(i)	tüm	bitki	suya	batık	olan	bitkiler	(submerged),	(ii)	su	yüzeyinde	
serbest	 olarak	 yüzen	 bitkiler	 (free	 floating),	 (iii)	 kökleri	 zemine	 bağlı	 su	 yüzeyinde	
yüzen	bitkiler	(attached	floating)	ve	(ix)	sadece	dip	kısımları	ve	kökleri	su	içinde	olan	
bitkiler	 (emergent)	 olarak	 sınıflandırılmış	 ve	 yedi	 farklı	 sulak	 alandaki	 dağılımları	
analiz	 edilmiştir.	 Çalışmalarımızın	 nihai	 amacı	 Bolu’da	 bulunan	 tüm	 sulak	 alanları	
tarayarak	sucul	mafrofit	türlerini	ve	habitatlarını	ortaya	çıkarmaktır.		
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ÇANAKKALE	BOĞAZI	(KUZEY	EGE)	DENİZ	BALIKLARINDAN	BEŞ	PARAZİTİK	
CYMOTHOİD	TÜRÜ	

Sezginer	TUNÇER,		Ekrem	Şanver	ÇELİK	ve	Ahmet	ÖKTENER	
Çanakkale	 Onsekiz	 Mart	 Universitesi,	 Su	 Ürünleri	 Fakültesi,	 Temel	 Bilimler	 Bölümü,	
17100	/	Çanakkale	
	

Bu	 parazitolojik	 çalışmanın	 amacı,	 Çanakkale	 Boğazı’ndaki	 bazı	 Cymothoid	
(Isopoda)	 türlerinin	 dağılımları	 ve	 konak	 deniz	 balıklarının	 tespit	 edilmesidir.	 Balık	
örnekleri	 2010	 ile	 2011	 yılları	 arasında	 Çanakkale	Boğazı	 (40°	 08’	N,	 26°	 24’	 E)’nın		
Sarıçay	 ağzı,	 Soğanlıdere	 ve	 Kepez	 Kıyılarından	 solungaç	 ağları,	 ığrıp	 ve	 olta	 ile	
yakalanmıştır.	 Laboratuara	 getirilen	 parazit	 örneklerinin	 fotoğrafları	 çekilip	
morfometrik	ölçümleri	alındıktan	sonra	%	70	lik	alkolde	tespit	edilmiştir.					

Araştırma	 bulgularına	 göre	 bulunan	 parazitik	 isopodlar	 ve	 konak	 balıklar	
sırasıyla;	 Anilocra	 physodes	 (Linnaeus,	 1758),	 mırmır	 balığının	 (Lithognathus	
mormyrus	Linnaeus,	1758)’ın	vücut	yüzeyinden;	Nerocila	bivittata	(Risso,1816),	çırçır	
balığının	 (Sympodus	 tinca	 Linnaeus,	 1758)	 kaudal	 yüzgeç	 sapından;	 Ceratothoa	
oestroides	 (Risso,	1826),	 iskatari	balığının	(Spondyliosoma	cantharus	Linnaeus,	1758)	
ağız	boşluğundan;	C.	oestroides	(Risso,	1826)	ve	C.	capri	(Trilles,1964),	kupez	balığının	
(Boops	boops	Linnaeus,	1758)	ağız	boşluğundan;	A.	frontalis	Milne	Edwards,	1840	ise	
kırlangıç	 balığının	 (Chelidonichthys	 lucernus	 Linnaeus,	 1758)	 üst	 çenesinden	
saptanmıştır.		

Parazitler,	 konak	 balıkların	 yerleştikleri	 vücut	 bölgelerine	 göre	
sıralandığında;	A.	 	physodes,	A.	 frontalis	ve	N.	bivittata	 türleri	 vücut	 yüzeylerinde,	C.	
oestroides	ve	C.	capri	isopod	türleri	ise	balıkların	ağız	boşluklarında	lokalize	oldukları	
görülmüştür.		

Tüm	 parazit	 türleri	 Çanakkale	 Boğazı	 için	 ilk	 kayıttır.	 Bununla	 birlikte	 A.	
physodes	Ege	kıyılarından	ve	A.	frontalis	ise	kırlangıç	balığından	ve	Ege	Kıyılarından	ilk	
kez		rapor	edilmiştir.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Türkiye,	 cymothoid,	 balık,	 Anilocra,	 Nerocila,	 Ceratothoa,	
Çanakkale	Boğazı	
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MARDİN	İLİ	GÜNEŞ	PİLİ	SULAMA	SİSTEMİ	POTANSİYELİ		

Ümran	ATAY1,	Tali	MONİS1,	Hasan	ASLAN1	ve	Ufuk	RASTGELDİ1		
1GAP	Toprak	Su	Kaynakları	ve	Tarımsal	Araştırma	Enstitüsü/	Şanlıurfa	
	

Bu	 çalışma,	 güneş	 potansiyeli	 bakımından	 Türkiye’nin	 en	 zengin	 illerinden	
biri	olan	Mardin’in	güneş	pili	destekli	enerji	kaynakları	ile	sulanabilecek	potansiyeli	ve	
çiftçilerin	bu	sistemlere	 ilgisi	2010‐2011	yılları	arasında	anket	çalışması	kapsamında	
incelenmiştir.	 Anket	 sonuçlarına	 göre	 baraj,	 gölet	 ve	 dere	 kenarları,	 kapalı	 basınçlı	
sulama	 sistemleri	 ile	 sulanan	 alanlar	 ve	 Atatürk	 barajı	 gelen	 sulama	 kanalarının	
yanında	 bulunan	 0‐50	 metre	 arasındaki	 dik	 yüksekliğe	 sahip	 0‐100	 da’lık	 olan	
arazilerin	 rahatlıkla	 güneş	 pili	 ile	 sulanabileceği	 belirlenmiştir.	 Bu	 durum;	 özellikle	
Mardin	 ovasındaki	 derin	 kuyu	 pompaj	 sistemlerinin	 zararı	 olan	 yer	 altı	 sularının	
derinlere	 çekilmesinin	 önüne	 geçecek	 ve	 taban	 suyu	 noksanlığından	 dolayı	 oluşan	
kuraklığı	önleyecek	bir	potansiyel	teşkil	etmektedir.	
Anahtar	Sözcükler:	Güneş	Pili,	Sulama	Sistemi,	Mardin	
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Nerocila	bivittata’	NIN	MARMARA	DENİZİ	SİYAH	İSKORPİT	BALIĞINDA	(Scopaena	
porcus)	İLK	RAPORU	

Sezginer	TUNÇER,		Ekrem	Şanver	ÇELİK	veAhmet	ÖKTENER	
Çanakkale	 Onsekiz	 Mart	 Universitesi,	 Su	 Ürünleri	 Fakültesi,	 Temel	 Bilimler	 Bölümü,	
17100	/	Çanakkale		
	

Bu	çalışma,	Çanakkale	Boğazı	ve	Marmara	Denizi	Kıyıları’nda	yayılım	gösteren	
Scorpaenidae	 familyası	 türlerinin	 dağılımlarının	 araştırılması	 esnasında	
gerçekleştirilmiştir.	 Demersal	 parazitik	 bir	 isopod	 tür	 olan	Nerocila	 bivittata	 (Risso,	
1816)	 (Isopoda;	 Cymothoidae)	 siyah	 iskorpit	 balığında	 Scorpaena	 porcus	 Linnaeus,	
1758	(Teleostei;	Scorpaenidae)	saptanmıştır.		

Balık	örnekleri	Mayıs‐2011	döneminde	Tekirdağ	(40°	58’	N,	27°	31’	E,	Marmara	
Denizi)	 kıyılarından	 solungaç	 ağlarıyla	 yakalanmıştır.	 Toplam	 24	 adet	 balık	 örneği	
incelenmiş	 olup	 bunlardan	 2	 adet	 parazitli	 balığa	 rastlanmıştır.	 Parazitlerden	 biri	
balığın	 kaudal	 yüzgeç	 üzerinde,	 diğeri	 ise	 operkulum	 üzerinde	 infeste	 olmuş	 olarak	
tespit	edilmiştir.	Parazit	örnekleri	 laboratuara	getirildikten	sonra	 fotoğrafları	çekilip,	
morfometrik	ölçümleri	alındıktan	sonra	%	70	lik	etil	alkolde	saklanmıştır.		

N.	bivittata	Atlantik	Okyanusu,	Adriyatik	ve	Akdeniz’de	geniş	dağılım	gösteren	
bir	 isopod	 türü	 olup,	 konak	 seçiciliği	 açısından	 demersal	 balıkları	 tercih	 eder.	 Siyah	
iskorpit	 balığı	 ekonomik	 değere	 sahip	 önemli	 demersal	 balıklardandır.	 Bu	 nedenle	
cymothoid	 isopod	 –	 konak	 seçiciliği	 arasında	 bir	 paralellik	 göstermektedir.	Bulunan	
parazitik	 isopod	 türü,	 konakta	 yerleştiği	 vücut	bölgesine	 göre	 sınıflandırıldığında;	N.	
bivittata’nın	balıkların	vücut	yüzeylerinde	lokalize	olduğu	görülmüştür.	

Parazite	 ait	 infestasyon	 yüzdesi	 ve	 ortalama	 yoğunluk	 değerleri	 sırasıyla	%	
8,3	ile	1	olarak	saptanmıştır.	

Bu	 çalışmada	 N.	 bivittata	 türü,	 Marmara	 Denizi’nden	 ve	 siyah	 iskorpit	
balığından	ilk	kez	rapor	edilmiştir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Türkiye,	 cymothoid,	 Nerocila	 bivittata,	 Marmara	 Denizi,	
Scorpaena	porcus	
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SUCUL	MAKROFITLERDEN	Lemna	minor	L.’NIN	ANTIBIYOTIK	UYGULAMALARINA	
FIZYOLOJIK	YANITLARI	

Emine	GÜLTEKİN1,	Muhittin	DOĞAN1	ve	Osman	GÜLNAZ2	
1	Gaziantep	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	27310,	Gaziantep	
2Çukurova	Üniversitesi,	Eğitim	Fakültesi,	Fen	Bilgisi	Öğretmenliği,	Balcalı,	Adana	
	
	 Herhangi	 bir	 mikroorganizma	 tarafından,	 başka	 bir	 mikroorganizmayı	
öldürmek	 veya	 çoğalmasını	 durdurmak	 için	 kullanılan	 antibiyotikler,	 etkili	 oldukları	
mikropların	 metabolik	 işlemlerine	 müdahale	 ederek	 çalışırlar.	 Antibiyotikler	
müdahale	ettikleri	metabolik	işlemlere	göre	spesifiktir.	Bu	metabolik	işlemlere	örnek	
olarak;	 protein	 sentezi,	 hücre	 çeperi	 sentezi,	 nükleik	 asit	 sentezi	 veya	 hücre	 zarı	
fonksiyonlarını	 verebiliriz.	 Penisilin,	 vankomisin,	 florokinolon	 ve	 sefalosporin	 gibi	
antibiyotikler	 bugün	 en	 çok	 kullanılan	 antibiyotiklerdendir.	 Bu	 çalışmada	 β‐laktam	
grubu	 (Sefalosporin)	 ve	 makrolid	 grubu	 (Klaritromisin)	 antibiyotiklerin	 farklı	
derişimlerinin	(0,	10,	100	ve	1000	mg/L)	yüzücü	yapraklı	sucul	makrofitlerden	Lemna	
minor	 L.’deki	 bazı	 fizyolojik	 etkileri	 araştırılmıştır.	 10,100	 ve	 1000	 mg/L’lik	
Sefalosporin	derişimlerinin	etkisinde	serbest	prolin	miktarları	kontrole	göre	sırasıyla	
%4.7	 ,	%27.9	 ve	%23.3	 düzeylerinde	 artmıştır.	 	 Klaritromisinin	 10	 ve	 100	mg/L’lik	
derişimlerinin	 etkisinde	 %11.6	 ve	 %30.2	 artmışken,	 1000	 mg/L’lik	 derişimde	 ise	
%11.6	düzeylerinde	azalmıştır.	Toplam	karbohidrat	miktarları	her	iki	antibiyotiğin	10	
mg/L’lik	derişimlerinde	artış	göstermişken,	100	ve	1000	mg/L’lik	derişimlerinde	 ise	
azaldığı	 belirlenmiştir.	 Sefalosporin	 uygulamaları	 toplam	 protein	 miktarlarında	
azalmalara	 neden	 olmuştur.	 Klaritromisinin	 10	 ve	 100	 mg/L’lik	 derişimlerinin	
etkisinde	 artışlar	 olmuşken,	 1000	 mg/L’lik	 derişimde	 ise	 azalmalar	 bulunmuştur.	
Toplam	aminoasit	miktarları	Sefalosporin	10	ve	100	mg/L’lik	derişimlerinin	etkisinde	
artışlar	olmuşken,	1000	mg/L’lik	derişimde	ise	azaldığı	bulunmuştur.	Klaritromisinin	
tüm	 derişimleri	 ise	 toplam	 aminoasit	 miktarlarını	 azaltmıştır.	 Bulgulara	 göre,	
uygulanan	 antibiyotiklerin	 türüne	 ve	 derişimlerine	 bağlı	 olarak	 L.	 minor’ün	 farklı	
fizyolojik	yanıtlar	verdiği	söylenebilir.	
Anahtar	Sözcükler:	Lemna	minor	L.,	antibiyotik	uygulaması,	fizyolojik	yanıt	
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BAZI	ORGANİK	MATERYALLERİN	VE	TOPRAK	DÜZENLEYİCİLERİN	ORGANİK	
FINDIK	YETİŞTİRİCİLİĞİNDE	TOPRAKLARIN	BAZI	ENZİM	AKTİVİTELERİ	ÜZERİNE	

ETKİLERİ	

Gülen	ÖZYAZICI,	Mehmet	Arif	ÖZYAZICI	ve	Betül	BAYRAKLI	
Toprak	ve	Su	Kaynakları	Araştırma	Enstitüsü	Müdürlüğü‐SAMSUN	
	
	 Bu	 çalışma,	 bazı	 organik	 materyallerin	 ve	 toprak	 düzenleyicilerin	 organik	
fındık	yetiştiriciliği	yapılan	toprakların	bazı	enzim	aktivitelerine	etkilerini	belirlenmek	
amacıyla	 2010	 yılında	 yürütülmüştür.	 Araştırma,	 Samsun	 İli	 Ağcagüney	 Beldesi	
organik	 sertifikalı	 fındık	 bahçesinde	 Tombul	 fındık	 çeşidinde	 kurulmuştur.	 Toprak	
düzenleyici	 olarak	 klinoptilolit	 ve	 leonardit,	 organik	 ticari	 gübre	 	 (biofarm),	 yöresel	
atık	 olan	 fındık	 zurufunun	 iki	 farklı	 kullanım	 şekli	 (taze	 ve	 kompost)	 araştırmanın	
materyalini	 oluşturmaktadır.	 Araştırma	 tesadüf	 bloklarında	 bölünmüş	 parseller	
deneme	 desenine	 göre	 3	 tekrarlamalı	 olarak	 yürütülmüştür.	 Hasat	 sonunda	 alınan	
toprak	 örneklerinde	 mikrobiyal	 biyomas,	 dehidrogenaz,	 üreaz,	 fosfataz	 ve	 sülfataz	
aktiviteleri	 incelenmiştir.	 Yapılan	 istatistiki	 analizler	 sonucunda	 fındık	 zurufunun	
toprakların	enzim	aktivitelerini	artırdığı	belirlenmiştir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Klinoptilolit,	 leonardit,	 organik	 gübre,	 fındık	 zurufu,	 enzim	
aktiviteleri	
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UZUNÇAYIR	BARAJ	GÖLÜ’NDEKİ	Capoeta	umbla	(Heckel,	1843)’NIN	
DOKULARINDAKİ	BAZI	AĞIR	METAL	BİRİKİMLERİNİN	İNCELENMESİ	

Olcay	KAPLAN1	,	Numan	YILDIRIM2,	Nuran	CIKCIKOĞLU	YILDIRIM2,	
Durali	DANABAŞ3,	Mesut	URAL3,	Mehtap	ÖZÇELİK4	ve	Eylem		Funda	KÜREKÇİ4	

	1Tunceli	Üniversitesi,	Mühendislik	Fakültesi,	Gıda	Mühendisliği	Bölümü,	TUNCELİ	
2Tunceli	Üniversitesi,	Mühendislik	Fakültesi,	Çevre	Mühendisliği	Bölümü,	TUNCELİ	
3Tunceli	Üniversitesi,	Su	Ürünleri	Fakültesi,	Yetiştiricilik	Bölümü,	TUNCELİ	
4Elazığ,	Veteriner		Kontrol	ve	Araştırma	Enstitüsü,	ELAZIĞ		
	
	 Tunceli	 sınırları	 içerisinde	 yapılmış	 olan	 Uzunçayır	 Baraj	 projesinin	
uygulanmaya	başlanmasıyla,	özellikle	de,	evsel	atıkların	direkt	olarak	Munzur	Nehri’ne	
deşarj	edilmesi	ve	arıtma	tesisi	bulunmamasından	dolayı,	kirlenme	tehditi	oluşmakta	
ve	 Munzur	 Nehri’nin	 su	 kalitesinde	 ve	 orada	 yaşayan	 balık	 türlerinin	 fizyolojik	
özelliklerinde	olası	birtakım	olumsuz	değişikliklerin	gözlenmesi	beklenmektedir.		

Yaklaşık	 24	 aydır	 su	 tutulmuş	 olan	Uzunçayır	 Barajı	 göl	 suyunda,	 evsel	 sıvı	
atıklardan	 hatta	 Munzur	 ve	 Pülümür	 Nehirlerinin	 drenaj	 alanındaki	 doğal	
kirleticilerden	 (Krom	 işletmeleri,	 alçıtaşı	 kömür	 yatağı	 vs)	 kaynaklanan	 kirlenmenin	
boyutunun	ortaya	çıkarılması	amaçlanmıştır.	Bu	kapsamda,	Munzur,	Pülümür	ve	baraj	
gölünde	 seçilen	 toplamda	 	6	 farklı	 istasyonlardan	yaklanan	 	 	Capoeta	umbla	 (Heckel,	
1843)’nın	solungaç,	 karaciğer,	böbrek,	 kas	ve	kalp	dokularında	ağır	metal	 tayini	 (Zn,	
Cu,	Cd,	Pb,	Fe)	yapılmıştır.	

Analiz	 edilen	 metallerden	 Zn,	 Fe	 ve	 Cu’nun	 Pb	 ve	 Cd’ye	 göre	 daha	 fazla	
biriktiği	 ancak	 bu	 birikimin	 dokulara	 ve	 istasyonlara	 göre	 farklılık	 gösterdiği	
belirlenmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:Uzunçayır	Baraj	Gölü,	Capoeta	umbla,		Ağır	metal	kirliliği	
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AĞAÇLANDIRMA	ÇALIŞMALARINDA	MİKORİZA	AŞILI	FİDAN	KULLANIMI		

Bülent	TOPRAK	ve	Murat	SARGINCI	
Düzce	Üniversitesi,	Orman	Fakültesi,	Orman	Mühendisliği	Bölümü,	Beçiyörükler/Düzce		
	

Küresel	 iklim	 değişikliği	 senaryoları	 karşısında	 ormanların	 işlevlerinin	
sürdürülebilirliğinin	 sağlanmasında	 mikorizal	 yaşamın	 önemli	 katkısının	 olabileceği	
giderek	artan	bir	kanı	olmaktadır.		Mikorizalar	biyokütle	olarak	ekosistem	bileşiminin	
çok	küçük	bir	parçası	olmasına	 rağmen	sağladıkları	katkı	 çok	büyüktür.	Vogt	ve	ark.	
(1982)	Batı	Washington’da	180	yaşındaki	Abies	amabilis	meşceresinde	mikorizaların	
toplam	ekosistem	biyomasının	yaklaşık	%1’ini	oluşturduğunu	ve	buna	 rağmen	kılcal	
kökler	 ile	 birlikte	 birincil	 üretime	 yaklaşık	 %	 75’e	 yakın	 katkı	 sağladığını	
hesaplamışlardır.		

Türkiye	ormanlarının	%	50’si	odun	üretimi	bakımından	bozuk	sahalar	olarak	
nitelendirilmektedir.	Ayrıca	özellikle	bitki	örtüsü	bakımından	zayıf	arazilerde	şiddetli	
ve	 orta	 derecede	 erozyonla	 önemli	 oranda	 yüzey	 toprağı	 aşınması,	 bu	 sahalarda	
toprak	 profili	 gelişimini	 engelleyerek	 su	 ve	 besin	 depolama	 kapasitesinin	 artmasını	
sınırlandırmaktadır.	Dolayısıyla	bu	sahalarda	erozyona	karşı	 toprakların	 tutulumunu	
sağlayarak	toprak	profili	gelişimini	itekleyecek	bitki	örtüsünün	sahaya	yerleşmesinde	
mikorizalarla	 aşılanmış	 fidanların	 kullanılması	 su	 ve	 besin	 stresli	 ortamlarda	 başarı	
şansını	arttıracaktır.		

Ağaçlandırma	 çalışmaların	 başarısına	 mutlak	 katkı	 sağlayacağı	 düşünülen	
mikoriza	aşılı	fidan	kullanımında	Ağaçlandırma	Genel	Müdülüğü’nün	ne	laboratuar	ne	
fidanlık	 ne	 de	 arazi	 bakımından	 yeterli	 çalışması	 bulunmamaktadır.	 Dolayısıyla	 bu	
konudaki	 çalışmaların	 uygulamada	 dikkate	 alınması	 hem	 başarısız	 sahaların	 oranını	
azaltacak	hem	de	parasal	kayıpların	önüne	geçecektir.	
Anahtar	Sözcükler:	Mikoriza,	Orman	Ekosistemi,	Ağaçlandırma	
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GAZİANTEP	ÜNİVERSİTESİ		KAMPÜSÜNDE	TOPRAK	EROZYONUNUN	
ÖNLENMESİNDE	KULLANILABİLECEK	BİTKİLER		

Erdihan	TUNÇ,	Yasemin	ÖZYAZGAN	ve	Fatih	YAYLA	
Gaziantep	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Gaziantep	
	

Mücadele	 edilmesi	 gereken	 önemli	 çevre	 sorunlarının	 başında	 gelen	
erozyonun	 başlıca	 sebeplerinden	 birisi	 bitki	 örtüsünün	 tahrip	 edilmesidir.	 Özellikle	
yüzey	ötücü	ve	iyi	kök	sistemi	olan	bitkilerin	yaygınlaştırılması	gerekmektedir.	

Bu	 amaçla	 Gaziantep	 bölgesi	 için	 erozyonu	 önlemede	 kullanılabilecek	
bitkilerin	 belirlenmesi	 çalışması	 yapılmıştır.	 Çalışmaya	 Gaziantep	 Üniversitesi	
kampüsünün	doğal	vejetasyonundan	başlanmış	olup,	kök	derinliği	ve	yüzey	örtülülüğü	
gibi	 faktörler	göz	önünde	bulundurularak	örnekler	 toplanmıştır.	Toplanılan	örnekler	
Davis(1965‐2010)’e	 göre	 teşhis	 edilmiştir.	 Erozyonla	 mücadelede	 kullanılabilecek	
bitkilerin	 familyalara	 göre	 dağılışı	 şu	 şekildedir:	 Asteraceae(10),	 Fabaceae(10),	
Lamiaceae(8),	 Boraginaceae(5),	 Brassicaceae(5),	 Rosaceae	 (5),	 Poaceae(5),	
Scrophulariaceae(5),	 Apiaceae(4),	 Papaveraceae(4),	 Caryophyllaceae(3),	
Euphorbiaceae(3),	Capparaceae	(2),	Fumariaceae(2),	Pirimulaceae(1).		

Bu	 kapsamda	 Gaziantep	 Bölgesinde	 doğal	 yayılış	 gösteren	 ve	 erozyonla	
mücadelede	kullanılabilecek	bitkilerin	araştırılmasına	devam	edilmektedir.	
Anahtar	Sözcükler:	Erozyon,	vejetasyon,	yüzey	örtülülüğü,	Gaziantep	
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GAZİANTEP’TE	Kİ	TIBBİ	ATIKLARIN	TOPLANMASI	VE	GERİ	DÖNÜŞÜMÜ	

Erdihan	TUNÇ,	Halime	ALIN,	Yasemin	ÖZYAZGAN	ve	Nazlı	BOZMAN	
Gaziantep	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Şehitkamil	/Gaziantep	
	

Efeksiyon	kaynağı	olabilecek	bütün	atıklar	tıbbi	atıktır.	2009	yılı	sonu	itibarı	
ile	 tıbbi	 atıklar	 Gaziantep’in	 tüm	 ilçelerinden	 toplanmaktadır.	 Günlük	 ortalama	 dört	
ton	tıbbi	atık	25	Hastane,	21	Tıp	Merkezi,	9	Diyaliz	Merkezi,	128	Sağlık	Ocağı,	59	Sağlık	
Kabini,	14	Poliklinik,	103	Muayenehane,	12	Diş	Merkezi,	4	Kadın	Doğum	Merkezi,	18	
Revir,	4	Göz	Merkezi	ve	5	Laboratuardan	toplanarak	sterilizasyon	tesisine	taşınmakta	
ve	 burada	 bertaraf	 edilmektedir.	 	 bu	 atıklar	 önce	 kırmızı	 çöp	 torbalarında	
biriktirilmektedir.	 Kesici/delici	 özellikte	 olan	 iğne	 ucu,	 bisturi	 vb.	 atıklar	 ise	 özel	
plastik	kutularda	 toplanmaktadır.	Tıbbi	atık	 tesisine	getirilen	atıkların	 sterilizasyonu	
otoklavda	yapılmaktadır.	Isıyla	steril	olan	bu	atıklar	kırıcıya	dökülmekte	ve	parçalama	
işlemi	 yapılmaktadır.	 Parçalanan	 atıklar	 bir	 yandan	 başka	 bir	 konteynıra	
doldurulmaktadır.	 Ezerek	 sıkıştırma	 özelliği	 olan	 çöp	 kamyonlarına	 bu	 atıklar	
boşaltılmakta	 ve	 dökülmek	 üzere	 atık	 sahasına	 götürülmektedir.	 Atıklar	 bu	 alana	
dökülmekte,	 üzeri	 toprak	 ile	 kapatılmaktadır.	 Toprak	 ile	 kapatılmadan	 önce	 bu	
alanlara	baca	sistemleri	kurulmaktadır.	Bu	baca	sisteminin	katı	atık	tesisinde	bulunan	
başka	bir	düzenekle	bağlantısı	vardır.	Buradaki	amaç	toprak	altında	bulunan	atıkların	
oluşturduğu	metan	 gazını	 bu	 düzenek	 sayesinde	 elektrik	 enerjisine	 dönüştürmektir.	
Katı	 atık	 tesisinde	bulunan	 ve	 bacalarla	 bağlantılı	 olan	düzeneğin	 ilk	 aşaması	metan	
gazını	 sıvılarından	 ayırmaktır.	 İkinci	 aşamada	 bu	 gaz	 sıkıştırılarak	 bir	 sonraki	
düzeneğe	aktarılmaktadır.	Burada	elektriğe	dönüştürülen	gaz	 jeneratörlerde	toplanır	
ve	 dağıtım	 sistemi	 ile	 elektrik	 kurumuna	 gönderilir.	 Böylece	 tıbbi	 atıklardan	 enerji	
üretilerek	çevreye	verilecek	zarar	yarara	dönüştürülmüş	olur		
Bu	 çalışmalar	 tıbbi	 atıkların	 insan,	 hayvan	 ve	bitki	 popülasyonu	üzerindeki	 olumsuz	
etkilerini	 ortadan	 kaldırma	 amaçlı	 olduğundan	 diğer	 bölgelerimize	 de	 örnek	 teşkil	
etmelidir.  
Anahtar	Sözcükler:	Tıbbi	atık,	enerji,	geri	dönüşüm	
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SU	KAYNAKLARININ	BİLİNÇLİ	KULLANILARAK	KURAKLIĞIN	ÖNLENMESİ	

Erdihan	TUNÇ,	Tuba	DAĞLI	ve	Yasemin	ÖZYAZGAN	
Gaziantep	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Şehitkamil	/Gaziantep	
	

Bu	 çalışmamızda	 suyun	 bilinçli	 kullanılmasında	 dikkat	 edilecek	 hususlar	 ve	
çözüm	önerileri	araştırılmıştır.	Su	kaynaklarının	bilinçsiz	kullanılışı	ve	doğal	dengenin	
bozukluğu	insanlığı	yeni	bir	krize	doğru	hızla	götürmektedir.	Özellikle	son	20	yıl	içinde	
artan	 insan	 nüfusu	 ve	 bunun	 sonucu	 olarak	 artan	 su	 talebi,	 küresel	 bir	 su	 krizini	
gündeme	getirmiştir.		

Ülkemizde	kullanılabilir	su	potansiyelinin	önemli	bir	bölümü	tarımsal	amaçlı	
olarak	 tüketilmekte,	 su	 zengini	 olmayan	 ülkemizde;	 su	 kaynaklarımız,	 yanlış	 ve	
bilinçsiz	kullanımlarla	kirlenmekte	ve	hızla	azalmaktadır.	Su	kıtlığı	ülkelerin	sosyal	ve	
ekonomik	gelişmesini	ve	çevre	kalitesini	sınırlamaktadır.	Bunun	yanı	sıra,	hızla	artan	
dünya	 nüfusu	 ve	 su	 talebiyle	 birlikte	 ekonomik,	 politik	 ve	 çevresel	 konulardaki	
mücadeleler	ve	çekişmeler	çok	daha	yaygın	ve	ciddi	boyutlara	ulaşmıştır.	Bu	nedenle	
dünyada	petrol	ve	doğal	enerji	kaynakları	üzerinde	asırlardır	süren	egemenlik	savaşı,	
artık	 su	 kaynakları	 üzerinde	 de	 başlamış	 bulunmaktadır.	Mevcut	 durum	ve	 artan	 su	
sıkıntısı	 ülkelerin	 daha	 etkili	 ve	 sürdürülebilir	 su	 politikaları	 uygulaması	 gereğini	
ortaya	çıkartmıştır.		
Anahtar	Sözcükler:	Su	kıtlığı,	su	kaynakları,	kuraklık		
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HASANKEYF(BATMAN)	İLÇESİNİN	ÇEVRE	SORUNU	

Cansu	DUMAN	ve	Nurullah	ÇİFTÇİ	
Gaziantep	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Şehitkamil	/Gaziantep	
	

Hasankeyf	Güneydoğu	Anadolu	Bölgesinde	Batman	İline	bağlı,	Dicle	Nehrinin	
doğu	 kıyısında	 yer	 almaktadır.	 İlçe	 Merkezi	 Batman	 İl	 merkezine	 37	 km.	 mesafede	
olup,	Ortaçağ	 dünyasının	 kültür,	 ticaret	 ve	 siyaset	 odaklarının	 bütünleştiği,	 ihtişamlı	
ve		 gizemli	 bir	 antik	 kenttir.	Hasankeyf’te	 5000’den	 fazla	mağara,	 çevresinde	200’ün	
üzerinde	henüz	altında	ne	olduğu	dahi	bilinmeyen	höyük	bulunmaktadır.	Hasankeyf’te	
elektrik	üretmek	ve	kuru	tarımı	sulu	tarıma	döndürmek	amacıyla	baraj	kurulmuştur.	
Hasankeyf’te	henüz	13.	yüzyıl	öncesine	ait	herhangi	bir	kazı	çalışması	yapılmadığı	için,	
altında	 binlerce	 yıl	 öncesinden	 kalan	 ve	 ne	 olduğu	 bilinmeyen	 tarih	 sular	 altında	
kalacaktır.	 Hasakeyf’te	 Ilısu	 Barajı	 Projesi	 ile	 üretilmesi	 planlanan	 enerji	 kaynakları	
konusunda	 birden	 fazla	 alternatif	 mevcuttur.	 Enerji	 hatlarının	 onarımı	 ile	 var	 olan	
yüksek	enerji	 kaybının	azaltılması	önemli	bir	kaynak	yaratacaktır.	Daha	da	önemlisi,	
güneş,	 rüzgar	ve	 jeotermal	enerji	gibi	alternatif	enerji	kaynaklarının	 tamamı	bölgede	
fazlasıyla	mevcuttur.	
Anahtar	sözcükler:	Hasankeyf,	alternatif	enerji,	çevre	
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DENİZEL	SÜNGER	VE	SEDİMENT	ÖRNEKLERİNDEN	FUNGUS	İZOLASYONU		

Ş.	Orçun	KALKAN1,	Semiha	ÇETİNEL	AKSOY1,	Ataç	UZEL1,	Erdal	BEDİR2	ve		
E.	Esin	HAMES	KOCABAŞ2	

1Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Bornova/	İZMİR	
2Ege	Üniversitesi,	Mühendislik	Fakültesi,	Biyomühendislik	Bölümü,	Bornova/İZMİR	
	
	 Denizel	 ekosistemler	 bitkiler,	 balıklar,	 süngerler	 gibi	 birçok	 yüksek	 canlının	
yanında	 	 bakteriler	 ve	 funguslar	 gibi	 mikrobiyal	 gruplardan	 oluşmaktadır.	 Özellikle	
denizel	 funguslar	 bu	 ekosistemdeki	 yüksek	 canlılarla	 simbiyotik	 olarak	
yaşayabilmektedir.	Denizel	türlerin	var	olabileceğinin	araştırılmasının	çıkış	noktası	bu	
simbiyotik	ilişkilerdir.	İlgili	çalışmalar	1940’lı	yıllarda	başlamasına	karşın	örnek	alımı	
ve	kültüvasyon	şartlarındaki	zorluklardan	dolayı	hızlı	bir	ilerleme	kaydedilememiştir.	
Denizel	 fungusların	 geçerli	 en	 yaygın	 tanımı	 Kohlmeyer	 [1979]	 tarafından	 yapılan	
tanımdır.	 Bu	 tanıma	 göre	 obligat	 denizel	 funguslar	 (Ascochyta	 salicorniae,	
Varicosporina	 ramulosa,	 Halorosellinia	 oceanica	 vb.)	 yalnızca	 denizel	 habitatlarda	
gelişirken,	 fakültatif	 türler	 ise	 tatlı	 su	 kaynaklarında	 ve	 toprakta	 büyüyebilen	 aynı	
zamanda	 denizel	 çevrede	 sporulasyon	 gösterebilen	 türlerdir.	 Bu	 nedenle	 denizel	
funguslar	 ayrı	bir	 taksonomik	grup	değil,	 farklı	 ekolojik	 ve	 fizyolojik	bir	 grup	olarak	
tanımlanmıştır.	

Kıyılardaki	 ve	denizlerdeki	 fungal	 ekosistem	her	ne	kadar	göz	ardı	 edilsede	
denizel	 biyoçeşitlilikte	 önemli	 bir	 yere	 sahiptir.	 Denizel	 funguslar	 yaşadıkları	
ekosistemdeki	 otsu	 ve	 odunsu	 substratların	 dekompozisyonundaki	 en	 önemli	
organizmalardır.	 Ayrıca	 bilinen	 en	 iyi	 antibiyotik	 üreticisi	 organizma	 gruplarından	
birisidir.	 Funguslar	 bakterilerden	 daha	 yavaş	 geliştikleri	 için	 izolasyonlarında	 çeşitli	
zorluklarla	 karşılaşılmaktadır.	 Denizel	 çalışmalarda	 bu	 zorluklara,	 örnek	 alımında	
kontaminasyonun	 engellenmesi,	 izolasyondan	 önce	 örneklerin	 ön	 işleme	 tabi	
tutulması	gibi	basamaklar	da	eklenmektedir.	

Bu	çalışmada	6	farklı	lokasyondan	(Bodrum,	Ayvalık,	Seferihisar,	Kaş,	Kekova,	
Mersin)	alınan	74	sünger	ve	13	sediment	örneğinden	5	farklı	besiyeri	(M1,	M6,	MEA,	
Medium	 A	 ve	 MYEA)	 kullanılarak	 fungus	 izolasyonu	 yapılmıştır.	 Elde	 edilen	 fungus	
izolatlarının	 saflaştırma	 işlemleri	 tamamlanmış	 ve	 identifikasyonları	 için	 çalışmalar	
başlamıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Denizel	fungus,	fungal	biyoçeşitlilik,	endofitik	funguslar	
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METRONİDAZOLÜN	BARSAK	DOKUSU	ÜZERİNE	ETKİLERİNİN	OKSİDATİF	STRES	
VE	APOPTOSİS	AÇISINDAN	İNCELENMESİ	

Beyhan	GÜRCÜ,	Yücel	BAŞIMOĞLU	KOCA	ve	M.	İbrahim	TUĞLU	
Celal	Bayar	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,Muradiye/Manisa	
	

Metronidazol	 (MTZ;	 1‐[2‐hydroxyethyl]‐2‐methyl‐5‐nitroimidazole)	 kaynaklı	
barsak	 hasarında	 NOS	 aracılı	 oksidatif	 stres	 oluşumu	 ve	 hasar	 üzerindeki	 etkisi	 ile	
hücre	 ölümü	 arasındaki	 ilişki	 önemli	 bir	 mekanizmadır.	 Bu	 amaçla	 farklı	 doz	 ve	
sürelerde	 MTZ	 uygulamasının	 Onchorhynchus	 mykiss	 (Gökkuşağı	 alabalığı)’in	 ince	
barsak	 dokusunda	 oksidatif	 hasarın	 oluşturduğu	 değişiklikler,	 NOS	 ve	 TUNEL	
immunohistokimyasal	boyamalar	ile	belirlendi.	

Alabalık	 yetiştirme	 çiftliğinden	 satın	 alınan	 Onchorhynchus	 mykiss	 türü	
alabalıklardan	pozitif	 (cyclophosphamide)	ve	negatif	 (ilaç	uygulanmamış)	kontrol	 ile	
deney	(2,	4	ve	8	gün	ile	5‐10‐20	mg/L	doz	MTZ)	grupları	oluşturuldu.	Tüm	gruplardan	
alınan	 ince	barsak	dokuları	 alınarak	%10’	 luk	 formol	 ile	 tespit	 edildi.	Hematoksilen‐
Eozin	 (H‐E)	 ile	 boyanan	 parafin	 kesitlerde	 NOS	 ve	 TUNEL	 immunohistokimyası	
yapıldı.	

Hasarın	2	gün	ve	5	mg/L	MTZ	uygulamasında	başladığı	süre	ve	dozla	artarak	
pozitif	 kontrole	 yaklaştığı	 saptanan	 örneklerde	 iNOS	 boyamasının	 eNOS	 ile	
karşılaştırıldığında	 bazal	 düzeyde	 bile	 daha	 fazla	 boyandığı,	 hasarın	 artışı	 ile	 kas	 ve	
seroza	 tabakalarında	 NOS	 immunoreaktivitesinin	 daha	 da	 arttığı	 görüldü.	 Apoptotik	
hücre	ölümünün	tüm	hücrelerde	görüldüğü	ayrıca	kontrolden	başlayarak	artan	hasara	
paralel	 şekilde	 fazlalaştığı	 saptandı.	 Ancak	 nekroza	 giden	 büyük	 hasarlarda	 toplu	
hücre	ölümüne	bağlı	olarak	immun	boyamasının	genelde	azaldığı	gözlendi.	

MTZ	 uygulamasının	 barsak	 dokusunda	 yaptığı	 hasarın	 oksidatif	 stres	
üzerinden	gerçekleştiği,	hücrenin	membran	ve	 iskeletinde	oluşan	değişikliklere	bağlı	
olarak	 apoptosise	 yönlendirdiği	 anlaşıldı.	 Bu	 ilişkinin	 daha	 detaylı	 anlaşılmasının	
toksik	etkinin	önlemesinde	önemli	rol	oynayacağını	düşündürdü.		
Anahtar	 sözcükler:	 MTZ,	 alabalık,	 ince	 barsak,	 histopatoloji,	 immunohistokimya,	
NOS,	TUNEL	
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METRONİDAZOLÜN	BARSAK	DOKUSU	ÜZERİNE	ETKİLERİNİN	BAĞ	DOKUSU	VE	
MATRİKS	MOLEKÜLLERİ	AÇISINDAN	İNCELENMESİ	

Yücel	BAŞIMOĞLU	KOCA,	M.	İbrahim	TUĞLU,	Beyhan	GÜRCÜ	ve	Mahmud	M.	
ÖZKUT	

Adnan	Menderes	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Aytepe/AYDIN	
	

Metronidazol	 (MTZ;	 1‐[2‐hydroxyethyl]‐2‐methyl‐5‐nitroimidazole)	 kaynaklı	
barsak	 hasarında	 bağ	 dokusu	 elemanlarında	 ve	 bazal	 membran	 kökenli	 matriks	
moleküllerinde	 oluşan	 değişiklikler	 tam	 olarak	 bilinmemektedir.	 Hasar	 oluşumunda	
bu	 faktörlerin	 etkisi	 mekanizmaların	 açıklanmasında	 büyük	 önem	 taşımaktadır.	 Bu	
amaçla	farklı	doz	ve	sürelerde	MTZ	uygulamasının	Onchorhynchus	mykiss	 (Gökkuşağı	
alabalığı)’in	 ince	 barsak	 bağ	 dokusu	 üzerinde	 oluşturduğu	 değişiklikler	 bağ	 doku	
boyaları	 ile	 histokimyasal,	 kollajen	 IV	 ve	 laminin	 ile	 immunohistokimyasal	 olarak	
ortaya	kondu.	

Alabalık	 yetiştirme	 çiftliğinden	 satın	 alınan	 Onchorhynchus	 mykiss	 türü	
alabalıklardan	pozitif	 (cyclophosphamide)	ve	negatif	 (ilaç	uygulanmamış)	kontrol	 ile	
deney	(2,	4	ve	8	gün	ile	5‐10‐20	mg/L	doz	MTZ)	grupları	oluşturuldu.	Tüm	gruplardan	
alınan	ince	barsak	dokuları	alınarak	%10’	luk	formol	ile	tespit	edildi.	Gomori	trikrom	
ve	 Periodik	 Asit	 Schiff	 (PAS)	 ile	 boyanan	 parafin	 kesitlerde	 ayrıca	 kollajen	 IV	 ve	
laminin	immunohistokimyası	yapıldı.	

Hasarın	2	gün	ve	5	mg/L	MTZ	uygulamasında	başladığı	süre	ve	dozla	artarak	
pozitif	 kontrole	 yaklaştığı	 saptanan	 örneklerde	 kollajen	 IV	 için	 bağ	 dokusunda	
normale	 benzer	 olarak	 yerleştiği	 ve	 lamininin	 bazal	 membrana	 sınırlanmış	 olduğu	
görüldü.	Hasar	 ile	 birlikte	 histokimyasal	 boyamalar	 ile	 paralel	 şekilde	 kollajen	 IV	 ve	
laminin	 boyamalarında	 da	 azalma	 olduğu	 ayrıca	 gomori	 boyamada	 stratum	
kompaktum	tabakasının	kalınlaştığı	bulundu.		

MTZ’	 nin	 barsak	 dokusunda	 yaptığı	 hasar	 ve	 bu	 hasarın	 büyüklüğü,	 bağ	
dokusu	ve	bazal	membran	değişiklikleri	 ile	hücre	matriks	yapışkanlığının	azalmasına	
ve	böylece	hücre	döngüsünü	etkileyerek	hücre	ölümüne	neden	olduğunu	düşündürdü.	
Anahtar	 sözcükler:	 MTZ,	 alabalık,	 ince	 barsak,	 histopatoloji,	 immunohistokimya,	
gomori,	PAS,	kollajen	IV,	Laminin		
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METRONİDAZOLÜN	BARSAK	DOKUSU	ÜZERİNE	ETKİLERİNİN	HİSTOLOJİK	
OLARAK	BELİRLENMESİ	

M.	İbrahim	TUĞLU,	Beyhan	GÜRCÜ,	Yücel	BAŞIMOĞLU	KOCA	ve	Feryal	
KARAKAHYA	

Celal	Bayar	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Muradiye/Manisa	
	

Bazı	 antibiyotikler	 direk	 kullanımları	 veya	 yüzey	 sularına	 sızarak	 içme	
sularına	 karışmaları	 nedeni	 ile	 çevre	 ve	 insan	 sağlığını	 tehdit	 edebilir	 ve	 toksik	 etki	
gösterebilirler.	 Metronidazol	 (MTZ;	 1‐[2‐hydroxyethyl]‐2‐methyl‐5‐nitroimidazole)	
mutagen	 ve	 karsinojen	 olarak	 düşünülmelerinin	 yanı	 sıra,	 balık	 ve	 insanlarda	
anaerobik	 organizma	 enfeksiyonlarının	 tedavisi	 için	 hala	 yaygın	 olarak	
kullanılmaktadır.	 Bu	 nedenle,	 farklı	 doz	 ve	 sürelerde	 MTZ	 uygulamasının	
Onchorhynchus	mykiss	 (Gökkuşağı	 alabalığı)’in	 ince	 barsak	 dokusu	 üzerine	 etkisinin	
histopatolojik	yönden	değerlendirilmesi	amaçlandı.	

Alabalık	 yetiştirme	 çiftliğinden	 satın	 alınan	 Onchorhynchus	 mykiss	 türü	
alabalıklardan	pozitif	 (cyclophosphamide)	ve	negatif	 (ilaç	uygulanmamış)	kontrol	 ile	
deney	(2,	4	ve	8	gün	ile	5‐10‐20	mg/L	doz	MTZ)	grupları	oluşturuldu.	Tüm	gruplardan	
alınan	ince	barsak	dokuları	alınarak	%10’	 luk	formol	ile	tespit	edildi.	Parafin	kesitler	
Hematoksilen‐Eozin	(H‐E)	ile	boyandı.	

Negatif	kontrol	 ile	karşılaştırıldığında	MTZ	uygulamalarında	pozitif	kontrole	
benzer	hasar	oluştuğu	görüldü.	Hasarın	2	gün	ve	5	mg/L	MTZ	uygulamasında	başladığı	
süre	ve	dozla	artarak	pozitif	kontrole	yaklaştığı	 saptandı.	Bu	hasarın	villusların	hafif	
dejenerasyonundan	 nekroza	 kadar	 giden	 şekilde	 gerçekleştiği	 ve	 submukozal	
tabakada	hücre	infiltrasyonunundan	kas	tabakasındaki	hücre	ölümüne	kadar	meydana	
geldiği	belirlendi.	

MTZ	 uygulamasının	 barsak	 dokusunda	 yaptığı	 hasar	 ve	 büyüklüğü	 ortaya	
kondu.	 Bu	 sonuçlar	 insan	 ve	 çevre	 sağlığı	 açısından	 önem	 kazanmakta	 olup,	 kaliteli	
yaşam	 ile	 ekonomik	 kaybın	 önlenmesi	 anlamında	 büyük	 katkılar	 sağlayacağı	
düşünüldü.	
Anahtar	sözcükler:	MTZ,	alabalık,	ince	barsak,	histopatoloji	
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EV	TOZU	AKARLARI	VE	ÖNEMİ	

Tuğba	ŞENEL	ve	Ayda	KARADERE	
Niğde	Üniversitesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	51100	NİĞDE	
	
	 Ev	tozu	akarları	Arachnida	sınıfının	Acari	alt	sınıfında	yer	alan	çıplak	gözle	zor	
fark	 edilen	 0.2‐	 0.3	 mm	 büyüklükteki	 canlılardır.	 Sıcak	 ve	 nemli	 ortamları	 tercih	
ettikleri	için	bir	çok	evde	bulunabilirler.	Ev	tozu	akarları	çok	çeşitli	olup	tıbbi	önemi	ve	
morfolojik	 özellikleri	 itibarıyla	 en	 iyi	 bilinenleri	 Dermatophagoides	 pteronyssinus	
(Avrupa	 ev	 tozu	 akarı)	 ve	 Dermatophagoides	 farinae	 (Kuzey	 Amerika	 ev	 tozu	
akarı)’dir.	Ev	tozu,	canlı	ve	cansız	birçok	materyalin	artık	ve	parçalanma	ürünlerinden	
oluşmaktadır.	 Ev	 tozundaki	 alerjen	 olan	 bu	 maddelerin	 en	 önemlisi	 akarların	
dışkısında	 bulunan	 bir	 glikoprotein	 olup	 alerjik	 rinit,	 astım,	 atopik	 dermatit	 ve	
mevsimsel	keratokonjunktivit	gibi	hastalıklara	neden	olmaktadır.	 	1960	yılından	beri	
ev	 tozu	 akarlarının	 alerji	 ile	 ilişkileri	 olduğu	 ve	 bunların	 solunum	 yolu	 ile	 ilgili	
hastalıklara	 neden	 olduğu	 bilinmektedir.	 Akarın	 yaşama	 ve	 üremesi	 için	 en	 uygun	
koşul	%55’in	üzeri	nem	(%70‐80	nem)	ve	25oC’nin	üzerindeki	ortam	ısısıdır.	Ev	tozu	
akarının	 üremesinde	 iç	 ortam	 kadar	 dış	 ortam	 ısı	 ve	 nemi	 de	 önemlidir.	 Ev	 tozu	
akarları	 insan	 deri	 döküntüleri	 ile	 beslenirler.	 Bir	 insandan	 bir	 günde	 1‐1.5	 gram	
kepek	dökülür	ve	bu	miktar	1	milyon	akarın	beslenmesi	için	yeterlidir.	Besin,	nem	ve	
sıcaklık	 bakımından	 akarlar	 için	 en	 uygun	 yerlerin	 başında	 yatak	 odası	 ve	 yatak	
takımları	 gelmektedir.	 Bu	 yerlerin	 dışında	 akarlar,	 mobilya	 üzerinde,	 halı	 ve	
perdelerde	bulunabilirler.	
Bu	çalışmada	ev	tozu	akarlarının	genel	özellikleri	ve	yaptıkları	hastalıklar	ile	ilgili	bilgi	
verilmektedir.	
Anahtar	Sözcükler:	Dermatophagoides,	Ev	tozu	akarları,	Ev	tozları,	Dermatophagoides	
farinae,	Dermatophagoides	pteronyssinus	
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BESİN	AKARLARI	VE	ÖNEMİ	

Ayda	KARADERE	ve	Tuğba	ŞENEL	
Niğde	Üniversitesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	51100	NİĞDE	
	
	 Akarlar	mikroskop	 altında	 görülebilen	 0.1‐0.5	mm	 çapında	 küçük	 canlılardır.	
Genellikle	20‐30°C	sıcaklıkta	ve	%60‐80	nemli	ortamlarda	yaşarlar.	Bu	nedenle	soğuk	
ortamlarda	yaşayamazlar.	Gıda	maddeleri,	muhafaza	süresince	çok	sayıda	akar	türü	ile	
enfeste	 olabilmektedir.	 Bu	 akar	 türleri	 depo	 akarları	 olarak	 tanımlanmaktadır.	 Bazı	
yöresel	 peynir	 çeşitlerinin	 dışında	 depo	 gıda	 maddelerinde	 akar	 bulunması,	 sağlık	
açısından	 getirebileceği	 risklerden	 dolayı	 arzu	 edilmemektedir.	 Özellikle	 açıkta	
olgunlaştırılan	peynirlerde	 akar	 enfestasyonu	her	 zaman	 söz	 konusu	olabilmektedir.	
Akarların	 çoğu	un,	 tahıl,	 kurutulmuş	meyve	 ve	 sebzeler,	 hayvan	 yemleri,	 peynir	 gibi	
depo	 gıdalarını	 ve	 diğer	 organik	 kalıntıları	 içeren	 gıdaları	 enfeste	 ederler.	 	 Depo	
ürünlerinde	 ve	 peynirlerde	 en	 çok	 görülen	 ve	 zarar	 veren	 akarların	 başında	Acarus	
siro	 gelmektedir.	 Besinlerin	 üzerinde	 akarların	 yaptığı	 kahverengimsi	 tabakalar	
oluşmaktadır.	 Kişi,	 binlerce	 akar	 içeren	 bu	 gıdaları	 yediğinde,	 ilk	 olarak	
gastrointestinal	 sistem	 şikâyetleri	 yaşamaktadır.	 Depo	 gıdalarını	 kontamine	 eden	
akarlar,	 dermatit	 gibi	 deri	 hastalıklarına	 ve	 alerjik	 astım	 gibi	 solunum	 sistemi	
hastalıklarına	 da	 neden	 olmaktadır.	 Nem	 oranının	 düşürülmesi,	 havalandırmanın	
iyileştirilmesi	 ve	 sıcaklığın	 düşürülmesi	 akar	 gelişimini	 engelleyen	 faktörler	 olduğu	
için	ürün	depolarında	bu	hususlara	dikkat	edilmelidir.	Gıda	maddeleri	sadece	kuru	ve	
temiz	 yerlerde	 tutulmalıdır.	 Bugün	 Türkiye’de	 gıda	 ürünleri	 imalat	 ve	 ticaretiyle	
uğraşan	 bütün	 firmaların	 karşılaştığı	 depolama	 ve	 fire	 sorunlarının	 başında	 besin	
akarları	gelmektedir.	
Bu	çalışmada	besin	akarlarının	önemi	ve	insan	sağlığı	üzerindeki	etkileri	anlatılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Acarus	siro,	akar,	besin,	depo	
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DİCLE	NEHRİ’NDE	YAŞAYAN	Carasobarbus	luteus	(Heckel,	1843)	TÜRÜNÜN	
KARYOLOJİK	ÖZELLİKLERİ	

Deniz	DEĞER1,	Erhan	ÜNLÜ1	,	Muhammet	GAFFAROĞLU2	
1Dicle	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Diyarbakır	
2Ahi	Evran	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Kırşehir	
	

Balık	 kromozomlarının	 incelenmesi	 genetik,	 taksonomi,	 çevresel	 toksikoloji	
ve	 balık	 ıslah	 çalışmalarında	 pek	 çok	 avantaj	 sağlamaktadır.	 Cyprinidae	 familyası	
yaklaşık	 1500	 balık	 türü	 ile	 en	 büyük	 balık	 familyasıdan	 biridir.	 Sazangiller	
familyasına	ait	balıklar	Kuzey	Amerika,	Avrupa,	Afrika	ve	Asya'da	bulunurlar.	Türkiye	
de	 ise	30	cins	ve	70	 türü	yaşamaktadır.	Bu	çalışmada	karyolojik	 incelenmesi	yapılan	
Carasobarbus	 luteus	türünün	başlıca	yayılış	alanları	Dicle	ve	Fırat	nehir	sistemleri	 ile		
Asi	Nehri'dir	

Balık	 taksonomisine,	 balıklarla	 ilgili	 genetik	 ve	 evrimsel	 değişimlerin	
anlaşılmasına	 katkı	 sağlanması	 amacıyla	 bu	 çalışmada	 Dicle	 Nehri’nden	 yakalanan	
Carasobarbus	 luteus	 türüne	 ait	 örneklerin	 karyolojik	 analizleri	 yapılarak	 kromozom	
sayıları	 ve	 morfolojileri	 ilk	 kez	 incelenmiştir.	 Kromozom	 preperatlarının	
hazırlanmasında	havada	kurutma	tekniği	modifiye	edilerek	kullanılmıştır.		

Carasobarbus	luteus	türünün	diploid	kromozom	sayısı	150	olup,	42	çift	meta‐	
submetasentrik	 ve	 33	 çift	 akrosentrik	 kromozom	 ile	 kol	 sayısı	 (NF)	 234	 olarak	
bulunmuştur.	Sonuçlar	 aynı	 familyanın	diğer	 türleri	 ile	 karşılaştırılarak	benzerlik	 ve	
farklılıkları	tartışılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Carasobarbus	luteus	,	kromozom,	karyotip,	Dicle	Nehri	
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TÜRKİYE’DE	BALIK/CYMOTHOİD	İLİŞKİLERİ	

Ahmet	ÖKTENER,		Sezginer	TUNÇER	ve	Ekrem	Şanver	ÇELİK		
Çanakkale	 Onsekiz	 Mart	 Universitesi,	 Su	 Ürünleri	 Fakültesi,	 Temel	 Bilimler	 Bölümü,	
17100	/	Çanakkale	
	

Bu	 derlemede,	 Türkiye’de	 şimdiye	 kadar	 yapılan	 çalışmaların	 bir	 sonucu	
olarak	 deniz	 balıklarından	 rapor	 edilmiş	 cymothoid	 türlerinin	 mevcut	 durumu	 ve	
konaklarıyla	ilişkileri	irdelenmiştir.		

Türkiye’	nin	cymothoid	 faunası	 ilgili	 ilk	araştırma,	Monod	(1931)	 tarafından	
yapılmış	olup,	Kupez	balığı	 (Boops	boops)’	ndan	Ceratothoa	 sp.	 türü	 rapor	edilmiştir.	
Daha	sonra	parazit	olarak	bilinen	bazı	 cymothoid	 türlerinin	deniz	ve	kültür	balıkları	
üzerinde	yaşadıkları	farklı	araştırmacılar	tarafından	ortaya	konmuştur.			

Balıkların	dışında,	Trilles	ve	Öktener	 (2004)	Ege	Denizi’nden	Loligo	vulgaris	
(Cephalopoda)’te	Livoneca	sinuata	Koelbel,	1878	türünü;	Ateş	ve	ark.	(2006)	Nephrops	
norvegicus	 (Decapoda)’ta	 Livoneca	 pomatomi	 (Gaillat	 Airoldi,	 1940)	 ve	 Ceratothoa	
italica	Schioedte	&	Meinert,	1883	türlerini	rapor	etmişlerdir.		

Türkiye’nin	Akdeniz,	Ege	ve	Karadeniz	kıyılarında	yaşayan	cymothoid	faunası	
türlerinin	15’e	ulaştığı	saptanmıştır.		Bu	türler:	Anilocra	physodes,	A.	frontalis,	Nerocila	
bivittata,	N.	maculata,	N.	orbignyi,	Ceratothoa	oestroides,	C.	parallela,	C.	italica,	C.	capri,	
C.	 steindachneri,	 Emetha	 audouini,	 Mothocya	 epimerica,	 M.	 belonae,	 M.	 taurica	 ve	
Livoneca	sinuata	(Öktener	ve	Trilles	2004)’dır.	

Bu	çalışmada,	Türkiye’den	rapor	edilen	cymothoid	türleri,	vücuttaki	yerleşim	
yerlerine	 göre	 3	 ana	 kısımda	 ele	 alınmıştır.	 Bunlar,	 vücut	 yüzeyine	 yerleşen,	 ağız	
boşluğuna	yerleşen	ve	solungaç	boşluğuna	yerleşen	cymothoidlerdir.		
Anahtar	Sözcükler:	Türkiye,	cymothoid,	balık,	ilişki,	deniz,	parazit	
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ENDEMİK	İKİ	GLYCYRRHIZA	L.	TÜRÜNÜN	YAĞ	ASİDİ	KOMPOZİSYONU	VE	
BİYOLOJİK	ÇEŞİTLİLİK	AÇISINDAN	DEĞERLENDİRİLMESİ	

Yavuz	Selim	ÇAKMAK,	ve	Abdurrahman	AKTÜMSEK	
Selçuk	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Selçuklu	/	Konya	
	

Glycyrrhiza	 L.	 (Meyan)	 türleri	özellikle	 su	kenarlarındaki	kumlu	 topraklarda	
yetişmektedir.	 Türkiye	 florasındaki	 kayıtlara	 göre	 bu	 cins	 ülkemizde	 8	 takson	 ile	
temsil	edilmektedir.	Bunlardan	4’ü	endemik	olup	endemizm	oranı	%	50’dir.	Endemik	
taksonlar	G.	iconica,	G.	asymmetrica,	G.	flavescens	subsp.	flavescens,	G.	flavescens	subsp.	
antalyensis’tir.	G.	aspera	ülkemizde	en	son	1930’lu	yıllarda	Maraş‐Ceyhan	Vadisi’nden	
toplanmıştır.	 Arazi	 çalışmalarımızda	 Ceyhan	Vadisi’nin	 yapılan	 baraj	 altında	 kalması	
dolayısıyla	bu	tür	bulunamamıştır.	G.	glabra	var.	glabra,	G.	glabra	var.	glandulifera,	G.	
echinata	türleri	ülkemizde	geniş	yayılış	alanına	sahiptir.		

Meyan	 antik	 çağlardan	 beri	 geleneksel	 ilaç	 olarak	 en	 yaygın	 kullanılan	
bitkilerden	 biridir.	 Modern	 tıpta	 meyan	 ekstraktları	 ilaçlardaki	 acı	 ve	 kötü	 tadı	
maskelemek	 amacıyla	 tat	 verici	 ajan	 olarak,	 soğuk	 algınlığında	 öksürük	 söktürücü	
olarak	 kullanılmaktadır.	 Japonya’da	 kronik	 hepatit,	 AIDS,	 Herpes	 gibi	 pek	 çok	 virüs	
hastalığının	tedavisinde	kullanılmaktadır.		

Bu	 çalışmada	 iki	 endemik	 takson	 olan	 G.	 iconica	 ve	 G.	 flavescens	 subsp.	
flavescens’in	(toprak	üstü	ve	kökleri)	yağ	asidi	bileşimi	araştırılmıştır.	Bu	türlerden	G.	
iconica	Bern	Sözleşmesi’nde	“Tehdit	Altındaki	Türler”	arasında	gösterilmiştir.	Yapılan	
kromatografik	 analizler	 bu	 taksonların	 doymamış	 yağ	 asitlerince	 oldukça	 zengin	
olduğu	 görülmüştür.	 Bitkilerin	 endemik	 olması	 ve	 sağlık	 açısından	 faydalı	 yağ	
asitlerini	 bünyesinde	 bulundurması	 nedeniyle,	 insani	 faaliyetlerle	 (baraj,	 yol	 yapımı,	
yangın	vb.)	bu	türlerin	yok	edilmemesi	ülkemiz	biyolojik	çeşitliliği	açısından	oldukça	
önemlidir.		
Anahtar	Sözcükler:	G.	iconica,	G.	flavescens	subsp.	flavescens,	Biyolojik	çeşitlilik	
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GÜNEY	EGE	BÖLGESİ’NDE	(MUĞLA)	DAĞILIM	GÖSTEREN	TATLISU	KARİDESİ,	
Palaemonetes	antennarius’	UN	BAZI	BİYOLOJİK	ÖZELLİKLERİ	VE	ÖNEMİ	

Hüseyin	ŞAŞI1	ve	Alime	BAYINDIR2	
1	Mugla	Üniversitesi,	Su	Ürünleri	Fakültesi,	Su	Ürünleri	Temel	Bilimler	Bölümü,	Kötekli,	
MUĞLA		
2	Süleyman	Demirel	Üniversitesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	ISPARTA	
	
	 Güney	Ege	Bölgesi	(Muğla)’nde	Temmuz,	2010‐	Nisan	2011	tarihleri	arasında	
el	 kepçeleri,	 ekman	 grab	 ve	 eleklerle,	 dip	 ve	 kıyıdan	 Palaemonotes	 antennarius	
örnekleri	 toplanmıştır.	 Örnekler	 topladıktan	 sonra,	%4	 formalin	 solüsyonunda	 fikse	
edilmiştir.	Laboratuvara	getirilen	örneklerin	Rostrum,	Anten,	Abdomen,	Boy	ve	Ağırlık	
değerleri	belirlenmiştir.	Alternatif	yem	kaynağı	olabilecek	nitelikteki	 tatlı	su	karidesi	
olan	 Palaemonotes	 antennarius	 ’un	Güney	 Ege	 Bölgesi’ndeki	 tatlı	 su	 kaynaklarından	
Köycegiz	Gölü,	Namnam	Çayı,	 Yuvarlakçay	 ve	 Savraan	Kaynaklarında	 bol	 bulunduğu	
belirlenmiştir.	 Buradaki	 örneklerin,	 canlı	 yem	olarak	 balık	 avcılığında,	 Akuakültürde	
balık	 beslemede	 ve	 yem	 yapımında	 kullanılabilir	 olduğu	 belirlenmiştir.	 Yetişkin	
Crustacea’	 lerde	vücut	baş	ve	göğüs	kısımlarını	birleşiminden	oluşan	sefelotoraks	ve	
abdomen	olan	iki	temel	kısımdan	oluşur.	Sefalotoraks	5	baş	ve	8	gögüs	segmentinden	
oluşur	 ve	 üsten	 karapaks	 denilen	 bir	 kabuk	 ile	 örtülüdür.	 Ortalama	 boy	 0,235	 cm,	
ortalama	kondisyonu	1,617	olarak	bulunmuştur.	
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SORBİK	ASİT	VE	TUZLARININ	SU	ÜRÜNLERİNDE	KULLANIMI	

Ayşegül	ÇARBAŞ	
DSİ	Genel	Müdürlüğü	İşletme	ve	Bakım	Dairesi	Başkanlığı	Su	Ürünleri	Şube	Müdürlüğü	
06100	Çankaya/Ankara	
	
	 Su	ürünleri	besleyici	özellikleri	nedeniyle	gıda	maddeleri	arasında	önemli	bir	
yere	sahiptir	ve	yapılarından	dolayı	diğer	etlere	oranla	daha	hızlı	bozulmaktadır.	Bu	
nedenle	 yakalandıktan	 hemen	 sonra	 uygun	 tekniklerle	muhafaza	 edilerek	 tüketiciye	
ulaştırılmalıdır.	 Su	 ürünlerinin	 raf	 ömrünü	 artırmak	 ve	 mikroorganizmaların	
gelişimini	önlemek	amacıyla	gıda	katkı	maddeleri	kullanılmaktadır.	Gıdalara		eklenen	
bu	maddelerden	birisi	de	koruyucu	olarak	kullanılan	antimikrobiyal	maddelerdir.	Gıda	
endüstrisinde	 yaygın	 olarak	 kullanılan	 antimikrobiyal	 maddeler	 benzoik	 asit	 ve	
tuzları,	asetik	asit	ve	asetatlar,	propiyonik	asit	ve	 tuzları,	nisin,	sorbik	asit	ve	 tuzları,	
nitrit	ve	nitrat	bileşikleri,	kükürt	dioksit	ve	çeşitli	sülfitlerdir.		

Sorbik	 asit	 ve	 tuzları	 gıda	koruyucusu	olarak	 geniş	 ölçüde	kullanılmaktadır.	
Küf	ve	maya	gelişimini	önleyici	antimikrobiyaller	olarak	bilinen	ve	yaygın	bir	şekilde	
kullanılan	sorbik	asit	ve	tuzları,	patojenler	dâhil	birçok	saprofit	bakteriler	üzerinde	de	
etkilidir.	Bu	derlemede	sorbik	asit	ve	tuzlarının	kullanım	alanları,	etki	mekanizmaları	
ve	 su	 ürünlerinin	 muhafazası	 açısından	 önemi	 literatür	 verilerine	 dayanılarak	
incelenmiştir.		
Anahtar	Sözcükler:	Sorbik	asit	ve	Tuzları,	Su	Ürünleri,	Raf	Ömrü	
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SU	ÜRÜNLERİ	ETLERİNDE	TAZELİK	KONTROL	YÖNTEMLERİ	

Ayşegül	ÇARBAŞ	
DSİ	Genel	Müdürlüğü	İşletme	ve	Bakım	Dairesi	Başkanlığı	Su	Ürünleri	Şube	Müdürlüğü	
06100	Çankaya/Ankara	
	
	 Dünya	 nüfusunun	 hızla	 artışına	 paralel	 olarak	 hayvansal	 protein	
kaynaklarının	 yetersiz	 kalması	 balık	 ve	 diğer	 su	 ürünlerine	 olan	 talebi	 artırmıştır.	
Mikrobiyal	 bozulmaya	 karşı	 çok	 duyarlı	 olan	 ve	 kısa	 sürede	 tazeliğini	 kaybeden	
balıklar,	 yakalanmalarını	 takiben	 uygun	 koşullarda	 muhafaza	 edilmeli	 ve	 tüketiciye	
ulaştırılmalıdır.	 Bu	 nedenle	 balık	 taze	 iken	 işlemeye	 başlanmalı	 ve	 gerekli	 olan	 tüm	
kontroller	 yapılmalıdır.	 Balıklarda	 tazelik	 kontrol	 yöntemleri	 duyusal,	 fiziksel,	
kimyasal	 ve	 mikrobiyolojik	 yöntemler	 olmak	 üzere	 dört	 gruba	 ayrılmaktadır.	 Bu	
derlemede	 tazelik	 kontrol	 yöntemleri	 ve	bu	yöntemlerin	 uygulama	esasları	 üzerinde	
durulmaya	çalışılmıştır.			
Anahtar	Sözcükler:	Balık,	Tazelik,	Raf	Ömrü	
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SU	ÜRÜNLERİ	İŞLEME	ÜNİTELERİNDE	HİJYEN	VE	SANİTASYON	UYGULAMALARI	

Ayşegül	ÇARBAŞ	
DSİ	Genel	Müdürlüğü	İşletme	ve	Bakım	Dairesi	Başkanlığı	Su	Ürünleri	Şube	Müdürlüğü	
06100	Çankaya/Ankara	
	
	 Su	 ürünleri	 işleme	 ünitelerinde	 hijyen	 ve	 sanitasyon	 uygulamaları	 insan	
sağlığı	ve	işletmelerin	güvenliği	açısından	oldukça	önemlidir.	İşletmelerde	tüketicilere	
sağlıklı	 balık	 sağlamak	 amacıyla	 hijyen	 ve	 sanitasyonla	 ilgili	 sistemler	 kurulmalıdır.	
Yapılan	 araştırmalarda	 gıda	 teknolojisine	 yönelik	 hijyenik	 önlemler,	 kaliteli	 ham	
madde	seçimi,	iyi	bir	ön	işleme,	temizlik,	ayıklama,	yıkama,	iyi	hazırlanmış	bir	işletme	
tasarımı,	 uygun	 araç	 seçimi,	 temizlik	 ve	 dezenfeksiyon,	 uygun	 alt	 yapı,	 çevreden	
mikroorganizma	bulaşmalarının	önlenmesi,	sağlıklı	ve	temiz	personelin	çalıştırılması,	
uygun	 ambalaj	 ve	 materyal	 seçimi,	 depolama	 ve	 dağıtım	 gibi	 başlıklar	 altında	
toplanmıştır.	 Bu	 bağlamda	 su	 ürünleri	 işleme	 ünitelerinde	 her	 aşamada	 hijyen	 ve	
sanitasyona	önem	verilmesi	vazgeçilmez	bir	unsurdur	ve	yasal	bir	zorunluluktur.		
Anahtar	Sözcükler:	Balık,	Hijyen,	Sanitasyon,	Gıda	Güvenliği	
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SU	ÜRÜNLERİNDEKİ	OMEGA‐3	YAĞ	ASİTLERİNİN	BESLENMEDEKİ	ÖNEMİ	VE	
İNSAN	SAĞLIĞI	ÜZERİNDEKİ	ETKİSİ	

Emine	FAYDAOĞLU1	ve	Metin	Saip	SÜRÜCÜOĞLU2	
1DSİ	Genel	Müdürlüğü	İşletme	ve	Bakım	Dairesi	Başkanlığı	Su	Ürünleri	Şube	Müdürlüğü	
06100	Çankaya/Ankara	
2Ankara	Üniversitesi	Sağlık	Bilimleri	Fakültesi	Beslenme	ve	Diyetetik	Bölümü	
	
	 Bitkilerin	 ekilip	 yetiştirilmesi	 ve	 hayvanların	 evcilleştirilmesinden	 önceki	
dönemlerde	en	kolay	elde	edilebilen	ve	en	çok	tüketilen	besinlerin	balık	ve	diğer	deniz	
ürünleri	 olduğu	 bilinmektedir.	 	 Bu	 nedenle	 balık	 ve	 diğer	 su	 ürünleri,	 insanların	 en	
eski	 besin	 kaynaklarının	 başında	 gelmekte	 ve	 beslenmesindeki	 yeri	 tarih	 öncesi	
dönemlere	kadar	uzanmaktadır.	Pek	çok	su	ürünü,	 insan	beslenmesi	 için	mükemmel	
bir	 protein,	 vitamin	 ve	 mineral	 kaynağıdır.	 Ayrıca	 protein	 kaynakları	 içerisinde	
sindirilme	 derecesi	 en	 yüksek	 olan	 besinler	 içerisinde	 yer	 almaktadır.	 	 Su	 ürünleri	
sağlığa	 yararı	 kanıtlanan	 ω‐3	 serisi	 çoklu	 doymamış	 uzun	 zincirli	 yağ	 asitlerinin	
önemli	 kaynağıdır.	 Yapılan	 çeşitli	 çalışmalarla	 su	 ürünlerinde	 bulunan	 ω	 ‐3	 yağ	
asitlerinden	 eicosapentaenoic	 asit	 (EPA)	 ve	 docosahexaenoic	 asidin	 (DHA)	 sağlık	
açısından	 çok	 yararlı	 olduğu	 belirlenmiştir.	 Omega‐3	 yağ	 asitleri;	 insan	 sağlığını	
etkileyen	 kalp	 hastalığı,	 kanser,	 şeker	 hastalığı	 ve	 hipertansiyon	 gibi	 hastalıkların	
önlenmesinde	 ve	 tedavisinde	 önemli	 katkıları	 olmaktadır.	 Balık	 türüne	 göre	 ω‐3	
miktarı	 da	 farklılık	 göstermektedir.	 Özellikle	 derin	 denizlerde	 yaşayan	 ve	 siyah	 etli	
olan	 balıklarda	 bu	 oran	 daha	 yüksektir.	 Somon,	 sardalye,	 uskumru,	 ton	 balığı	 gibi	
balıklar	 ω‐3	 yönünden	 oldukça	 zengin	 olmalarına	 rağmen	 kültür	 balıklarında	 ω‐3	
seviyesi	 biraz	 daha	 düşüktür.	 Fakat	 ω‐3	 yönünden	 zengin	 yemlerle	 beslenen	 kültür	
balıklarında	doymamış	yağ	asitleri	miktarı	da	yüksek	olmaktadır.	
	 Bu	çalışmada,	 su	ürünlerindeki	omega‐3	yağ	asitlerinin	beslenmedeki	önemi	
ve	insan	sağlığı	üzerindeki	etkisi	incelenecektir.		
Anahtar	Sözcükler:	Su	Ürünleri,	Omega‐3	Yağ	Asitleri,	İnsan	Sağlığı	
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BAZI	BİTKİ	EKSTRATLARININ	ANTİOKSİDAN	VE	ANTİMİKROBİYAL	ETKİLERİ	

Emine	FAYDAOĞLU1	ve	Metin	Saip	SÜRÜCÜOĞLU2	
1DSİ	Genel	Müdürlüğü	İşletme	ve	Bakım	Dairesi	Başkanlığı	Su	Ürünleri	Şube	Müdürlüğü	
06100	Çankaya/Ankara	
2Ankara	Üniversitesi	Sağlık	Bilimleri	Fakültesi	Beslenme	ve	Diyetetik	Bölümü	
	

Dünya	 Sağlık	 Örgütü’nün	 (WHO)	 araştırmalarına	 göre	 tedavi	 amaçlı	
kullanılan	 tıbbi	 bitkilerin	 sayısı	 20.000	 civarında	 olup,	 baharat	 bitkileri	 antik	
çağlardan	beri	gıdalara	tat,	koku	ve	renk	vermede	kullanılmaktadır.	Bu	kullanımların	
yanı	sıra	pek	çok	baharattan	tedavi	amaçlı	da	yararlanılmaktadır.	Böylece	son	yıllarda	
baharat	kullanımı	antimikrobiyal	etkileri	 açısından	da	önem	kazanmaktadır.	Baharat	
olarak	 kullanılan	 bitkiler	 (ekstraktları,	 uçucu	 yağları	 ve	 bileşenleri)	 çoğunlukla	
besiyeri	ortamında	değişik	bakteri,	küf	ve	maya	türlerine	karşı	denenmektedir.	Bugün	
doğada	 yetişen	 300’e	 yakın	 bitki	 familyasından	 yaklaşık	 1/3’ü	 uçucu	 yağ	 asidi	
içermektedir.	Lamiaceae	familyasına	ait	bitkilerdeki	uçucu	yağlar	(Origanum,	Thymus,	
Ocimum,	 Mentha,	 Rosmarinus,	 Sideritis,	 Salvia)	 bazı	 mayalar	 ve	 bakterilerin	
gelişimlerini	 engeller	 ve	 bu	 özelliklerinden	 dolayı	 yiyeceklerin	 doğal	 koruyucusu	
konumundadırlar.	Birçok	doğal	bitkinin,	antimikrobiyal	maddeleri	veya	bunların	ana	
maddelerini	sentezleme	özelliğine	sahip	olduğu	bildirilmektedir.	İlaç,	gıda,	parfüm	ve	
kozmetik	 gibi	 birçok	 sanayi	 dalında,	 kullanılan	 hammadde	 olmaları	 nedeniyle	 doğal	
bitkiler	 ve	 onlara	 ait	 uçucu	 yağlar,	 özellikle	 1940	 yılından	 bugüne	 kadar	
antimikrobiyal	etkileri	acısından	çok	sayıda	araştırma	alanında	ele	alınmış	ve	önemli	
sonuçlara	ulaşılmıştır.	Bitkilerin	antimikrobiyal	aktivitelerinin	belirlenmesinde	uçucu	
yağ	 veya	 ekstraktları	 kullanılmaktadır.	 Antimikrobiyal	 aktivite	 gösteren	 bitkiler	
gıdalarda	 koruyucu	 madde,	 tıbbi	 amaçlı,	 anti‐helmintik,	 anti‐fungal	 olarak	 ve	 bitki	
zararlılarına,	 yabancı	 otlara	 karşı	 mücadelede	 kullanılmaktadır.	 	 Bitkilerde	 farklı	
antioksidan	bileşiklerin	meydana	geldiği	bilinmektedir.	Doğal	antioksidanlar	bitkilerin	
yaprak,	 gövde	 ve	 tohumları	 başta	 olmak	 üzere	 bütün	 dokularında	 meydana	
gelebilmektedir.	Doğal	antioksidanların	başlıcaları	karetenoidler,	vitaminler,	 fenoller,	
flavonoidler,	glutatyonin	ve	endojen	metabolitleridir.	Antioksidantlar,	gıda	sanayinde,	
bitkisel‐hayvansal	 yağlar	 ve	 yağ	 içeren	 gıda	 maddelerinin	 üretimi,	 depolanması,	
taşınması	 ve	 pazarlanması	 sırasında,	 normal	 sıcaklıklarda	 atmosfer	 oksijeninin	
etkisini	 geciktirerek,	 gıdanın	 bozulması	 ve	 acılaşmasını	 belli	 bir	 süre	 engelleyen	 en	
etkili	maddelerdir.	Bunlar	gıda	kalitesini	artırmayıp	onlara	herhangi	bir	yabancı	tat	ve	
koku	 da	 vermezler.	 Son	 yıllarda	 sentetik	 kökenli	 maddelerin	 yan	 etkilerinin	 fazla	
olması	 antimikrobiyal	 olarak	 kullanılan	 sentetik	 ilaçlara	 karşı	 mikroorganizmaların	
direnç	oluşturmaları	gibi	sebepler	doğal	bitkisel	kaynakların	ve	bu	maddeleri	taşıyan	
tıbbi	 bitkilerin	 önemini	 daha	 çok	 arttırmıştır.	 Bu	 yüzden	 son	 yıllarda	 bitki	
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ekstraktlarının	 antioksidan	 ve	 antimikrobiyal	 kullanımı	 geliştirilmekte	 ve	 kullanımı	
önerilmektedir.	 Son	 on	 yılda	 antimikrobiyal	 etki	 gösteren	 bitki	 ürünleri	
mikroorganizmalara	olan	etkileri	nedeniyle	büyük	 ilgi	kazanmışlardır.	Bunun	sebebi;	
özellikle	 yiyeceklere	 eklenen	 sentetik	 maddelerin	 sağlığa	 zararlı	 olan	 etkisi	 olarak	
görülmektedir.	 Baharat	 ve	 uçucu	 yağlar;	 hazır	 yiyecek	 ürünlerine	 ilave	 edildiğinde	
gösterdikleri	 antimikrobiyal	 etki	 ile	 yiyeceklerin	 depolanma	 süresini	 arttırmaktadır.	
Bakteri	ve	küflere	karşı	antimikrobiyal	etki	gösteren	uçucu	yağlar	mercanköşk,	kekik,	
adaçayı,	 biberiye,	 karanfil,	 çörekotu,	 sarımsak	 ve	 soğana	 aittir.	Maya	 ve	mantarların	
inhibe	olmasını	sağlayan	yağların	özellikle	fenol,	aldehit	ve	alkoller	bakımından	zengin	
olması	 gerekmektedir.	 Bu	 çalışmada,	 bitkilerin	 antimikrobiyal	 ve	 antioksidan	
aktiviteleri	üzerinde	durulacaktır.	
Anahtar	Sözcükler:	Bitki	Ekstraktı,	Antioksidan	Etki,	Antimikrobiyal	Etki,	Uçucu	Yağ	
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BİTKİLERİN	GELENEKSEL	TEDAVİDEKİ	YERİ	VE	ÖNEMİ	

Emine	FAYDAOĞLU1	ve	Metin	Saip	SÜRÜCÜOĞLU2	
1DSİ	Genel	Müdürlüğü	İşletme	ve	Bakım	Dairesi	Başkanlığı	Su	Ürünleri	Şube	Müdürlüğü	
06100	Çankaya/Ankara	
2Ankara	Üniversitesi	Sağlık	Bilimleri	Fakültesi	Beslenme	ve	Diyetetik	Bölümü	
	

Türkiye,	 coğrafik	konumu,	 jeomorfolojik	yapısı,	 farklı	 toprak	 tipleri	 ve	 iklim	
çeşitliliğine	 sahip	 oluşu	 nedeni	 ile	 değişik	 vejetasyon	 tiplerine	 ve	 zengin	 bir	 floraya	
sahiptir.	Bununla	birlikte	gerek	yayılış	gerekse	bitkisel	çeşitlilik	yönünden	de	oldukça	
zengin	 bir	 ülke	 olup,	 yaklaşık	 9000	 civarında	 bitki	 türü	 de	 yetişmektedir.	 Türkiye	
florasında	 3000	 kadar	 tıbbi	 ve	 aromatik	 bitki	 yetişmektedir.	 Ancak	 bunlardan	 200	
kadarı	 ihracat	 potansiyeline	 sahip	 olup,	 70‐	 100	 kadarının	 ihracatı	 yapılmaktadır.	
Anadolu	 halkının	 yabani	 bitkileri	 ilaç	 olarak	 kullanışı	 çok	 eski	 devirlere	 kadar	
uzanmaktadır.	Doğal	olarak	yetişen	bitkilerden	faydalanıldığı	gibi	drog	elde	etmek	için	
çeşitli	 türlerin	 kültürleri	 de	 yapılmaktadır.	 Günümüzde	 biyoçeşitliliği	 zengin	 ülkeler,	
kendi	biyolojik	kaynaklarını	ilaç	olarak	kullanma	bilgisine	sahiptirler.	Bu	ülkeler	tıbbi	
bitkilerden	 ve	 toplumlarında	 kullanılan	 geleneksel	 bilgilerden	 	 yeni	 ilaçlar	 keşfetme	
yolundadırlar.	 Bitkilerin	 yeni	 ilaçların	 geliştirilmesindeki	 değeri	 gittikçe	daha	yaygın	
bir	 şekilde	 kabul	 edilmektedir.	 Rio’da	 1992’de	 imzalanan	 “Biyoçeşitlilik	 Sözleşmesi	
(BS)”	tüm	sağlık	sistemlerinin	temelini	 teşkil	eden	biyolojik	kaynaklar	yanında,	yerel	
halkın	ve	yerel	bilginin	korunması	ile	ilgili	çalışmaları	da	kapsamaktadır.	Bu	nedenle,	
yerli	halkın	kendi	kaynakları	 ve	kendi	bilgileri	üzerindeki	haklarının	korunması	 tüm	
çağdaş	korumacılık	yaklaşımlarının	önemli	bir	öğesidir.		

Doğal	olarak	yetişen	ve	ekonomik	değeri	yüksek	olan	tıbbi	bitkilerin	bilimsel	
esaslara	 göre	 doğayı	 tahrip	 etmeden	 toplanması	 ve	 bunlardan	 ekonomik	 olanlarının	
tarımı,	 kültüre	 alınması,	 sanayisinin	 kurulması	 gerekmektedir.	 Böylece	 hem	
değerlendirilemeyen	 doğal	 kaynaklar	 ekonomiye	 kazandırılacak	 hem	 de	 tarım	
kesiminde	çalışanların	ortalama	gelir	düzeyleri	yükselecektir.	Tıbbi	ve	aromatik	bitki	
yetiştirilmesi	yoğun	emek	isteyen	bir	iş	olduğundan	işsizliği	önlemek	için	alternatif	bir	
çözüm	olarak	görülmektedir.	

Bu	 makalede,	 bitkilerin	 geleneksel	 tedavideki	 yeri	 ve	 önemi	 hakkındaki	
bilgiler	değerlendirilecektir.			
Anahtar	Sözcükler:	Geleneksel	Tedavi,	Tıbbi	Bitkiler,	Aromatik	Bitkiler	
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ANTAKYA	(HATAY)’NIN	RUDERAL	VEJETASYONU	ÜZERİNE	GÖZLEMLER	

Faruk	ONUZ	ve	Volkan	ALTAY	
Mustafa	Kemal	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Serinyol	/Antakya	
/Hatay	
	

Bu	çalışma	kapsamında,	2011	yılının	bahar	ayları	boyunca	(Şubat,	Mart,	Nisan	
ve	Mayıs)	yapmış	olduğumuz	arazi	çalışmaları	sonucunda,	Antakya’nın	kent	yerleşim	
bölgelerinde	dağılım	gösteren	bazı	bitki	toplulukları	gözlemlenmiştir.		

Araştırma	 alanında	 gözlemlenen	 bu	 bitki	 topluluklarının	 genel	 floristik	
özellikleri,	 genel	 fizyonomik	 özellikleri,	 hayat	 formları,	 fitocoğrafik	 orjinleri	 (eğer	
varsa),	yetiştiği	yerin	bazı	ekolojik	özellikleri	ayrıca	vurgulanmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Ruderal,	Vejetasyon,	Antakya,	Hatay	
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İZMİR	KÖRFEZİ’NDE	AVLANAN		Diplodus	annularis	(L.	1758)’İN	FARKLI	
DOKULARINDA	Cd,	Cu,	Pb,	Zn	BİRİKİM	DÜZEYLERİ	

Elif	Çağrı	TAŞ1,	Uğur	SUNLU1	ve		Mehtap	KARAKAYIŞ2	
1Ege	Üniversitesi,	Su	Ürünleri	Fakültesi,	Temel	Bilimler	Bölümü,	Hidrobiyoloji	Anabilim	
Dalı,	Bornova/İzmir	
2İzmir	Bornova	Çimentaş	Lisesi,	Yeşilova	Mh.	35080	Izmir	
	
	 İzmir	Körfezi	yön	ve	doğal	özellikleri	bakımından;		İç,	Orta	ve	Dış	olmak	üzere	
3	bölüme	ayrılmaktadır.	Bu	çalışmada,	İç	ve	Dış	körfez’den	Aralık	2005	ve	Şubat	2006	
periyotlarında,	 ticari	 öneme	 sahip	 olan	 Isparoz	 (Diplodus	annularis,	 Linnaeus,	 1758)	
avlanmıştır.	Her	bireyin	boy	ve	ağırlık	ölçümleri	yapılmış	ve	analiz	aşamasına	kadar	‐
20	 ºC’de	 saklanmıştır.	 Isparoz’un	 farklı	 doku	 (solungaç,	 karaciğer,	 kas)	 örnekleri	
alınmıştır.	Örnekler	HClO4	:	HNO3	(Merck)	ile	(5:1)	oranında	asitlendirilerek	60ºC’	de,	
geri	 soğutucular	 altında	 demineralizasyon	 işlemi	 yapılmış	 ve	 saf	 su	 ile	 50	 ml.ye	
tamamlanmıştır.	Her	örnek	3	 tekrarlı	olarak	çalışılmıştır.	Ağır	metallere	ait	ölçümler	
ICP‐AES	ile	yapılmıştır.	

Çalışma	sonucunda	ağır	metallerin	ortalama	değerleri,	karaciğerde,	Cd;	1.04,	
Cu;	 1.58,	Pb;	 2.02,	 Zn;	 26.96,	 solungaçta,	 Cd;	 0.09,	 Cu;	 0.94,	 	 Pb;	 1.16,	 Zn;	 15.98,	 kas	
dokusunda,	 Cd;	 0.04	 ,	 Cu;	 0.36	 ,	 Pb;	 0.49	 ,	 Zn;	 4.14	 (µg	 g‐1	 yaş	 ağırlık)	 olarak	
bulunmuştur.	 Ağır	 metal	 düzeyleri	 doku	 tiplerine	 göre	 değişim	 göstermektedir	 ve	
aralarındaki	 sıralama	 Karaciğer	 >	 Solungaç	 >	 Doku	 şeklindedir.	 Ağır	 metal	
konsantrasyonları	 arasındaki	 sıralama	 ise,	 tüm	 dokularda	 Cd	 <	 Cu	 <	 Pb	 <	 Zn	
biçimindedir.	 Kas	 dokusunda	 belirlenen	 ortalama	 konsantrasyonlar,	 Tarım	 ve	
Köyişleri	 Bakanlığı	 Tebliği’nde	 belirtilen,	 Su	 Ürünlerinde	 Kabul	 Edilebilir	 Ağır	Metal	
Değerleri’ne	göre,	limitlerin	altındadır.		
Anahtar	Sözcükler:	İzmir	Körfezi,	Ağır	metal,		Diplodus	annularis	
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BAZI	PATLICAN	ÇEŞİTLERİNİN	ANTİOKSİDAN	SAVUNMA	SİSTEMİ	ÜZERİNE	
CANAVAR	OTU	(Phelipanche	ramosa	(L.)	POMEL)	PARAZİTİNİN	ETKİLERİNİN	

İNCELENMESİ	

Hülya	Nur	GÖRKEM	ve	Okan	ACAR		
Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü/Çanakkale	
	
	 Bu	 çalışmada	 Çanakkale	 (Türkiye)’	 de	 tarımı	 yapılan	 2	 patlıcan	 varyetesi	
(Solanum	melongena	L.	cv.	Kemer	ve	S.	melongena	cv.	Pala	‐	49)	kullanılmıştır.	Canavar	
otu	paraziti	ile	bu	patlıcan	varyeteleri	arasındaki	etkileşimde	yapraklarda	ve	köklerde	
antioksidan	 enzim	 aktivitelerindeki	 değişimler	 (SOD,	 POX,	 APX,	 GR,	 CAT),	 lipid	
peroksidasyon	ve	pigment	miktarı	araştırılmıştır.	

Araştırma	 sonuçlarına	 göre,	 Pala‐49	 çeşidi	 özellikle	 kök	 dokusunda	 Kemer	
çeşidine	 kıyasla	 antioksidan	 ezimler	 temelinde	 daha	 etkili	 bir	 savunmaya	 sahip	
bulunmuştur.	Bu	iki	çeşidin	yaprak	dokuları	karşılaştırıldığında,	Kemer	çeşidinin	lipid	
peroksidasyondan	 daha	 iyi	 korunduğu	 görülmekle	 birlikte,	 Pala‐49	 çeşidinin	
askorbat–glutatyon	 döngüsü	 enzimlerince	 iyi	 bir	 korumaya	 sahip	 olduğu	 da	 göze	
çarpmaktadır.	 Bu	 veriler	 ışığında,	 Pala‐49	 çeşidinin	 antioksidatif	 enzimler	 temelinde	
Kemer	 çeşidinden	 belirgin	 şekilde	 ayrıldığı	 ve	 canavar	 otu	 problemine	 karşı	 Kemer	
çeşidine	kıyasla	daha	dayanıklı	olduğu	bulunmuştur.	
Anahtar	Sözcükler:	Phelipanche	ramosa,	Solanum	melongena,	canavar	otu,	
antioksidan	enzimler,	lipid	peroksidasyon	
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BAZI	ÇAM	TÜRLERİNDE	ZARAR	OLUŞTURAN	Calomicrus	apicalis	(COLEOPTERA:	
CHRYSOMELİDAE)’DEN	İZOLE	EDİLEN	MANTAR	TÜRLERİ	

Meryem	ATEŞ1	ve	İsmail	ŞEN2	
1Süleyman	Demirel	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Bitki	Koruma	Bölümü,	Isparta	
2Süleyman	Demirel	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Isparta	
	
	 Çalışma,	 çam	 ağaçlarında	 zarar	 oluşturan	 Calomicrus	 apicalis	 (Coleoptera:	
Chrysomelidae)	 türü	 üzerinde	 taşınan	 mantar	 türlerini	 belirlemek	 amacıyla	
gerçekleştirilmiştir.		
	 Ergin	 Calomicrus	 apicalis	 bireyleri,	 Isparta	 ili	 ve	 ilçelerinde	 bulunan	 Pinus	
brutia,	P.	nigra	ssp.	pallasiana	 ve	P.	 silvestris	orman	alanlarında	Nisan‐Ağustos	2010	
ayları	 arasında	 silkme	metodu	 ile	 toplanmıştır.	 Laboratuvara	 getirilen	 ergin	bireyler	
öldürülmüş	2	dakika	çamaşır	suyunda	tutulduktan	sonra	PDA	(Patates	dekstroz	agar)	
besi	 yerine	 ekilmişlerdir.	 Bir	 kısım	 bireylerde	 	 	 dezenfekte	 edilmeden	 besi	 yerine	
ekilmişlerdir.	
	 Çalışma	sonucunda	Alternaria	alternata	ve	Beauveria	bassiana	mantar	türleri	
izole	edilmiştir.	 İzole	edilen	mantar	türleri	arasından	B.	bassiana	beyazsinek,	ekinbiti	
ve	 yaprakbiti	 gibi	 çok	 sayıda	 da	 zararlı	 böceklere	 karşı	 arazide	 ve	 laboratuvarda	
biyolojik	 mücadele	 çalışmalarında	 kullanılmaktadır.	 Alternaria	 alternata	 ise	 doğada	
çok	yaygın	bulunan	bitkilerde	patojen	bir	mantar	türüdür.	Özellikle	sebze	alanlarında	
ekonomik	 öneme	 sahip	 zarar	 oluştururlar.	 Beauveria	 bassiana	 ve	 Alternaria	
alternata’nın	Calomicrus	 apicalis	 türü	 üzerinde	 taşındığı	 belirlenmiştir.	 Herhangi	 bir	
ölümcül	 etkilerinin	 	 olup	 olmadığını	 belirlemek	 için	 sonraki	 çalışmalar	 konuya	 ışık	
tutacaktır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Çam	 türleri,	 Chrysomelidae,	 Calomicrus	 apicalis,	 Alternaria	
alternata,	Beauveria	bassiana	
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SULU	ÇÖZELTİLERDEN	Ni2+	İYONLARININ	UZAKLAŞTIRILMASINDA	HİSTİDİN	İLE	
MODİFIYE	EDİLMİŞ	KiTOSAN	BONCUKLARIN	KULLANILMASI	

Ahmet	ESER,	V.	Nuket	TİRTOM,	Tülin	AYDEMİR,	Seda	BECERİK	ve	Ayşe	DİNÇER	
Celal	Bayar	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Kimya	Bölümü,	MANİSA	
	

Endüstrilerin	 hızlı	 gelişmesiyle	 ağır	 metaller	 doğrudan	 veya	 dolaylı	 olarak	
özellikle	 gelişen	 ülkelerde	 çevreye	 bırakılmaktadır.	 Metaller	 sulu	 ortamda	 yüksek	
çözünürlüğe	sahip	olduklarından	yaşayan	organizmalar	tarafından	adsorbe	edilebilir.	
Ağır	metal	iyonları	toksik	ve	kansorejen	olarak	bilinir.	Ni(II)	ve	onun	çeşitli	bileşikleri	
çeşitli	 endüstrilerde	 yaygın	 bir	 şekilde	 kullanılır.	 Elektro	 kaplama,	 boya	 ve	 baskı	 en	
geniş	nikel	içeren	ve	atık	oluşturan	proseslerdir.	

Ağır	 metaller	 birincil	 çevre	 kirleticilerdendir	 ve	 bu	 nedenle	 çevre	 ve	 insan	
sağlığını	 korumak	 için	 atık	 sulardan	 uzaklaştırılmalarında	 çeşitli	 yöntemler	
kullanılmaktadır.	 Bu	 amaçla	 kullanılan	 yöntemlerden	 birisi	 olan	 adsorbsiyon,	 atık	
sulardan	 ağır	 metal	 uzaklaştırılması	 için	 en	 ekonomik	 ve	 etkili	 metod	 olarak	 kabul	
edilmektedir.	 Adsorpsiyon	 ile	 metal	 uzaklaştırılmasında	 kullanılan	 ve	 doğal	 bir	
polimer	olan	kitosan	poli(2‐amino‐2‐deoksi‐D‐glikoz)	yapısındadır.	Kitosandaki	amin	
(‐NH2)	 ve	 hidroksil	 (‐OH)	 grupları	 çeşitli	 ağır	metaller	 ile	 kompleks	 oluşturmak	 için	
koordinasyon	bölgeleri	olarak	görev	yaparlar.	

Bu	çalışmada	%	5’lik	 (v/v)	asetik	asit	 çözeltisi	 içerisinde	hazırlanan	kitosan	
tripolifosfat	 içerisine	 damlatılarak	 boncuklar	 elde	 edildi.	 Elde	 edilen	 kitosan	
boncukları	epiklorohidrin	ile	aktive	edilerek	histidin	bağlanması	gerçekleştirildi.	Elde	
edilen	 histidin‐modifiye	 kitosan	 boncukların	 metal	 bağlama	 kapasitelerinin	
optimizasyonunda	 pH,	 sıcaklık,	 temas	 süresi	 ve	 Ni2+	 konsantrasyonu	 çalışmaları	
yapıldı	 .	 Ayrıca,	 adsorpsiyon	 çalışmalarında	 elde	 edilen	 sonuçların	 Freundlich,	
Langmuir	izotermlerine	uygunluk	analizleri	de	araştırıldı.	
Anahtar	Sözcükler:	Kitosan,	Histidin,	Ağır	metaller,	Adsorbsiyon	
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SENTETİK	TEKSTİL	ATIK	SULARININ	KESİKLİ	REAKTÖRDE	ANAEROBİK	ARITIM	
KOŞULLARININ	OPTİMİZASYONU	

Burcu	AKÇAL1,	Cansu	FİLİK	İŞÇEN2	,	Semra	İLHAN3	ve	Arzu	ALTIN	YAVUZ4	
1Eskişehir	Osmangazi	Üniversitesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	Eskişehir	
2	Eskişehir	Osmangazi	Üniversitesi,	Eğitim	Fakültesi,	İlköğretim	Bölümü,	Eskişehir	
3	Eskişehir	Osmangazi	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Eskişehir	
4	Eskişehir	Osmangazi	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	İstatistik	Bölümü,	Eskişehir	
	

Tekstil	 boyası	 içeren	 atık	 sular,	 renkleri,	 biyolojik	 olarak	 zor	 parçalanmaları,	
kalıcı	 olmaları	 ve	 toksik	 etkileri	 nedeniyle	 sorun	 haline	 gelmişlerdir.	 	 Azo	 boyar	
maddeleri,	 tekstil	 endüstrisinde	 kullanılan	 renklendirici	 maddelerdir.	 	 Tekstil	
endüstrisinde	 kullanılan	 ve	 atık	 sulara	 karışan	 boyar	 maddelerin	 yüzey	 sularına	
deşarjının	ekolojik	dengeyi	bozması	sebebiyle	bu	tip	atık	sulara	deşarjdan	önce	boyar	
madde	arıtımı	yapılmalıdır.	Bu	yönde	yapılan	çalışmalar	giderek	önem	kazanmaktadır.	

Bu	 çalışmada,	 kesikli	 koşullarda,	 istatistiksel	 temelli	 deneysel	 tasarım	
uygulanarak	 azo	 boya	 Dimazol	 Yellow	 3RS’nin	 anaerobik	 arıtımının	 optimizasyonu	
çalışılmıştır.	Full	Faktoriyel	denemelerinde	(i)	farklı	başlangıç	boya	konsantrasyonları	
ve	 (ii)	 kosubstrat	 (glukoz)	 miktarı	 değişkenleri	 esas	 alınarak	 9	 farklı	 deney	
kurulmuştur.	 	 Deneyler	 Oxitop	 C	 şişelerinde	 150	 ml	 çalışma	 hacminde	 karıştırmalı	
şekilde	 gerçekleştirilmiştir.	 Anaerobik	 mikroorganizmaların	 gelişimleri	 için	 gerekli	
bazal	ortam	ilavesi	yapılmış	ve	pH	7±0.2’ye	ayarlanmıştır.	Denemeler	35o	C’de	15	gün	
sürede	 gerçekleştirilmiştir.	 	 Süre	 sonunda	 KOİ	 (kimyasal	 oksijen	 ihtiyacı)	 ve	 renk	
giderim	oranları	belirlenmiştir.	En	iyi	renk	ve	KOİ	giderimi	0,3	g/L’lik	başlangıç	boya	
konsantrasyonunda	ve	3	g/L	glukoz	kullanıldığında	gerçekleşmiştir.	

Sonuç	olarak,	başlangıç	boya	konsantrasyonu	ve	glukoz	miktarının	renk	ve	KOİ	
giderimi	 üzerinde	 istatistiksel	 olarak	 anlamlı	 bir	 etkiye	 sahip	 olduğu	 görülmüştür.	
Başlangıç	 boya	 konsantrasyonu	 ve	 kosubstrat	 miktarının	 farklı	 düzeyleri	
eşleştirildiğinde	 renk	 gideriminin	 etkilendiği	 gözlenmiştir.	 Yapılan	 kesikli	 anaerobik	
arıtım	çalışmaları	sürekli	reaktör	çalışmaları	için	temel	bilgileri	sağlıyacaktır.	

Anahtar	 Sözcükler:	 Dimazol	 Yellow	 3RS,	 renk	 giderimi,	 anaerobik	 arıtım,	 full	
faktöriyel	tasarım	
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ÇANAKKALE	BOĞAZI	KIYI	SULARININ	BAZI	FİZİKOKİMYASAL	VE	
MİKROBİYOLOJİK	KİRLİLİK	PARAMETRELERİNİN	ARAŞTIRILMASI	

Nurcihan	HACIOĞLU,	Ebru	AYVERDİ,	Gizem	GENÇ,	Gülşah	KAHYA	ve		
Başaran	DÜLGER	

Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Çanakkale	
	
	 Bu	çalışmada,	Çanakkale	Boğazı	kıyı	sularını	temsil	eden	3	farklı	istasyondan	
Nisan	2011	‐		 Eylül	 2011	 tarihleri	 arasında	 toplanan	 deniz	 suyu	 örnekleri	 bazı	
fizikokimyasal	 (pH,	 sıcaklık,	 elektriksel	 iletkenlik,	 çözünmüş	 oksijen,	 BOİ5)	 ve	
mikrobiyolojik	 parametreler	 (Toplam	 canlı,	 toplam	 koliform,	 fekal	 koliform,	
Enterobacteriaceae,	 Enterococcus	 sp.,	 Vibrio	 sp.,	 Aeromonas,	 sp.,	 Plesiomonas	
shigelloides)	 bakımından	 incelenerek	 bölgenin	 kirlilik	 düzeyinin	 ortaya	 konması	
amaçlanmıştır.			

Elde	 edilen	 fizikokimyasal	 ve	 mikrobiyolojik	 parametrelerle	 beraber;	 tüm	
istasyonlarda	 Enterobacteriaceae	 ve	 Vibrionaceae	 familyasına	 ait	 bakteri	 türlerinin	
varlığının	saptanmasına	rağmen	3	istasyonunda	sudaki	patojen	bakteriler	bakımından	
balık	 ve	 diğer	 su	 ürünlerini	 dolayısıyla	 insan	 sağlığını	 etkileyecek	 düzeyde	 olmadığı	
kanaatine	varılmıştır.		

Anahtar	 Sözcükler:	 Çanakkale	 boğazı,	 Fizikokimyasal	 ve	 Mikrobiyolojik	
parametre,	Vibrionaceae,	Enterobacteriaceae	



X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                                           04-07 EKİM 2011, Çanakkale 

287 

 

EKOLOJİK	FARKLILIKLARIN	ARMİLLARİA	MELLEA	(VAHL)	P.	Kumn.	
MAKROFUNGUSUNUN	ANTİFUNGAL	AKTİVİTESİ	ÜZERİNE	ETKİLERİ	

Nurcihan	HACIOĞLU1,	Ilgaz	AKATA2	ve	Başaran	DÜLGER1	
1Çanakkale	 Onsekiz	 Mart	 Üniversitesi	 Fen‐Edebiyat	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü,	
Çanakkale	
2Ankara	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Ankara	
	
	 Bu	 araştırmada	 farklı	 koordinat	 ve	 yükseltilere	 sahip	 4	 farklı	 lokaliteden	
toplanmış	Armillaria	mellea	 (Vahl)	 P.	 Kumn.	makrofungus	 örneklerinden	 hazırlanan	
etanol	ekstrelerinin	disk	difüzyon	metoduyla	Candida	albicans	(no	1‐6),	C.lypolitica,	C.	
glabrata	 (no	 7	 –	 10),	 C.	 tropicalis,	 C.	 kefyr	 (no	 9	 ve	 11),	 Geotrichum	 candidum,	
Cryptococcus	 neoformans,	 Schizosaccharomyces	 pombe,	 Rhodotorula	 rubra,	
Kluyveromyces	 marxianus,	 Debaryomyces	 hansenii	 test	 mayalarına	 karşı	 antifungal	
aktiviteleri	araştırılmıştır.		

Elde	 edilen	 sonuçlara	 göre	 araştırmada	 kullanılan	 4	 farklı	 lokasyona	 sahip	
A.mellea	 makrofungus	 örneklerinin	 test	 mayaları	 üzerine	 farklı	 oranlarda	 olmakla	
beraber	yüksek	antifungal	aktivite	gösterdikleri	ve	bu	etki	üzerinde	makrofungusların	
toplandığı	lokalitelerdeki	ekolojik	farklılıklarında	etkili	olduğu	saptanmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:		Armillaria	mellea,	antifungal	aktivite,	makrofungus	
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Spirulina	platensis	İLE	PİRİNA	YAĞININ	AĞARTILMASI	

Didem	GÜN,	Abuzer	ÇELEKLİ	ve	Hüseyin	BOZKURT	
Gaziantep	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Şehitkâmil/Gaziantep	
	
	 Çalışmada,	 Spirulina	 platensis	 (alg)	 kullanılarak,	 pirina	 yağının	 ağartılması	
işlemi	 üzerine	 araştırma	 yapılmıştır.	 S.	 platensis	 kültür	 2000	 klux	 ışık	 yoğunluğu	
altında	inkübe	edilerek	kullanılmıştır.	Denemelerde,	başlangıç	pH	düzeylerinin	(2,	3,	4	
ve	5),	sıcaklık	seviyelerinin		(30,	50	ve	70	Co)	ve	biyokütle	ağırlıklarının	(0,2,	0,4,	0,8	ve	
1,2	 g/l),	 pirina	 yağının	 ağartılması	 üzerine	 etkileri	 çalışılmıştır.	 Çalışma	 süresi	
toplamda	180	dakika	ve	2	tekerrür	olarak	uygulanmıştır.	FTIR–ATR	spektroskopisi	ile	
adsorbentin	 doğal	 ve	 pirina	 yağı	 ile	 ağartılmasından	 sonraki	 yüzey	 yapısı	
karakterizasyonu	yapılmıştır.	Pirina	ağartılma	miktarı	pH	2’de	en	fazla	olmuştur.	Yani	
maksimum	renk	ağartılmasına	bu	değerde	ulaşılmıştır.	Pirina	yağının	ağartılmasında	
en	 uygun	 sıcaklık	 30	 Co	 olarak	 belirlenmiştir.	 Bu	 durumun	 nedeni	 olarak	 adsorbent	
yüzeyinin	 negatif	 veya	 pozitif	 yüklenmesi	 söylenebilir.	 Adsorbent	 miktarı	 azaldıkça,	
birim	 alg	 başına	 giderilen	 boya	 miktarı	 artmıştır.	 Adsorpsiyon	 miktarı	 ise	 ortam	
sıcaklığının	 artması	 ile	 azalmıştır.	 Bu	 nedenle	 adsorpsiyon	 işlemi	 ekzotermiktir.	
Pseudo‐first	 ve	 Pseudo‐second	 kinetik	 model,	 deneysel	 kinetik	 verilere	 iyi	 uyum	
göstermiştir.	Deneysel	veriler,	Langmiur	ve	Freundlich	izotermleri	ile	modellenmiştir.	
Sonuç	olarak	bu	adsorbentin,	pirina	yağının	ağartılması	üzerine	etkisi,	 fazla	maliyetli	
olmadığından	 dolayı	 önemli	 ölçüde	 avantaj	 sağlamaktadır.	 Bu	 durum	 da	 ülke	
ekonomisinin	kalkınması,	doğal	çevre	ve	ekolojik	değerleri	korumak	açısından	büyük	
önem	taşımaktadır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Adsorbsiyon,	 Spirulina	 platensis,	 Pirina	 Yağı,	 Modelleme,	 FTIR‐
ATR			
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TÜRKİYE	MAĞARA	ÖRÜMCEK	FAUNASI	İÇİN	YENİ	KAYITLAR	(ARANEAE)	

Rahşen	S.	KAYA1,	Kadir	Boğaç	KUNT2,	Ersen	Aydın	YAĞMUR3	ve		
Recep	Sulhi	ÖZKÜTÜK4	

1Uludağ	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Görükle	/	Bursa		
2Eserköy	Sitesi,	9/A	Blok,	No:7,	Ümitköy/	Ankara	
3Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	İzmir		
4	Anadolu	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Eskişehir	
	
	 Agelenidae	 familyasına	ait	örümceklerden	Tegenaria	angustipalpis	 Levy,	1996	
ve	T.	paragamiani	Deltshev,	2008	türlerinin	Türkiye’deki	varlığı	ilk	kez	bu	çalışma	ile	
saptanmış	ve	türlerin	morfolojik	özellikleri	incelenmiştir.	
	 Çalışmanın	 ana	materyalini	 mağaralardan	 toplanan	mağara	 yaşamlı	 örümcek	
örnekleri	 oluşturmaktadır.	 %70’lik	 etil	 alkole	 konularak	 etiketlenip	 laboratuar	
ortamına	 getirilen	 örneklerin	 erkek	 ve	 dişi	 üreme	 organları	 Leica	 DFC290	 dijital	
kamera	monte	 edilmiş	 Leica	M205	 C	 stereo	mikroskop	 ile	 incelenmiştir.	 Örneklerin	
tüm	 özelliklerini	 ortaya	 koyan	 fotoğrafları	 tabanında	 parafin	 bulunan	 petri	 kapları	
içerisinde	 çekilmiş	 ve	 “Leica	 LAS	 Multifocus”	 yazılımı	 kullanılarak	 yüksek	 kalite	 ve	
netlikte	 fotoğraflar	 elde	 edilmiştir.	Dişi	 bireylerin	 üreme	organının	 temizlenmesinde	
%10’luk	potasyum	hidroksit	kullanılmıştır.	
	 Türkiye’den	 ilk	 kez	 kaydedilen	 bu	 türlerin	 yeni	 toplanan	 örnekler	 üzerinden	
yeniden	 betimlemesi	 yapılarak	 erkek	 ve	 dişi	 üreme	 organlarının	 çizimleri	 yapılmış,	
stereo	 mikroskopta	 ayrıntılı	 fotoğrafları	 çekilmiştir.	 Ayrıca	 dünyadaki	 dağılışları	
literatür	ışığında	tartışılmış	ve	yaşam	alanları	ile	ilgili	ekolojik	notlar	verilmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Türkiye,	Araneae,	Agelenidae,	Yeni	kayıt	
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BURSA	YÖRESİ	EVLERİNDE	BULUNAN	ÖRÜMCEK	TÜRLERİ	(ARANEAE)	

Rahşen	S.	KAYA	ve	İsmail	Hakkı	UĞURTAŞ	
Uludağ	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Görükle	/	Bursa		
	
	 Bu	 çalışmada	 2000‐2010	 yılları	 arasında	 Bursa	 yöresindeki	 binalardan	 ve	
evlerden	 toplanan	örümcek	örnekleri	 incelenmiştir.	Araştırma	alanındaki	binalardan	
2000‐2010	 yılları	 arasında	 toplanan	 546	 adet	 ergin	 örümcek	 değerlendirilmiştir.	
Örnekler,	%70’lik	etil	alkole	alınarak	laboratuvar	ortamına	taşınmış	ve	örneklerin	tür	
teşhisini	belirleyen	erkek	ve	dişi	üreme	organları	stereo	mikroskop	ile	incelenmiştir.		

Bursa	yöresindeki	bina	ve	evlerden	14	familyaya	dahil	toplam	24	tür	örümcek	
tespit	edilmiştir.	Pholcidae	(n=245),	Salticidae	(n=64),	Theridiidae	(59)	ve	Oecobiidae	
(n=48)	 en	 sık	 rastlanan	 örümcek	 familyaları	 olmuştur.	 10	 örümcek	 türünün	
sinantropik	olduğu	tespit	edilmiştir.		
Anahtar	Sözcükler:	Araneae,	Bursa,	örümcek,	ev	örümcekleri	
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BİLİM‐1	ARAŞTIRMA	GEMİSİ	

Alkan	ÖZTEKİN,	Adnan	AYAZ,	Cahit	Ceviz	ve	M.	Emir	CİLASIN	
Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Su	Ürünleri	Fakütesi,	Avlama	ve	İşleme	Teknolojisi	
Bölümü,	Çanakkale	
	
	 Bilim‐1	Araştırma	ve	 İnceleme	Gemisi	1991	tarihinde	Ece‐1	 ismiyle	Tuzla’da	
inşaa	 edilmiştir.	 Çanakkale	 Onsekiz	 Mart	 Üniversitesine	 alınmadan	 önce	 uzun	 yıllar	
Çanakkale‐Kilitbayır	hattında	yolcu	taşımacılığında	kullanılmış	ve	daha	sonra	seferden	
alınmıştır.	 Gemi	 02.12.1997	 tarihinde	 Üniversite	 tarafından	 satın	 alınmıştır.	 1998	
tarihinde	 Bandırma/Karşıyaka’da	 çekeğe	 alınıp	 tümüyle	 revize	 edilmiştir.	 Önce	
“Mehmetçik‐1”	 olarak	 adlandırılan	 teknenin	 adı	 Deniz	 Ticaret	 Genel	 Müdürlüğünün	
yazısı	 ile	 10.12.2002	 tarihinde	 Bilim‐1	 olarak	 değiştirilmiştir.	 Bilim‐1	 Araştırma	 ve	
İnceleme	 Gemisi	 biyolojik	 araştırmalarla	 birlikte	 dalış	 etkinlikleri,	 öğrenci	
uygulamaları,	DPT	ve	Tübitak	Projeleri	ile	BAP	projeleri,	birçok	lisans,	yüksek	lisans	ve	
doktora	 tezlerinin	 deniz	 çalışmalarında	 kullanılmıştır.	 Yıllık	 bakımları	 Karabiga	 ve	
Ayvalıkta	 yapılan	 Bilim‐1	 Araştırma	 ve	 İnceleme	 Gemisi,	 2006	 tarihinde	 Çanakkale	
(Sarıçay)	 mevkiinde	 karaya	 çekilmiş	 ve	 ayrıntılı	 bakımı	 yapılmıştır.	 Buradaki	 tekne	
ustaları	artık	teknenin	kullanım	ömrünü	tamamlamaya	başladığını	bildirmişlerdir.	Bu	
tamirden	 sonra	 daha	 5	 yıla	 yakın	 Üniversitemize	 hizmet	 veren	 tekne	 sık	 sık	 arıza	
çıkartmaya	 ve	 deniz	 çalışmalarında	 aksaklıklara	 neden	 olmaya	 ve	 risk	 oluşturmaya	
başlamıştır.	 2011	 yılında	 seyirde	 zorunlu	 olan	 Denize	 Elverişlilik	 Belgesinin	 (D.E.B)	
yenilenmesi	 ve	 bakım/onarım	 için	 Kabatepe	 mevkiinde	 karaya	 alınmıştır.	 Bilim‐1	
Araştırma	ve	İnceleme	Gemisinin	genel	durumu	değerlendirildiğinde	artık	tamir	kabul	
etmez	 durumuna	 geldiği,	 bakımının	 yapılmasının	 yenisinden	 çok	 daha	 maliyetli	
olacağı	sonucuna	varılmıştır.	Bunun	nedenle	de	liman	yetkilileri,	gemi	kaptanı	ve	diğer	
uzman	 kişilerle	 yapılan	 görüşmeler	 sonucunda;	 Çanakkale	 Onsekiz	 Mart	
Üniversitesine	 ait	 olan	 Bilim‐1	 Araştırma	 ve	 İnceleme	 Gemisinin	 terkin	 edilmesine	
yani	 kaydının	 Milli	 Sicilden	 düşülerek	 hurdaya	 ayrılmasına	 karar	 verilmiştir.	 Sonuç	
olarak	20.06.2011	tarihinde	de	terkin	işlemi	gerçekleştirilmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Bilim‐1,	Araştırma	ve	İnceleme	Gemisi,	Çanakkale	
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KOVADA	GÖLÜ	MİLLİ	PARKI	(ISPARTA)	TEKE	BÖCEĞİ	(COLEOPTERA:	
CERAMBYCIDAE)	TÜR	ÇEŞİTLİLİĞİ	

Özgür	Durmuş	KAYA	ve	İsmail	ŞEN	
Süleyman	Demirel	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi	,	Biyoloji	Bölümü	ISPARTA	
	

Bu	 çalışmada,	 Kovada	 Gölü	 Milli	 Parkı	 (KGMP)’nın	 teke	 böceği	 türlerinin	
belirlenmesi	ve	belirlenen	türlerin	habitat	spesifikliği	gösterip	göstermediğinin	tespit	
edilmesi	amaçlanmıştır.		

Örneklemeler	2010	yılı	Haziran‐Ekim	ayları	arasında,	KGMP’dan	belirlenen	3	
farklı	 habitatta	 (Otsu,	 Çalımsı,	 Ağaçsı)	 15	 günlük	 periyotlarla	 gerçekleştirilmiştir.	
Toplanan	örnekler	öldürme	şişelerinde	öldürüldükten	sonra	standart	müze	materyali	
haline	 getirilmiştir.	 Seçilen	 habitat	 tiplerinin	 teke	 böceği	 türlerinin	 çeşitlilikleri	 ve	
benzerlikleri	 hesaplanırken;	 Shannon‐	Wiener	 çeşitlilik	 indeksi,	 Sorensen	 ve	 Jaccard	
benzerlik	indeksleri	kullanılmıştır.	

Çalışma	sonucunda;	 	Lepturinae,	Cerambycinae	ve	Lamiinae	altfamilyalarına	
ait	 30	 teke	 böceği	 türü	 tespit	 edilmiştir.	 Belirlenen	 türlerden	 15’inin	 sadece	 otsu,	
dokuzunun	sadece	çalımsı,	birinin	ise	sadece	ağaçsı	habitatı	tercih	ettiği	görülmüştür.	
Geriye	kalan	beş	 türden	üçünün	hem	otsu	hem	de	 çalımsı,	 iki	 türün	 ise	hem	çalımsı	
hem	 de	 ağaçsı	 habitatları	 tercih	 ettikleri	 tespit	 edilmiştir.	 Shannon‐Wiener	 çeşitlilik	
indeksine	göre	teke	böceği	çeşitliliği	en	yüksek	olan	habitat	tipi	2.82’lik	değer	ile	otsu	
habitat	olarak	belirlenmiştir.		Sorensen	ve	Jaccard	benzerlik	indekslerine	göre,	otsu	ve	
çalımsı	 habitatların	 teke	 böceği	 benzerliği	 sırası	 ile	%	 24	 ve	%13	 olarak,	 çalımsı	 ve	
ağaçsı	 habitatların	 benzerliği	 sırası	 ile	%10	 ve	%5	 olarak	 hesaplanmıştır.	 Bu	 düşük	
benzerlik	oranı	Cerambycidae	türlerinin	yüksek	habitat	spesifikliğine	sahip	olduğunu	
göstermektedir.	
Anahtar	Sözcükler:	Kovada	Gölü	Milli	Parkı,	 ISPARTA,	Teke	Böceği	 (Cerambycidae),	
Çeşitlilik,	Benzerlik		
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PREDATÖR	GASTROPOD	Anentome	helena	(Mollusca:	Gastropoda)’NIN	AV	
TERCİHLERİNİN	BELİRLENMESİ		

Deniz	Anıl	ODABAŞI,	Serpil	ODABAŞI,	Ömer	Faruk	ÖZGEDİK,	Pırıl	AŞÇIBAŞI,		
Demet	BAL	ve	Güller	Selinay	BAYRAK			

Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniv.,	Su	Ürünleri	Fakültesi,	Temel	Bilimler	Bölümü,	Çanakkale		
	

Gastropoda	klasisinde	yer	alan	ve	katil	 salyangoz	olarak	da	bilinen,	Anentome	
helena,	diğer	gastropoda	türleri	üzerinden	beslenen	predatör	bir	türdür.	Asya	kökenli	
olan	bu	tür,	kostalı	ve	renkli	desenlere	sahip	kabuk	yapısı	ve	istenmeyen	salyangozlar	
ile	 biyolojik	mücadelede	 kullanılması	 nedeniyle	 dünya	 akvaryum	 pazarında	 oldukça	
önemli	 bir	 konumdadır.	 Diğer,	 canlı	 gastropoda	 bireyleri	 üzerinden	 beslendikleri	
bilinen	Anentome	helena’nın	av	tercihleri	konusunda	sınırlı	bilgi	mevcuttur.	

Bu	çalışmada,	predatör		gastropod	Anentome	helena’nın,	Melanopsis	praemorsa,	
Gyraulus	sp.,	Melanoides	tuberculatus,	Physa	acuta,	Pomacea	sp.,	Planorbella	duryi	gibi	
geniş	 bir	 gastropod	 tür	 çeşitliliğinin	 var	 olduğu	 ortam	 av	 tercihleri	 ortaya	
konulmuştur.	 Sonuçlara	 göre,	 çeşitlilik	 içerisinde;	 en	 çok	 Melanoides	 tuberculatus,	
Melanopsis	praemorsa	ve	Planorbella	duryi	 (juvenil	 form	 ağırlıklı),	 tercih	 ettikleri	 ve	
ortamda	bu	türlerin	azalması	durumunda	ise	diğer	türlere	yöneldiği	tespit	edilmiştir.	
Bununla	 birlikte,	 kendisinden	 daha	 büyük	 olan	 elma	 salyangozu	 olarak	 bilinen	
Pomacea	 sp.	 türü	 ile	 beslenmedikleri	 tespit	 edilmiştir.	 Ayrıca	 kendisinden	 oldukça	
küçük	 yapıdaki	 Gyraulus	 sp.,	 türünü	 de	 çeşitlilik	 içerisinde	 fazla	 tercih	 etmedikleri	
gözlenmiştir.	Av	tercihlerinde	boyut	ve	türün	önemli	faktörler	oldukları	belirlenmiştir.	
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UMURBEY	ÇAYI	(ÇANAKKALE‐TÜRKİYE)	CHİRONOMİDAE	(DİPTERA)	FAUNASI	
HAKKINDA	ÖN	ÇALIŞMA	

Serpil	ODABAŞI,	Mehmet	AKBULUT,	Kahraman	SELVİ,		
Deniz	Anıl	ODABAŞI	ve	Pırıl	AŞÇIBAŞI	

Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniv.,	Su	Ürünleri	Fakültesi,	Temel	Bilimler	Bölümü,	Çanakkale,		
	
İçsular	faunası	içinde	bentik	hayvanlarının	ekolojik	önemi	oldukça	büyüktür.	Özellikle	
son	 yıllarda	 bu	 konudaki	 çalışmalar	 hız	 kazanmıştır.	 Zoo‐bentozun	 büyük	 bir	
bölümünü	 oluşturan	 Chironomidae	 (Diptera)	 larvalarının	 özellikle	 diğer	 besin	
hayvanlarının	 çok	 az	 olduğu	 kış	 mevsimlerinde	 bol	 ve	 devamlı	 olarak	 bulunmaları	
nedeniyle	 limnolojik	 çalışmalarda	 önemli	 bir	 yer	 kaplamaktadır.	 Ayrıca,	 dip	
çamurunun	havalandırılmasını	sağlayarak	mineralizasyonu	olumlu	yönde	etkiledikleri	
ve	bazı	türlerinin	biyoindikatör	olduğu	bilinmektedir.		

Umurbey	 Çayı’nda	 gerçekleştirilen	 bu	 ön	 çalışmada	 istasyonlardan	 bir	 kez	
örnek	alınmış	ve	kalitatif	olarak	değerlendirilmiştir.	Umurbey	Barajı’ndan	seçilen	bir	
istasyondan	 Mart‐2011’de	 alınan	 örneklerde	 Chironominae	 alt	 familyasından	 3	 tür	
(Chironomus	 plumosus,	 Polypedilum	 nubeculosum,	 Microtendipes	 pedellus),	
Orthocladiinae	 alt	 familyasından	 1	 tür	 (Orthocladius	 sp.)	 ve	 Tanypodinae	 alt	
familyasından	 1	 tür	 (Procladius	 (Holotanypus)	 sp.),	 Umurbey	 Çayı’ndan	 seçilen	
istasyondan	Haziran‐2011’de	alınan	örneklerden	ise,	Chironomidae	alt	 familyasından	
4	 tür	 (Microtendipes	 pedellus,	 Polypedilum	 nubeculosum,	 Stictochironomus	 yalvacii,	
Dicrotendipes	nervosus)	tespit	edilmiştir.	Tespit	edilen	bu	türler	Umurbey	Çayı’ndan	ilk	
defa	 bildirilmektedir.	 Ayrıca,	 Polypedilum	 nubeculosum,	 Microtendipes	 pedellus,	
Stictochironomus	yalvacii	türleri	Biga	Yarımadası	için	ilk	kayıt	niteliği	taşımaktadır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Umurbey	 Çayı,	 Chironomidae,	 Biga	 Yarımadası,	 Makro‐bentik	
Omurgasızlar	
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MANYAS	VE	TERKOS	GÖLLERİNDEKİ	TATLISU	ISTAKOZU	Astacus	leptodactylus	
(Eschscholtz,	1823)	POPULASYONLARININ	KARŞILAŞTIRMALI	ET	VERİMLİLİĞİ	

ÜZERİNE	BİR	ÖN	ÇALIŞMA	

Deniz	Anıl	ODABAŞI,	Umut	TUNÇER,	Serpil	ODABAŞI	ve	Pırıl	AŞÇIBAŞI	
Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniv.,	Su	Ürünleri	Fakültesi,	Temel	Bilimler	Bölümü,	Çanakkale		
	
Bu	 ön	 araştırma,	 ticari	 öneme	 sahip	 Türk	 Kerevitinin	 iki	 farlı	 populasyonunda	 et	
verimliliği	 oranlarının	 karşılaştırılması	 amacıyla	 gerçekleştirilmiştir.	 Araştırmada,	
Trofik	 seviyeleri	 bakımından	Ötrofik	 (verimli)	 olan	Manyas	 Gölü	 ve	 Oligotrofik	 olan	
Terkos	 Gölü	 tatlısu	 ıstakozların	 erkek	 bireyleri	 et	 verimliliğinin	 tespiti	 için	
kullanılmıştır.	Bulgulara	göre,	Manyas	gölü	populasyonunda	kıskaç	et	verimi;	%	4,72	
abdomen	et	verimi	%	8,2	ve	toplam	et	verimi,	%	12,88	olarak	hesaplanmıştır.	Terkos	
Gölü	populasyonunda	ise	kıskaç	et	verimi;	%	4,8	abdomen	et	verimi	%	7,02	ve	toplam	
et	 veriminin,	 %	 10,67	 olduğu	 tespit	 edilmiştir.	 Bu	 veriler	 istatistiksel	 olarak	
karşılaştırıldığında,	 kıskaç	 et	 evrimleri	 arasında	 bir	 fark	 bulunmazken	 (p>0,05),	
abdomen	et	verimleri	arasında	önemli	bir	fark	bulunmuştur	(p<0,05).	
Anahtar	 Sözcükler:	Astacus	 leptodactylus,	 Tatlsu	 İstakozu,	 Et	 Verimi,	 Manyas	 Gölü,	
Terkos	Gölü	
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FARKLI	İKİ	ORTAMDA	BÜYÜTÜLEN	Astacus	leptodactylus	(Eschscholtz,	1823)	
JUVENİLLERİNİN	GELİŞİMLERİNE	HABİTATIN	ETKİSİ	

Deniz	Anıl	ODABAŞI1,	Neslihan	DEMİR2,	Serpil	ODABAŞI1	ve	Ahmet	SEPİL3	
1	Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniv.,	Su	Ürünleri	Fakültesi,	Temel	Bilimler	Bölümü,	Çanakkale		
2	Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniv.,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Çanakkale	
3	Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniv.,	Su	Ürünleri	Fakültesi,	Yetiştiricilik	Bölümü,	Çanakkale	
	
	 Araştırmada	 kullanılan	 yumurtalı	 anaç	 tatlısu	 ıstakozu	 Astacus	 leptodactylus	
(Eschscholtz,	 1823)	 anaçları,	 Manyas	 Gölü’nden	 çiftleşme	 döneminden	 sonra	
getirilmiştir.	Laboratuvar	şartlarında	 inkübe	edilen	yumurtalı	 anaçlardan	elde	edilen	
larvaların	gelişim	aşamaları	takip	edilmiştir.	Gelişim	aşamasını	tamamlayan	ve	kabuk	
değişim	evresine	giren	genç	tatlısu	istakozlarının	2.	Kabuk	değişiminde	%	60	oranında	
ölüm	 gözlenmiştir.	 İkinci	 kabuk	 değişim	 aşamasından	 sonra	 kerevit	 juvenilleri,	 iki	
farklı	deneme	ortamına	alınmıştır.	Birinci	deneme	ortamında,	boş	tanklarda	kontrollü	
şekilde	 beslenen	 juveniller,	 çamurlu	 ve	 vejetasyonlu,	 doğal	 bir	 habitat	 şeklinde	
kurulan	ikinci	deneme	ortamında	ara	sıra	yemlemeye	tabi	tutulmuştur.			
	 Kerevit	 juvenilleri	 ilk	 yazları	 boyunca	 sonbahara	 kadar	 7	 kez	 kabuk	
değiştirirler.	 Bu	 dönemleri	 boyunca	 iki	 farklı	 ortamda	 büyümeleri	 takip	 edilen	
juvenillerin	gelişmelerinde	 istatistiksel	olarak	önemli	derecede	farklılık	olduğu	tespit	
edilmiştir	 (p<0,005).	 Bu	 deneme	 sonucunda,	 sadece	 besinsel	 ihtiyaçları	 karşılanan	
kerevit	 juvenillerinin,	 doğal	 ortamına	 yakın	 bir	 habitatta	 beslenen	bireyler	 kadar	 iyi	
gelişemedikleri	ortaya	konulmuştur.	Çamur	ve	bitkili	biyotoptaki	mikro	nütrientler	ve	
canlılık	gibi	ekolojik	faktörlerin	bu	farklılıkta	etken	oldukları	düşünülmektedir.		
Anahtar	Sözcükler:	Astacus	leptodactylus,	Tatlsu	İstakozu,	Juvenil,	Çevresel	Faktörler,	
Habitat	
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BİGA	YARIMADASI	AKARSULARINDAKİ	SÜLÜK	FAUNASI	(HİRUDİNEA‐
ANNELİDA)	VE	DAĞILIMI	

Deniz	Anıl	ODABAŞI,	Serpil	ODABAŞI,	Mehmet	AKBULUT,	Pırıl	AŞÇIBAŞI,	Güller	
Selinay	BAYRAK,		Demet	BAL	ve	Tahir	ULUHAN	

Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniv.,	Su	Ürünleri	Fakütesi,	Temel	Bilimler	Bölümü,	Çanakkale	
	

Biga	 Yarımadası’nda	 bulunan	 Kocabaş,	 Karamenderes,	 Sarıçay	 ve	 Tuzla	
Çayları’nda	 2008	 ile	 2009	 yılları	 arasında	 yürütülen	 bu	 çalışmada,	 akarsulardan	
Hirudinea	 Faunasını	 belirlemek	 amacıyla	 bentik	 örnekler	 alınmıştır.	 Taksonomik	
sonuçlara	 göre,	 Hirudo	 medicinalis,	 Dina	 lineata,	 Placobdella	 costata,	 Erbopdella	
octoculata,	Glossiphopnia	complanata,	Helopdella	stagnalis	ve	Piscicola	geometra	olmak	
üzere	 toplam	 7	 adet	 takson	 tespit	 edilmiştir.	 Bunlardan	 Piscicola	 geometra	 türünün	
bölgedeki	 dağılımı	 ilk	 defa	 rapor	 edilmektedir.	 Sucul	 potamofauna	 içerisinde,	
akarsuların	 daha	 alt	 bölgelerinde	 dağılım	 gösteren	 sülük	 türleri,	 parazitik	 yaşam	
döngüsü	 içerisinde	 diğer	 omurgalı	 ve	 amfibik	 türler	 üzerinden	 beslenmektedirler.	
Ayrıca,	 bulundukları	 çevrede	 varlık	 ve	 dominansları,	 organik	 kirlilik	 yükünün	
indikatörü	 olarak	 ekolojistler	 tarafından	 kullanılmaktadır.	 Buna	 ek	 olarak,	 tespit	
edilen	 türler	 arasında	 yer	 alan	 Hirudo	 medicinalis’in	 tıp	 alanında	 kullanımı	
bilinmektedir.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Biga	 Yarımadası,	 Kocabaş	 Çayı,	 Sarıçay,	 Karamenderes,	 Tuzla	
Çayı,	Hirudinea,	Potamofauna	
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GAZİANTEP	İLİ	ADA	ÇAYLARI	(Salvia	L.)	

Fatih	YAYLA1,	Mustafa	Pehlivan1	ve	Yusif	ZEYNALOV2	
1	Gaziantep	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	27310	Şehitkâmil	Gaziantep,		
2	Iğdır	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Peyzaj	Mimarlığı	Bölümü,	Iğdır/Türkiye	
	
	 2000	 yılından	 beri	 sürdürülen	 arazi	 çalışmalarında,	 Gaziantep	 ili	 ve	
çevresinde	 yayılış	 gösteren	 Salvia	 L.	 (Adaçayı)	 ların	 tespiti	 yapılmıştır.	 Arazi	
çalışmaları	 sonucunda	 3’ü	 endemik	 (E),	 1’i	 nadir	 (N)	 toplam	 19	 takson	 (Salvia	
argentea	L.,	S.		bracteata	Banks	Et	Sol.,	S.		candidissima	Vahl	subsp.	candidissima	Vahl.	,	
S.	 	 cassia	 Samuelss.	 Ex.	 Rech.	 Fil.	 (N),	 S.	 	 ceratophylla	 L.,	 S.	 	 cryptantha	Montbret	 Et	
Aucher	 Ex	 Bentham	 (E),	 S.	 	 indica	 L.,	 S.	 	multicaulis	 Vahl,	 	 S.	 	 palestina	 Bentham,	 S.		
pilifera	 Montbret	 Et	 Aucher	 Ex	 Bentham	 (E),	 S.	 	 pisidica	 Boiss.	 &	 Bentham	 (E),	 S.		
russellii	 Bentham,	 S.	 	 spinosa	 L.,	 S.	 	 suffruticosa	 Montbret	 &	 Aucher	 ex	 Bentham,	 S.		
syriaca	 L.,	 S.	 	 tomentosa	 Miller,	 S.	 	 verticillata	 L.,	 S.	 	 virgata	 JACQ.,	 S.	 	 viridis	 L.)	
belirlenmiştir.	 Toplanan	örneklerden	3	 tanesi	C6	karesine	13	 tanesi	 de	Gaziantep	 ili	
için	 ilk	 defa	 tanımlanmıştır..	 Toplanılan	 örnekler	 Akdeniz	 (3)	 	 ve	 İran‐Turan	 (16)	
fitocoğrafik	bölgelerine	aittir.		
	 Bu	çalışma	sonucunda	ekonomik	olarak	değeri	olan	Salvia	L.’nın	Gaziantep	ili	
biyoçeşitliliğindeki	yeri	ve	mevcut	lokalite	durumları	belirlenmiştir.		
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BALIKLARDA	TOKSİKOPATOLOJİK	LEZYONLAR	

Vildan	Okumuş,	Barış	Budak	ve	Özlem	Geylani	
Süleyman	Demirel	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Isparta	
	
	 Balıklarda	 kirleticilerin	 etkilerinin	 belirlenmesinde	 canlı	 ağırlık	 artışı,	
hepatosomatik	 indeks,	 yaşama	 gücü,	 yüzme	 performansı,	 hematolojik	 ve	 kan	
biyokimyası	 gibi	 parametrelerden	 yararlanılır.	 Bu	 parametrelerde	 ortaya	 çıkan	
normalden	 sapmalar,	 denenen	 kimyasalın	 olumsuz	 etkisi	 olarak	 değerlendirilir.	 Son	
yıllarda	yapılan	çalışmalarda,	bu	parametrelere	ilaveten	makroskobik	ve	mikroskobik	
patolojik	 bulgularda	 eklenmiştir.	 Hücre,	 doku	 ve	 organın	 normal	 yapısından	
sergilediği	 farklılıklar	 uygun	 metotlar	 ile	 belirlenerek	 kirleticilerin	 etkileri	 rapor	
edilmektedir.	 Bu	 derlemede	 çok	 sayıda	 araştırıcının	 farklı	 balık	
türlerinde	 farklı	 kimyasalları	 deneyerek	ortaya	koydukları	 lezyonlar	 farklı	 organlara	
göre	irdelenmeye	çalışılmıştır.	
	 Su	 ürünlerinde	 toksik	 ağır	 metal	 seviyelerinin	 araştırılması	 insan	 ve	 toplum	
sağlığı	açısından	çok	önemlidir.	Civa,	kadmiyum,	kurşun,	bakır,	nikel,	 çinko,	krom	ve	
arsenik	 gibi	 ağır	 metaller	 belli	 derişimlerin	 üzerinde	 toksik	 etki	 yaptıkları	 ve	 bir	
organizmadan	diğerine	geçişleri	sırasında	derişimi	artabildiği	 için	önem	kazanmıştır.	
Kirlilik,	 besin	 zincirleri	 boyunca	 ilerlemekte	 ve	 insanlar	 dahil	 tüm	 canlılara	 zarar	
vermektedir.	 Atık	 materyaller	 olarak	 bilinen	 maddeler	 arasında	 ağır	 metaller	 uzun	
süreli	 problemler	 yaratırlar.	 Bu	 maddeler	 sadece	 organizmalarda	 birikmekle	 ve	
böylece	 gıda	 zincirlerini	 dolaşmakla	 kalmazlar,	 ayrıca	 ekosistemde	 tehlikeli	
konsantrasyonlarda	 uzun	 süreyle	 kalabilirler.	 Deniz	 suyunda	 bulunan	 bazı	 ağır	
metallerin	 toksisite	 sırası	 Hg>Cd>Ag>Ni>Pb>As>Cr>Sn>Zn	 şeklindedir.	 Ağır	
metallerin	organizmalardaki	birikimi	ve	etkileri,	bu	metallerin	özelliklerine	bağlıdır	ve	
embriyolarda	 kronik	 etkilere,	 karaciger,	 akciğer,	 mide,	 bağırsak,	 böbrek	 gibi	
organlarda	toksik	etkilere,	DNA	hasarlarına	veya	kanserlere	sebep	olabilir.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Balıklarda	 lezyonlar,	 Ağır	 metaller,	 Kirlilik,	 Toksik	 Etki,	 Gıda	
Zinciri	
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TRABZON	İLİ	SOLAKLI	VADİSİ	BOYUNCA		Vaccinium	arctostaphylos	L.	ve	
Vaccinium	myrtillus	L.	TÜRLERİNDE	MAKROELEMENT	İÇERİĞİ	

Yasemin	ZEREN1,	Ali	BİLGİN1	ve	Gül	Nilhan	TUĞ2	
1	Rize	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Rize		
2	Ankara	Üniversitesi	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Ankara	
	
	 Bu	 çalışmada;	 Trabzon	 il	 sınırları	 içerisinde	 yer	 alan	 Solaklı	 Vadisi’nde	
yükseklik	gradiyenti	boyunca,	yaprak	döken	Vaccinium	arctostaphylos	L.	ve	Vaccinium	
myrtillus	L.	türlerinde	azot	(N),	fosfor	(P),	karbon	(C)	ve	kükürt	(S)	element	düzeyleri	
ve	N	ve	P	rezorpsiyonu	araştırılmıştır.	Bu	amaçla	Solaklı	Vadi’sinde	60	m.	yükseklikten	
başlayarak	 1800m.’ye	 kadar	 Vaccinium	 arctostaphylos’a	 ait	 7	 lokalite	 ve	 Vaccinium	
myrtillus’a	ait	2100	ve	2300	m.	olmak	üzere	toplam	9	lokaliteden	Mayıs’tan	Ekim	ayına	
kadar	her	ay	düzenli	yaprak	numuneleri	alınmıştır.	
	 Çalışmamızda	 ele	 alınan	 V	 arctostaphylos	 ve	 V.	 myrtillus’un	 yaprak	
konsantrasyonları	 incelendiğinde,	 N,	 P	 ve	 S	 bakımından	 önemli	 farklılıkların	 olduğu	
tespit	edilmiştir.	Yine	N	ve	S	değerlerinde	aylara	bağlı	olarak	bir	azalmanın	olduğu	ve	
bu	azalmanın	istatiksel	olarak	önemli	olduğu	görülmüştür.	Besin	içerikleri	bakımından	
da	 N	 ve	 P	 de	 Mayıstan	 Ekime	 doğru	 bir	 azalmanın	 olduğu	 tespit	 edilmiştir.	 Türler	
arasında	yaprak	alanı	ve	yaprak	ağırlığı	bakımından	önemli	farklar	vardır.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Vaccinium	 arctostaphylos,	 Vaccinium	 myrtillus,,	 Besin	
konsantrasyonu,	Solaklı	vadisi	
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Cerasus	avium’DA	AĞIR	METAL	BİRİKİMİ	

Ali	BİLGİN1,	Arzu	CANSARAN2,	Cengiz	YILDIRIM2,	Gül	Nilhan	TUĞ3,	Elif	UZUN1	ve	
Zeynep	TOPRAK1	

1	Rize	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Rize	
2	Amasya	Üniversitesi	Eğitim	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Amasya	
3	Ankara	Üniversitesi	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Ankara	
	
	 Bu	 çalışmada	 Cerasus	 avium’un	 trafik	 yoğunluğuna	 bağlı	 olarak	 ağır	 metal	
içeriğinde	 bir	 değişimin	 olup	 olmadığı	 araştırılmıştır.	 Bu	 amaçla	 Amasya	 il	 sınırları	
içerisinde	 yer	 alan	 5	 farklı	 lokaliteden	 araştırma	materyali	 olarak	 yaprak	 ve	meyve	
numuneleri	toplanmıştır.	Numuneler	yaş	yakma	işlemine	tabi	tutulmuş	ve	sıvı	ortama	
aktarılan	numuneler	Perkin	Elmer	Marka,	Optima	7000	DV	Model,	ICP‐OES	cihazında	
ağır	 metal	 değerleri	 okunmuş	 ve	 SPSS	 17.00	 paket	 programında	 istatiksel	
değerlendirmeleri	yapılmıştır.	

Ağır	metal	elementi	olarak	Kadmiyum,	Krom,	Bakır,	Demir,	Mangan,	Kurşun,	ve	
Çinko	 elementleri	 araştırılmıştır.	 Trafiğin	 olmadığı	 bölge	 arasında	 istatiksel	 olarak	
önemli	bir	farklılık	tespit	edilememiştir.	Ancak	trafiğin	yoğun	olduğu	alanlarda	Cu,	Pb,	
Cd	ve	Zn	konsantrasyonları	trafiğin	olmadığı	alanlara	oranla	daha	fazla	bulunmuştur.		

Cerasus	avium’da	 yaprak	 ve	meyve	 numuneleri	 üzerinde	 yürütülen	 çalışmada	
elde	edilen	ağır	metal	değerleri	normal	seviyenin	altındadır.		
Anahtar	Sözcükler:	Ağır	metal,	Cerasus	avium,	Amasya	
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Cerasus	avium’da	MAKROELEMENT	İÇERİĞİ	VE	N	REZORBSİYONU	

Ali	BİLGİN1,	Cengiz	YILDIRIM2,	Arzu	CANSARAN2,	Gül	Nilhan	TUĞ3,	Hülya	BAY1	ve	Nur	
Banu	EFE1	

1	Rize	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Rize		
2	Amasya	Üniversitesi	Eğitim	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Amasya	
3	Ankara	Üniversitesi	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Ankara	
	

Bu	 çalışmada	 Cerasus	 avium’da	 yüksekliğe	 bağlı	 olarak	 makroelement	
içeriğinin	 değişimi	 ve	 rezorbsiyon	 değerlerinin	 tespit	 edilmesi	 amaçlanmıştır.	
Araştırma	 alanı	 Amasya	 il	 sınırları	 içerisinde	 3	 farklı	 lokaliteden	 seçilmiştir.	 Bu	
lokaliteler;	Boyalı	Bölgesi	(895	m),	Pamuklu	Bölgesi	(598	m)	ve	Ahırlar	Bölgesi	(470	
m)	şeklindedir.	

Yüksekliğe	 bağlı	 olarak	 N	 yönünden	 istatiksel	 olarak	 önemli	 bir	 farklılık	
bulunamamıştır.	 C	 yönünden	 ise	 P<0,05	 seviyesinde	 önemli	 bir	 farklılığın	 olduğu	
tespit	edilmiştir.	Cerasus	avium’un	senesens	dönemi	yapraklarında	N	konsantrasyonu	
%	 0,7’nin	 üzerindedir.	 Dolayısı	 ile	 senesens	 yapraklarında	 N	 rezorbsiyonu	
biyokimyasal	olarak	yetersiz	bulunmuştur.	Yine	ele	alınan	türün	N	kullanım	yeterliliği	
0,7	nin	üzerinde	olduğu	için	N	rezorbsiyonu	yetersizdir.	

Yüksek	 yaprak	N	 ve	C	 konsantrasyonuna	 sahip	 olan	 türlerde	N	 rezorbsiyon	
verimliliğinin	 düşük	 olduğu	 belirtilmiştir.	 Elde	 edilen	 sonuçlar	 gerek	 N	 kullanım	
verimliliği	gerekse	N	kullanım	yeterliliği	bakımından	ele	alınan	türde	yetersizdir.		
Anahtar	Sözcükler:	Makroelement,	Rezorbsiyon,	Cerasus	avium	
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BİNAİÇİ	RADON	KONSANTRASYONU		VE	SAĞLIK	RİSKİNİN	ARAŞTIRILMASI		

Ayşe	Betül	TUNÇKIN,	Sermin	ÇAM,	Nurcan	TOPÇU	ve	F.Serap	EREEŞ	
Celal	Bayar	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Fizik	Bölümü,	Muradiye‐Manisa	
	
	 Radon,	 gözle	 görülmeyen,	 renksiz,	 	 tatsız,	 kokusuz,	 radyoaktif	 bir	 gazdır.	
Uranyum	bozunum	serisinin	bir	üyesi	olan	Ra‐226’nın	bozunması	sonucu	oluşur.	Tüm	
kaya	 ve	 topraklarda	 uranyum	 bulunduğundan	 radon	 gazı	 da	 her	 yerde	 mevcuttur.	
Radon,	 yerel	 jeolojiye	 bağlı	 olarak,	 yer	 suyunda	 da	 çözünmüş	 halde	 bulunur	 aynı	
zamanda	 bina	materyallerinde	de	 uranyum	ve	 radyum	bulunması	 nedeniyle	 bina	 içi	
atmosfere	 zamanla	 radon	 birikimi	 söz	 konusudur.	 Radon	 genellikle	 açık	 havada	 çok	
düşük	 düzeylerde	 bulunur.	 Yetersiz	 havalandırılan	 binalarda	 ve	 maden	 ocaklarında	
yüksek	 düzeylerde	 radon	 birikimi	 olur.	 Radon,	 alfa	 bozunumu	 yaparak	 kısa	
yarıömürlü	havada	asılı	kalabilen	 radyonüklidlere	bozunur.	Yüksek	düzeydeki	 radon	
ve	 ürünlerinin	 solunması	 insan	 sağlığını	 önemli	 bir	 şekilde	 etkilemektedir.	 Çünkü	
radon	gazı	akciğer	kanser	riskine	sebebiyet	veren	bir	etkendir.		
	 Radon	 ürünleri	 atmosferde	 aerosollerle	 etkileşme,	 yüzeye	 depolama	 ve	
nötralizasyon	 gibi	 davranışlar	 gösterir.	 Radon	 ürünlerinin	 havadaki	 aerosollere	
bağlanma	 özellikleri	 onların	 cinsine,	 boyutuna	 ve	 konsantrasyonuna	 bağlıdır.	 Bu	
aerosollere	bağlanan	radon	ürünleri	solunum	yolu	aracılığı	ile	alveollere	girerek	içsel	
ışınlamaya	 sebep	olurlar	 ve	 burada	dokunun	hasar	 görmesine	ve	 akciğer	 kanserinin	
oluşmasına	sebebiyet	verirler.	Bu	nedenle	yaşadığımız	alanlarda	radon	gazı	birikimini	
önlemek	 için	 gerekli	 önlemlerin	 alınması	 ve	 radon	 ve	 ürünlerinin	 ölçümlerinin	
yapılması	halk	sağlığı	açısından	önem	arz	etmektedir.	
	 Bölgesel	binaiçi	radon	ölçümlerinin	yapılması	yaşayan	insanların	maruz	kaldığı	
doğal	 radyoaktivitenin	 belirlenmesinde	 en	 önemli	 katkılardan	 biridir.	 Bu	 nedenle	
çalışmalarımızda	bölgesel	binaiçi	radon	ölçümlerine	önem	verilmektedir.	
Anahtar	Sözcükler	:	Radon	,	Sağlık	riski	,	Binaiçi		
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BAKIR,	ÇİNKO	ve	KADMİYUM	KARIŞIMININ	Oreochromis	niloticus’un	DALAK	ve	
BÖBREK	DOKULARINDAKİ	METAL	BİRİKİMİ	ÜZERİNE	ETKİLERİ	

Mustafa	TUNÇSOY,		Servet	DURAN,		Bedii	CİCİK	ve	Cahit	ERDEM	
Çukurova	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Sarıçam/Adana		
	

Araştırmada	 bakır,	 çinko	 ve	 kadmiyum’un	 sırasıyla	 5,	 5	 ve	 1’ppm’lik	
derişimlerinin	 tek	 tek	 ve	 bu	 üç	 metalin	 karışımlarının	 etkisinde	 24,	 48	 ve	 96	 saat	
süreyle	 bırakılan	 Oreochromis	 niloticus’un	 dalak	 ve	 böbrek	 dokularındaki	 metal	
birikiminin	 belirlenmesi	 amaçlanmıştır.	 Dokulardaki	 metal	 derişimlerinin	
saptanmasında	 Atomik	 Absorbsiyon	 Spektrofotometrik,	 verilerin	 istatistik	
değerlendirilmesinde	ise	varyans	analizi	ve	Student	Newmans’	Keul	(SNK)	yöntemleri	
kullanılmıştır.		

Belirlenen	süreler	sonunda	metallerin	ve	karışımın	etkisinde	kalan	balıklarda	
mortalite	 gözlenmemiştir.	 Metal	 etkisinin	 başlangıcında	 balıklarda	 besin	 almama,	
akvaryum	 tabanında	 hareketsiz	 kalma,	 yüzme	 hareketlerinde	 koordinasyon	
bozukluğu,	akvaryum	yüzeyine	yönelme	gibi	davranış	değişiklikleri	gözlenmiş,	etkide	
kalma	süresinin	uzaması	ile	bu	değişikliklerin	normale	döndüğü	belirlenmiştir.	24	saat	
süre	 ile	 metal	 karışımının	 etkisi,	 dalak	 dokusunda	 kadmiyum,	 böbrek	 dokusunda	
kadmiyum	ve	çinko	birikim	düzeylerini	metallerin	tek	başına	etkisindeki	birikime	göre	
düşürürken,	 dalak	 dokusunda	 bakır	 ve	 çinko,	 böbrek	 dokusunda	 bakır	 birikimini	
arttırmıştır.	 Metallerin	 tek	 tek	 ve	 karışımının	 etkisinde,	 etkide	 kalma	 süresindeki	
artışa	 bağlı	 olarak	 dokulardaki	 metal	 birikimi,	 metal	 ve	 dokuya	 göre	 değişim	
göstermiştir.			
Anahtar	Sözcükler:		Oreochromis	niloticus,	bakır,	çinko,	kadmiyum,	karışım,	birikim	
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HİDROKARBON	KİRLİLİĞİ	OLAN	TOPRAKLARDAN	İZOLE	EDİLEN	
MİKROORGANİZMLARIN	BİYOSÜRFEKTAN	ÜRETİM	YETENEKLERİNİN	

ARAŞTIRILMASI	

Meltem	ÇELİKDEMİR1	ve	Ahmet	ÇABUK2	
1Eskişehir	Osmangazi	Üniversitesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	Biyoloji	Anabilim	Dalı,	
Meşelik,	Eskişehir	
2Eskişehir	Osmangazi	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Genel	
Biyoloji	Anabilim	Dalı,	Meşelik,	Eskişehir	
	
	 Kimyasal	 olarak	 sentezlenen	 yüzey	 aktif	 bileşenler	 olan	 sürfektanlar	 ve	
biyolojik	 olarak	 sentezlenen	 yüzey	 aktif	 maddeler	 ise	 biyosürfektanlar	 olarak	
tanımlanmaktadır.	 Bu	 bileşenler	 yapılarında	 bulunan	 hem	 hidrofob	 hem	 de	 hidrofil	
yapılarla	 çok	 yönlü	 etki	 gösterebilen	 karmaşık	 moleküllerdir.	 Tıptan	 kozmetiğe	
gıdadan	 çevresel	 uygulamalar	 kadar	 çok	 sayıda	 uygulama	 alanı	 olması	 bakımından	
ticari	öneme	sahiptirler.	 Söz	konusu	biyosürfektan	üretici	mikroorganizmalar	yağ	ve	
petrokimyasal	benzeri	maddelerin	bulunduğu	habitatlarda	yayılış	göstermektedirler.		
Yapılan	 bu	 araştırmada	 Eskişehir	 organize	 sanayi	 bölgesinde	 petrokimyasal	 kirliliği	
bulunan	 topraklardan	6	 farklı	 istasyondan	örnek	alındı.	Alınan	 toprak	örneklerinden	
yapılan	 seri	 dilüsyonlarla	 mikroorganizmalar	 saflaştırıldı.	 Elde	 edilen	 70	 farklı	
mikroorganizma	biyosürfektan	üretimi	 için	Mineral	Salt	Medium	besiyerinde	48	saat	
inkübasyona	bırakıldı.96	kuyucuk	bulunduran	platelere	7μl	mineral	yağ	eklendi.	Plate	
+4°C’de	24	saat	bekletildi.	20	μl	mineral	yağ	 ilave	edildi.	Araştırmada	pozitif	kontrol	
olarak	%10,25,50	 ve	%100’lük	 Tween	 80,	 negatif	 kontrol	 olarak	 steril	 Mineral	 Salt	
Medium	 ve	 saf	 su	 kullanıldı.	 Her	 bir	 kuyucuğa	 5	 μl	 kültür	 süpernatantı	 damlatıldı.	
Biyosürfektan	 içeren	süpernatantlar	ve	pozitif	kontol	örnekleri	mineral	yağ	üzerinde	
yayılma	eğilimi	gösterirken	biyosürfektan	içermeyen	süpernatantlar	ve	negatif	kontrol	
örnekleri	damlacık	halinde	sabit	bir	görünüm	sergilemiştir.	Araştırmada	denenen	70	
farklı	 izolattan	 33	 tanesi	 mineral	 yağ	 üzerindeki	 yayılma	 eğilimlerinden	 dolayı	
biyosürfektan	üretimi	açısından	pozitif	olarak	değerlendirilmiştir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Eskişehir	 Organize	 Sanayi,	 Biyosürfektan,	 hidrokarbon,	 drop‐
collapse	
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BİYOLOJİ	ÖĞRETMEN	ADAYLARINA	YÖNELİK	ÇEVREYE	KARŞI	TUTUM	
ÖLÇEĞİNİN	GELİŞTİRİLMESİ	

Tuğba	TAFLI	ve	Ali	ATEŞ	
Selçuk	Üniversitesi	Ahmet	Keleşoğlu	Eğitim	Fakültesi	Biyoloji	Eğitimi	ABD	
	
	 Tüm	 canlıların	 sağlıklı,	 sorunsuz	 bir	 şekilde	 hayat	 sürmeleri	 temiz	 ve	
yaşanabilir	 bir	 ortam	 ile	 yani	 çevreyle	mümkün	 olmaktadır.	 İnsanın	 doğduğu	 andan	
ölümüne	 kadar	 geçen	 süreçte	 iç	 içe	 olduğu	 çevresi	 ve	 bu	 çevrenin	 geleceği,	 	 nasıl	
koruncağı	 konusunda	 bilinçlendirilmesi	 çevre	 için	 önem	 taşımaktadır.	 Çevre	
konusunda	bilinçli	ve	duyarlı	bireylerin	yetiştirilmesi,	onların	çevreye	yönelik	olumlu	
tutum	kazandırarak	davranış	değişikliği	oluşturulması	çevre	sorunlarının	çözümünde	
önemli	 bir	 rol	 oynamaktadır.	 Bu	 amaçlardan	 yola	 çıkarak	 Çevreye	 Yönelik	 Tutum	
Ölçeği	 hazırlanarak	 Selçuk	 Üniversitesi	 Ahmet	 Keleşoğlu	 Eğitim	 Fakültesi	 Biyoloji	
Öğretmenliği	 bölümünde	 okuyan	 178	 öğrenciye	 uygulanmıştır.	 Oluşturulan	 ölçeğin	
güvenirlik	 hesaplaması	 ve	 açıklayıcı	 faktör	 analizi	 SPSS	 13.0	 paket	 programı	 ile	
doğrulayıcı	 faktör	 analizi	 ise	 Lisrel	 8.80	 programı	 ile	 yapılmıştır.	 Ölçeğin	 iç	 tutarlık	
katsayısı	 Cronbach	 alfa	 değeri	 0,87	 olarak	 bulunmuştur.	 Elde	 edilen	 verilere	
uygulanan	 faktör	 analizi	 sonucunda	 18	 maddelik	 ölçeğin	 beş	 boyutlu	 olduğu	
saptanmıştır.	 Bu	 boyutlara	 maddelerin	 içerdikleri	 bilişsel,	 duyuşsal	 ve	 davranışsal	
ifadelere	göre;	çevresel	problemler,	enerji	tasarrufu,	atık	maddeler,	çevresel	sorumluk	
ve	çevresel	destek	olmak	üzere	 isimlendirmeler	yapılmıştır.	Öğrencilerin	ölçeklerden	
aldıkları	 puanlar	 ile	 ölçeklerin	 faktörleri	 arasında	 pozitif	 ve	 doğrusal	 bir	 ilişkinin	
olduğu	 tespit	 edilmiştir.	 Ayrıca	 araştırmanın	 doğrulayıcı	 faktör	 analizi	 çalışmaları	
Lisrel	 8.80	 programı	 ile	 gerçekleştirilmiştir.	 Bu	 çalışmada	 doğrulayıcı	 faktör	 analizi	
kapsamında	RMSEA=0.050;	SRMR=0.062;	GFI=0.90;	AGFI=0.86;	CFI=0.97;	NFI=0.92	ve	
RFI=0.90	 olarak	 bulunmuştur.	 Çıkan	 sonuçlara	 göre	 oluşturulan	 ölçeğin	 çevreye	
yönelik	tutumun	belirlenmesinde	güvenle	kullanılabileceği	tespit	edilmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Çevre,	Çevre	Eğitimi,	Tutum,	Biyoloji	Öğretmen	Adayları	
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TÜRKİYE’DE	DOĞAL	OLARAK	YETİŞEN	Oxytropis	DC.	(LEGUMINOSAE)	CİNSİNE	
AİT	TÜRLERİN	KROMOZOM	SAYILARI		

Esra	MARTİN1,	Seher	KARAMAN	ERKUL2	ve	Zeki	AYTAÇ3	
1Selçuk	Üniversitesi,	A.	K.	Eğitim	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Konya,		
2	Aksaray	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Aksaray	
3	Gazi	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Ankara	
	
	 Türkiye’de	 doğal	 olarak	 yayılış	 gösteren	Oxytropis	DC.	 cinsi	 11	 tür	 ile	 temsil	
edilmektedir.	 Bu	 türlerden	 iki	 tanesi	 ülkemiz	 için	 endemiktir.	 Çalışmada	 yer	 alan	
türler	sistematik	sırasıyla;	Oxytropis	kotschyana	Boiss.	&	Hoh.,	O.	pallasii	Pers.,	O.	pilosa		
(L.)	 DC.,	 O.	 savellanica	 Boiss.,	 O.	 persica	 Boiss.,	 O.	 albana	 Stev.,	 O.	 lazica	 Boiss.,	 O.	
argyroleuca	Bornm.,	O.	 aucheri	Boiss.,	O.	 karjaginii	Grossh.,	O.	 lupinoides	Grossh.	 Bu	
çalışmada	Oxytropis	cinsine	ait	türlerin	somatik	kromozom	sayıları	belirlendi.	Cinse	ait	
türlerde	 2n=16,	 32,	 48	 ve	 88	 olmak	 üzere	 dört	 farklı	 kromozom	 sayısı	 tespit	 edildi.	
Çalışmada	ezme‐yayma	preparasyon	tekniği	kullanıldı.	Çalışmada	elde	edilen	sonuçlar	
cinsin	Türkiye	revizyonu	çalışmalarında	değerlendirildi.		
Anahtar	Sözcükler:	Oxytropis,	Legüminosae,	kromozom	sayısı	
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TUZLU	ÇEVRELERDEKİ	FUNGUS	VE	MAYALAR	

Özden	ÖZGÖK1,	Yaşar	Erçin	KOCABIYIK2,	Emine	SIRALI1,	Semra	İLHAN1,	
Bükay	YENİCE	GÜRSU1,	

	1Eskişehir	 Osmangazi	 Üniversitesi,	 Fen	 Edebiyat	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü,	 Eskişehir	
2Eskişehir	Osmangazi	Üniversitesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	Eskişehir	
	

	 Fungusların	yeryüzünde	yaygın	bir	dağılım	göstermesi	nedeniyle	şimdiye	kadar	
izolasyon	çalışmalarının	yapıldığı	bölgeler	fiziksel	ve	kimyasal	açıdan	oldukça	farklılık	
göstermektedir.	Bununla	birlikte,	yüksek	oranda	tuz	içeren	ya	da	termofilik	ortamlar	
gibi	 ekstrem	 koşulların	 hakim	 olduğu	 yerlerin	 canlı	 yaşamı	 için	 uygun	 olmadığı	
düşüncesi,	 bu	 tip	ortamlarda	gelişen	ya	da	 canlılığını	 sürdüren	 fungus	ve	diğer	 canlı	
gruplarına	 ait	 türlerin	 ortaya	 çıkarılmasını	 geciktirmiştir.	 Tuzlalardaki	 hipersalin	
suların	 sadece	 halofilik	 alg	 ve	 bakteri	 populasyonlarından	 oluştuğu	 ve	 halofilik	
funguslardan	tamamiyle	yoksun	olduğu	düşünülmekteydi.		Günümüzde	bu	tip	ekstrem	
çevrelere	 uyum	 sağlamış	 halotolerant	 ve	 halofilik	 fungusların	 da	 varlığı	 ortaya	
çıkarılmıştır.	 Bu	 çalışmanın	 amacı	 Tuz	 Gölü	 ve	 Çamaltı	 Tuzlası’nın	 mikobiyotasının	
ortaya	çıkarılmasına	bir	başlangıç	oluşturmaktır.	

Çalışmada	Tuz	Gölü	ve	Çamaltı	Tuzlası’ndaki	farklı	istasyonlardan	su	örnekleri	
alınmıştır.	 Su	 örneklerinden	 membran	 filtrasyon	 ve	 zenginleştirme	 yöntemleri	
kullanılarak	maya	 ve	 fungusların	 izolasyonu	 gerçekleştirilmiştir.	 İzolasyon	 için	%10	
NaCl	içeren	TGY,	GPY	,	YPD	besiyerleri	kullanılmıştır.	

Bu	 çalışma	 sonucunda	 İzmir	 Çamaltı	 tuzlasından,	 Aspergillus,	 Penicillium,	
Eurotium,	Alternaria	ve	Cladosporium	genuslarına	ait	çeşitli	fungus	türleri	ile,	biri	Tuz	
Gölü’	 nden	 dördü	 Çamaltı	 Tuzlası’ndan	 olmak	 üzere	 toplamda	 5	 farklı	 maya	 izole	
edilerek	tanımlanmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Halotolerant,	halofilik,	Tuz	Gölü,	ekstrem	çevreler	
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HİRFANLI	BARAJI’NDA	YAŞAYAN	Pseudorasbora	parva	(Temnick	&	Schlegel,	
1846)’NIN	BESLENMELERİNDEKİ	ONTOGENİK	DEĞİŞİKLİKLER	

Şükran	Yalçın	Özdilek1,	F.	Güler	Ekmekçi2	,		Şerife	Gülsün	Kırankaya3,	Lale	Gençoğlu3	
ve	Baran	Yoğurtçuoğlu2	

1.	Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversity	Science	and	Letters	Faculty,	Department	of	Biology	
Terzioğlu	Campus	17100	Çanakkale‐Turkey		
2.	Hacettepe	Üniversitesi,	Science	Faculty,	Department	of	Biology,	06100	Beytepe	Ankara	
3.	Düzce	Üniversity	Science	and	Letters	Faculty,	Department	of	Biology	Düzce	
	
	 Pseudorasbora	 parva	 Türkiye	 ve	 Avrupa’da	 tatlı	 sularda	 yaşayan	 en	 yaygın	
istilacı	 türler	 arasında	 yer	 almaktadır.	 Habitat	 kullanımındaki	 yeteneği	 ve	 yüksek	
üreme	potansiyeli	bu	türü	doğal	balık	türleri	için	bir	tehdit	haline	getirir.	P.	parva	türü	
bireylerinin	 sindirim	 kanalındaki	 besin	 kompozisyonu,	 bu	 türün	 varsa	 intraspesifik	
rekabetini	anlamamıza	yardımcı	olacak	bilgiler	verir.	Ayrıca	ontogenetik	değişiklikler	
bu	 istilacı	 balığın	 besinlerinde	 büyümeleri	 boyunca	 herhangi	 bir	 değişiklik	 olup	
olmadığını	 da	 gösterir.	 Bu	 çalışmada	 Hirfanlı	 Barajı’ndan	 toplanan	 P.	 parva	
örneklerinin	 sindirim	 kanalındaki	 besinlerin	 ontogenetik	 değişikliklerini	 ortaya	
koymak	amaçlanmıştır.	Kızılırmak	üzerinde	bulunan,	hem	balıkçılık	açısından	önemli	
olan	 hem	 de	 birçok	 endemik	 balık	 bulunduran	 Hirfanlı	 Barajı’ndan	 Nisan	 2008‐
Ağustos	2009	tarihleri	arasında	P.	parva	örnekleri	toplanmıştır.	P.	parva	örneklerinin	
toplam	 boyu	 ile	 sindirim	 kanalı	 içeriğindeki	 zoobentos	 ve	 insecta	 örneklerininin	
bulunma	 sıklıkları	 arasında	 pozitif	 ilişki	 bulunmuştur.	 Bu	 çalışma	 ile	 genç	 ve	 küçük	
bireylerin	 başlıca	 zooplanktonik	 organizmalarla	 beslendikleri	 büyümeyle	 birlikte	
besin	tercihlerinin	değiştiği	söylenebilir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Pseudorasbora	 parva,	 sindirim	 kanalı	 içeriği,	 ontogenetik	
değişme,	Hirfanlı		
	
	



X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                                           04-07 EKİM 2011, Çanakkale 

310 

 

Cyrtocarenum	cunicularium	(ARANEAE,	MYGALOMORPHAE	,	CTENIZIDAE)	
TÜRÜNÜN	MEVSİMSEL	AKTİVİTELERİNİN	BELİRLENMESİ	VE	YAYGIN	YER	

ÖRÜMCEKLERİ	İLE	OLAN	İLİŞKİSİNİN	EKOLOJİK	NİŞ	HİPOTEZI	KAPSAMINDA	
DEĞERLENDİRİLMESİ	

Mert	ELVERİCİ1	ve	Kadir	Boğaç	KUNT2	
1	Orta	Doğu	Teknik	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,	06531	Çankaya,	
Ankara	
2	Poligon	Sitesi,	71/27‐B,	06810	Dodurga,	Çayyolu,	Ankara	
	

Bu	 çalışmada;	 Mayıs	 2010	 ‐	 Haziran	 2011	 tarihleri	 arasında	 Kıyıkışlacık	 Köyü	
(Muğla,	 Milas)	 mevkiinde	 bulunan	 C.cunicularium	 türünün	 bir	 yıl	 boyunca	 kinetik	
aktivitesi	 takip	 edilmiş	 olup,	 bulgular	 ekolojik	 nişleri	 itibariyle	 benzer	 türlerin	
(Lycosidae,	Nemesiidae)	aktiviteleriyle	karşılaştırılmıştır.	

Cyrtocarenum	 cunicularium	 (Olivier,	 1811),	 cinsin	 iki	 türünden	 birisi	 olup	
Yunanistan	 ve	 Türkiye’de	 dağılım	 göstermektedir.	 Marmara’nın	 doğusundan,	
Akdeniz’e	kadar	olan	sahil	şeridinde	yoğun	rastlanan	bu	ilkel	örümcek	türünün	genel	
özelliği,	 toprak	 altında	 tünel	 şeklinde	 yuva	 inşa	 etmesidir.	 Yuva;	 ağ,	 toprak	 ve	 bitki	
döküntülerinden	 oluşturulmuş	 bir	 kapak	 ile	 dışarıya	 açılır.	 Ergin	 dişiler	 yuvayı	
nadiren	terk	ederler.	Ergin	erkekler	ise	çiftleşme	ve	beslenme	amacı	ile	zeminde	aktif	
olarak	dolaşırlar.		

Örnekler,	Mayıs	2010	‐	Haziran	2011	tarihleri	arasında,	Kıyıkışlacık	Köyü	(Muğla,	
Milas)	 mevkiinde	 bulunan	 zeytin	 bahçelerinin	 örümcek	 faunasını	 tespit	 amacıyla	
yürütülen	 arazi	 çalışmaları	 esnasında,	 çeşitli	 yöntemlerle	 toplanmıştır.	 Elde	 edilen	
C.cunicularium	 örnekleri	 ile	 türün	 bir	 yıllık	 kinetik	 aktivitesi	 çıkarılmıştır;	 sonuçlar	
vücut	 büyüklüğü	 ve	 avlanma	 stratejileri	 itibariyle	 benzer	 olan	 Lycosidae	 ve	
Nemesiidae	familyalarına	ait	türlerdeki	durum	ile	karşılaştırılarak,	olası	zamansal	niş	
paylaşımı	ortaya	konmuştur.	
Anahtar	Sözcükler:	Cyrtocarenum	cunicularium,	Lycosidae,	Nemesiidae,	Niş	Paylaşımı		
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KENELERİN	(Acari,	Parasitiformes)	ÜREME	VE	GELİŞİMİNDE	HORMONLARIN	
ETKİSİ	

Esen	POYRAZ	ve	Kamil	KOÇ	
Celal	 Bayar	 Üniversitesi,	 Fen‐Edebiyat	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü,	 Muradiye‐Manisa,	
Türkiye		
	

Keneler,	Acari	alt	sınıfının,	Parasitiformes	üst	takımı,	Ixodida	takımı	ve	Ixodidae	
üst	 familyasında	 bulunur.	 Ixodidae	 ve	 Argasidae	 olmak	 üzere	 iki	 büyük	 familyası	
vardır.		

Zorunlu	 ektoparazit	 olan	 kenelerin	 post	 embriyonik	 gelişimi	 yumurta,	 larva,	
nimf	 ve	 ergin	 evrelerini	 içerir.	 Büyüme	 ve	 gelişme,	 deri	 değiştirme	 hormonları	
(ekdisteroidler)	 kontrolü	 altında	 gerçekleşir.	 Ekdizon	 ve	 20‐hidroksiekdizon’un	
keliserli	 hayvanlarda	 varlığı	 ispatlanmıştır.	 Kenelerin	 ergin	 olmayan	 evrelerinde,	
ekdisteroidlerin	 deri	 değişimini	 düzenlediği	 ve	 larval	 diapozu	 sonlandırdığı	
gösterilmiştir.	 Kenelerde	 ekdisteroidlerin	 moleküler	 mekanizmasına	 ait	 veriler	
yetersiz	 olup,	 böcekler	 ile	 benzer	 reseptör	 mekanizmalarını	 kullandıkları	 ileri	
sürülmektedir.	Ekdisteroidler,	embriyogenezde,	sperm	gelişiminde,	dişilerde	tükürük	
bezlerinin	 gelişiminde,	 eşey	 feromonlarının	 sentezinde,	 oogenez	 ve	 ovipozisyon	
süreçlerinde	etkin	görev	almaktadır.	

Keneler,	 böceklerde	 bulunan	 juvenil	 hormon	 tiplerini	 (juvenoidler)	
içermemektedir.	Ancak,	çeşitli	çalışmalarda,	kenelerde	ekzogen	juvenil	hormon	ya	da	
juvenil	 hormon	analogu	uygulamalarının,	 ergin	dişilerde	vitellogenez	ve	ovipozisyon	
süreçlerini	 tetiklediği	 ve	 dolaylı	 olarak	 juvenil	 hormon	 etki	 mekanizmasının	 varlığı	
gösterilmiştir.	Bu	çalışmalar	sonucu,	juvenil	hormon	ilişkili	bir	hormonun	ya	da	juvenil	
hormon	 benzeri	 bileşiklerin	 kenelerde	 varlığı	 ileri	 sürülmektedir.	 Dişi	 ixodid’lerde	
singangliyondan	salınan	faktörlerin	(nöropeptidler),	ekdisteroid	sentezini	düzenleme	
ve	gonadotropin	hormonu	sentezinde	görev	aldığı	düşünülmektedir.	

Bu	 çalışmada,	 hormonal	 faktörlerin	 kenelerin	 gelişimi	 ve	 üremesindeki	 rolü	
mevcut	çalışmalar	ışığında	derlenmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Acari,	Ekdisteroid,	Juvenoid,	Kene	fizyolojisi	
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SON	ZAMANLARIN	EN	GÖZDE	BULUŞU:PROGRAMLANABİLİR	BAKTERİ	ÜRETİMİ	
(SENTETİK	HÜCRE)	VE	ÇEVRE	

Vildan	Okumuş,	Barış	Budak	ve	Özlem	Geylani	
Süleyman	Demirel	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Isparta	
	
	 Geçtiğimiz	 aylarda	 sentetik	 biyoloji	 alanında	 kilometre	 taşları	 arasına	 girecek	
bir	 gelişme	 yaşandı.	 Tamamen	 laboratuvar	 ortamında	 üretilen	 bir	 bakteri	 genomu	
canlı	 bir	 bakteri	 hücresine	 verildi	 ve	 sonuçta,	 laboratuvarda	 sentezlenen	 yeni	
genomun	 yönettiği,	 kendi	 kendine	 çoğalabilen	 hücreler	 elde	 edildi.Bilim	 dünyasında	
bu	 durum	 büyük	 yankı	 uyandırdı	 ve	 büyük	 bir	 başarı	 olarak	 kabul	 edildi.	 	 Sentetik	
hücrenin	yapılması	her	şeyden	önce	teknolojik	bir	dönüm	noktası	olarak	görülüyor.	J.	
Craig	 Venter	 Enstitüsü’nden	 Daniel	 Gibson	 bu	 yaklaşımla	 bir	 DNA	 dizisinden	
başlayarak	 istediğimiz	 özellikteki	 canlıları	 tasarlayabileceğimizi,	 doğrudan	 nükleotid	
(DNA	yapı	taşı)	seviyesine	inerek	genomda	istediğimiz	değişiklikleri	yapabileceğimizi	
söylüyor.	 Gibson	 bilim	 insanlarının	 şimdiye	 kadar	 genler	 üzerine	 mühendislik	
yapmanın	 pek	 çok	 etkin	 yolunu	 bulduğunu,	 ancak	 bu	 yöntemin	 genomda	 pek	 çok	
değişikliği	bir	anda	yapabilme	ve	genoma	doğada	bulunmayan	ancak	faydalı	işlevlere	
sahip	olabilecek	DNA	parçaları	ekleyebilme	gibi	eşsiz	bir	beceri	sağladığını	da	ekliyor.	
Venter’ın	 ekibinden	 biyolog	 Daniel	 Gibson	 JCVI	 araştırmacılarının	 artık	 farklı	
organizmalar	oluşturmak	 için	hazır	olduğunu,	mevcut	DNA	dizi	bilgilerini	kullanarak	
enerji	 kaynağı	 olarak	 kullanılabilecek	 maddeler,	 ilaç	 etken	 maddeleri,	 endüstriyel	
bileşikler	 vb.	 üretebilen;	 karbondioksiti	 yakalayarak	 bünyesine	 alabilen	 hücreler	
üretmek	istediklerini	söylüyor.	Venter	sentetik	biyoloji	tekniklerini	kullanarak	haftalar	
ya	da	aylar	değil	günlerle	ölçülebilecek	kadar	kısa	sürelerde	antiviral	(virüslere	karşı)	
aşılar	üretebilmeyi	umuyor.	Virüsler	 çok	kısa	 sürede	genetik	değişiklik	 geçirdiği	 için	
aşıların	kısa	sürede	geliştirilebilmesi	çok	önemli.Sentetik	hücre	çevre	açısından	da	çok	
önemli	işlevlere	sahip	,enerji	üretimi	başta	olmak	üzere	pek	çok	çevre	kirliliğine	karşı	
oluşturulan	 programlanmış	 hücreler	 kullanılabilir.Bu	 buluş	 daha	 çok	 yeni	 ve	 yaygın	
değildir.Çalışmamız	 bu	 buluşu	 tanıtmaya	 ve	 çevreye	 sağlayacağı	 pozitif	 yararlara	
yöneliktir.	



X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                                           04-07 EKİM 2011, Çanakkale 

313 

 

ATIKLARIN	MİKROORGANİZMALARLA	DETOKSİFİKASYONU	

Vildan	OKUMUŞ,	Barış	BUDAK,	Özlem	GEYLANİ,	ve	Tuğçe	ÇELİK	
Süleyman	Demirel	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Isparta	
	
	 Kullanılma	 süresi	 dolan	 ve	 yaşadığımız	 ortamdan	 uzaklaştırılması	 gereken	
maddeler	 atık	 olarak	 tanımlayabiliriz.	 Yani	 bu	 maddeler	 artık	 bizim	 ihtiyacımız	
olmaktan	 cıkmış,	 bizim	 sağlımız	 için	 tehlike	 oluşturan	 maddelerdir.	 Atıkları	
sınıflandırırken	 genelde	 sanayi	 ve	 evsel	 atıklar	 olmak	 üzere	 ayırabiliriz.	 Atıkların	
doğada	 faz	 olarak	 bulunma	 durumuna	 göre	 katı,	 sıvı	 ve	 gaz	 olmak	 üzere	 üç	 grupta	
inceleyebiliriz.	 Sanayi	 atıkları	 karbon	bileşikleri	 içeriği	 bakımından	 zengindir,	 çünkü	
kullanılan	 hammaddenin	 içeriğinde	 karbon	 bulunmaktadır.	 Bu	 atıklar	 sanayi	 türüne	
bağlı	 olarak	 değişme	 gösterir.	 Evsel	 atıklarda	 da	 karbonlu	 bileşikler	 çok	 sayıda	
bulunmaktadır.	 Genelde	 katı	 atıklar	 karbonlu	 bileşikler	 bakımından	 zengindir.Katı	
atıkların	 biyolojik	 olarak	 parçalanması	 zordur.Katı	 atıkların	 geri	 dönüşümlü	 olarak	
kullanılması	 sürdürülebilir	 tarım,	 çevre	 ve	 sanayinin	 olumlu	 yönde	 etkilenmesini	
sağlar.	 Bu	 aşamada	 en	 önemli	 konu,	 sanayinin	 gelişmesi	 ve	 tarımın	 ilerlemesinin	
beraberinde	 tüm	 doğal	 kaynakları	 tüketmemesi	 için,	 doğadaki	 en	 temel	 kural	 olan	
madde	akışı	döngüsünün	dengeli	bir	şekilde	işletilmesidir.	Atık	su	arıtımı	ise	özellikle	
halk	sağlını	korumak	ve	çevreyle	ilgili	zararı	engellemek	açısından	önemlidir.	Atık	su	
arıtma	 yöntemleri;	 fiziksel	 arıtma	 yöntemleri,	 kimyasal	 arıtma	 yöntemleri,	 biyolojik	
yöntemleri	olmak	üzere	 temel	olarak	3’e	ayrılır.	Mikroorganizmalardan	 faydalanarak	
yapılan	 arıtma	 biyolojik	 arıtmadır.	 Biyolojik	 arıtma	 yönteminde	 en	 çok	 kullanılan	
teknikler	ise	stebilizasyon	havuzları,	aktif	çamur	sistemleri	ve	damlatmalı	filtrelerdir.	
Bunlar	 arasında	 en	 az	 maliyetli	 ve	 en	 kolay	 olanı	 stebilizasyon	 havuzlarıdır.Bu	
çalışmada	atıkların	biyolojik	olarak	ayrıştırılması,çevre	sağlığı	ve	çevre	kirliliğinin	bu	
şekilde	önlenebilirliği	üzerinde	durulacaktır.	
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BAZI	KERATİNÖZ	ATIKLARIN	DEĞERLENDİRİLMESİNDE	AKTİNOMİSETLERİN	
POTANSİYELİ	

Deniz	KUŞCUOĞLU1,	F.	Can	ÖZKAYA1,	Artun	SUKAN2,	Ataç	UZEL3	ve	E.	Esin	HAMEŞ‐
KOCABAŞ4	

1Ege	 Üniversitesi,	 Fen	 Bilimleri	 Enstitüsü,	 Çok	 Disiplinli	 ABD,	 Biyoteknoloji	 Bölümü,	
Bornova	/	İZMİR	
2Ege	Üniversitesi,	Mühendislik	Fakültesi,	Kimya	Mühendisliği	Bölümü,	Bornova	/	İZMİR	
3Ege	Üniversitesi	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,	Temel	ve	Endüstriyel	Mikrobiyoloji	ABD,	
Bornova/	İzmir	
4Ege	Üniversitesi	Mühendislik	Fakültesi	Biyomühendislik	Bölümü,	Bornova,		İzmir	
	

Agroendüstriyel	sektör	faaliyetleri	sonucunda,	çevre	kirliliğine	yol	açan	birçok	
değişik	 keratinöz	 atık	 (tavuk	 tüyü,	 yün,	 boynuz	 vb.)	 oluşturmaktadır.	 Bu	 atıklar	
içerisinde	önemli	bir	grup	olan	kümes	hayvanlarına	ait	tüyler	ise,	dünya	çapında	yılda	
bir	 milyon	 tonu	 aşkın	 miktarda	 açığa	 çıkmaktadır.	 Tavuk	 tüylerinin	
değerlendirilmesinde	 ön	 plana	 çıkan	mikrobiyal	 keratinazlar,	 son	 zamanlarda	 green	
biyoteknoloji	 olarak	önem	kazanmışlardır.	Günümüzde	atık	 tüyler,	 geleneksel	 olarak	
ısıl	 veya	 kimyasal	 işlemden	 geçirildikten	 sonra,	 hayvan	 yem	 katkı	 maddesi	 olarak	
kullanılmaktadır.	 Bu	 gibi	 işlemler	 atık	 keratini	 yem	 katkı	 maddesi	 olarak	 daha	
sindirilebilir	kılsa	da,	keratinin	yapısındaki	amino	asit	zenginliğini	bozduğu	ve	hastalık	
risklerini	yok	etmediği	için	alternatif	yöntemlere	ihtiyaç	duyulmaktadır.	

Çalışmamızda	mikrobiyal	 keratinaz	 üreticisi	 aktinomiset	 suşlarının,	 keratinöz	
atıkları	parçalama	potansiyeli	 incelenmiştir.	Bu	kapsamda	180	alkalifilik	aktinomiset	
suşu	 hızlı	 plate	 tarama	 yöntemi	 ile	 proteaz	 aktivitesi	 açısından	 taranmış	 ve	 41	 adet	
aday	 izolat	belirlenmiştir.	Aday	 izolatların	 içerisinde	zon/koloni	çap	oranı	3	ve	3’ten	
büyük	olanlar	 ile	ön	fermentasyon	denemeleri	yapılmış	ve	zon/koloni	çap	oranı	3,67	
olan	 izolat	 en	 yüksek	 ekstrasellüler	 keratinaz	 üreticisi	 suş	 (14	 Unit/ml)	 olarak	
belirlenmiştir.	 Seçilen	 suşun	 yün	 atıklarını	 parçalama	 özelliğinin	 de	 olduğu	 tespit	
edilmiştir.	 İzolatın	 tanılama	 çalışmaları	 morfolojik,	 kültürel,	 biyokimyasal	 ve	
moleküler	 (16S	 rDNA)	 testlerle	 yapılmış	 ve	 filogenetik	 ağacı	 çizilerek	 Streptomyces	
genusuna	ait	olduğu	belirlenmiştir.	

Atık	 değerlendirilmesinde	 çalışmamızdaki	 gibi	 alternatif	 metotların	
kullanılması	 ile	 çevre,	 sağlık	 ve	 finans	 ile	 ilgili	 problemlerin	 büyük	 ölçüde	 azalacağı	
öngörülmektedir.	
Anahtar	Sözcükler:	Tavuk	tüyü,	yün,	Keratinaz,	Actinomycetes,	Streptomyces	
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İZMİR	KÖRFEZİ	(EGE	DENİZİ)	İHTİYOPLANKTONU	BOLLUK	VE	DAĞILIMI	(2011	
KIŞ‐İLKBAHAR)	

BURCU	TAYLAN,	veBELGİN	HOŞSUCU	
Ege	 Üniversitesi	 Su	 Ürünleri	 Fakültesi	 Temel	 Bilimler	 Bölümü	 Balıkçılık	 A.B.D.,	
Bornova/İzmir		
	
	 Bu	 çalışmada;	2011	kış	ve	 ilkbahar	dönemlerinde	 İzmir	Körfezi’ndeki	 kemikli	
balıklara	ait	yumurta	ve	larvaların	bolluk,	dağılım	ve	mortalite	oranları	araştırılmıştır.	
Bu	 amaçla	 ihtiyoplankton	 örnekleri;	 R.V.K.	 Piri	 Reis	 araştırma	 gemisiyle	 körfezin	 iç,	
orta	ve	dış	kesimlerinden	belirlenen	9	adet	 istasyondan;	57	cm	çapında,	200	µm	göz	
genişliğindeki	 UNESCO	 WP‐2	 model	 zooplankton	 kepçesiyle	 vertikal	 olarak	 elde	
edilmiştir.		
	 Araştırma	 süresince	 13	 familya’ya	 ait	 16	 tür	 belirlenmiştir.	 Sonuç	 olarak	
saptanan	16	 tür	 içerisinde	 toplam	1379	birey/m²	yumurta,	 39	birey/m²	prelarva	ve	
1109	 birey/m²	 larva	 tespit	 edilmiştir.	 Tespit	 edilen	 tüm	 türler	 incelendiğinde	 İzmir	
Körfez’inde	 özellikle	 hamsi	 türünün	 bolluk	 açısından	 dominant	 (%72)	 olduğu	
saptanmıştır.			
Anahtar	Sözcükler:	Engraulis	encrasicolus,	 İhtiyoplankton,	Bolluk,	İzmir	Körfezi,	Ege	
Denizi	
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İZMİR	KÖRFEZİ’NDE	(EGE	DENİZİ)	DAĞILIM	GÖSTEREN	SALPA	Sarpa	salpa	
(Linnaeus,	1758)’NIN	BOY‐AĞIRKLIK	VE	BOY‐BOY	İLİŞKİSİ	

Ali	KARA1	,	Bahar	BAYHAN2	ve	Burcu	TAYLAN2	
1	Ege	Üniversitesi	Su	Ürünleri	Fakültesi	Avlama	ve	İşleme	Teknolojisi	Bölümü	 	 	 	Avlama	
Teknolojisi	A.B.D.,	Bornova/İzmir	
2	 Ege	 Üniversitesi	 Su	 Ürünleri	 Fakültesi	 Temel	 Bilimler	 Bölümü	 Balıkçılık	 A.B.D.,	
Bornova/İzmir	
	

Bu	 çalışmada,	 Ekim	 2004	 Eylül	 2005	 periyodunda	 İzmir	 Körfezi’nden	 temin	
edilmiş	 927	 adet	 Salpa’nın	 boy‐boy	 ve	 boy‐ağırlık	 ilişkileri	 incelenmiştir.	
Araştırmadaki	tüm	balıkların	total	boy	aralığı	15.6	‐	42.6	cm’dir.		

Erkek,	 dişi,	 hermafrodit	 ve	 tüm	 bireyler	 için	 ayrı	 ayrı	 hesaplanan	 boy‐ağırlık	
ilişkisi	 denklemleri	 sırasıyla	 W=0.0294L2.750,	 W=0.0216L2.840,	 W=0.0115L3.058	 ve	
W=0.0189L2.894	 şeklindedir.	 Boy‐boy	 ilişkisi	 tüm	 bireyler	 için	 TL=0.088+1.1255FL,	
FL=0.043+1.0608SL	ve	SL=0.000+0.8414TL	olarak	hesaplanmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Sarpa	salpa,	boy‐ağırlık	ilişkisi,	boy‐boy	ilişkisi,	İzmir	Körfezi,	Ege	
Denizi	
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FARKLI	EKOLOJİK	ÇEVRELERDEN	İZOLE	EDİLEN	AKTİNOMİSET	SUŞLARININ	
AKTİNOMİSİN	D	ÜRETİMLERİ	

Canberk	İŞLER1,	İsmail	Hakkı	AKGÜN2	ve	E.	Esin	HAMEŞ‐KOCABAŞ3	
1Ege	 Üniversitesi,	 Fen	 Bilimleri	 Enstitüsü	 Çok	 Disiplinli	 ABD,	 Biyoteknoloji	 Bölümü,	
Bornova,	İzmir	
2Ege	Üniversitesi,	Mühendislik	Fakültesi,	Biyomühendislik	Bölümü,	Bornova,	İzmir	
3Ege	Üniversitesi,	Mühendislik	Fakültesi,	Biyomühendislik	Bölümü,	Bornova,		İzmir		
	

Antibiyotik	çağının	başlaması	 ile	geniş	molekül	çeşitliliğe	sahip	aktinomisetler	
karasal	 çevrelerde	 yoğun	 şekilde	 çalışılmıştır.	 Günümüzde	 doğadaki	 mikrobiyal	
biyoçeşitliliğin	çok	azını	laboratuarda	kültüre	edebiliyor	olmamız	ve	farklı	uç	ekolojik	
özellikler	 gösteren	 keşfedilmemiş	 çevrelerin	 henüz	 yeterince	 araştırılmamış	 olması	
çalışmaları	bu	yönde	yoğunlaştırmıştır.	Bu	çalışmada,	antibiyotik	ve	antitümör	özelliği	
ile	 bilinen	 bir	 sekonder	metabolit	 olan	 aktinomisin	D’nin	 termal	 kaynaklar	 ve	 deniz	
süngerlerinden	 izole	 edilmiş	 aktinomisetler	 arasındaki	 üretim	 potansiyelleri	
incelenmiştir.	Bu	kapsamda	170	adet	 termal	kaynaklı	ve	300	adet	süngerlerle	 ilişkili	
aktinomiset	olmak	üzere	toplam	470	adet	suş	pepton‐nişasta	besiyeri	içeren	petrilere	
spotlanarak	iki	hafta	28C’de	inkübe	edilmiştir.	Bunun	için	hücre	dışı	salgılanan	koyu	
sarı‐turuncu	pigment	varlığı	üretim	için	pozitif	olarak	değerlendirilmiştir.	 	 	Ardından	
Aktinomisin	 D	 ürettiği	 tespit	 edilen	 suşların	 küçük	 çaplı	 fermentasyon	 denemeleri	
gerçekleştirilmiş	 hücrelerinden	 uzaklaştırılan	 fermentasyon	 sıvıları	 etil	 asetat	 ile	
ekstre	 edilerek	 ince	 tabaka	 kromatografisinde	 standarda	 karşı	 yürütülerek	
aktinomisin	D	üretimleri	doğrulanmıştır.		
Anahtar	Sözcükler:		Aktinomisin	D,	Aktinomiset,	Antimikrobiyal	madde	
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SÜNGERLERLE	İLİŞKİLİ	AKTİNOMİSETLER:	DENİZEL	BİYOÇEŞİTLİLİK	VE	
ANTİMİKROBİYAL	BİLEŞİK	ÜRETİM	POTANSİYELLERİ	

Özlem	ÖNER1,	F.	Can	ÖZKAYA1,	Özkan	GÜBE1,	Ceyda	KULA2,	Güner	EKİZ2,	Baki	
YOKEŞ3,	Ataç	UZEL4,	E.	Esin	HAMEŞ‐KOCABAŞ5	ve	Erdal	BEDİR5	

1Ege	 Üniversitesi,	 Fen	 Bilimleri	 Enstitüsü,	 Çok	 Disiplinli	 AD.,	 Biyoteknoloji	 Bölümü,	
Bornova	/	İzmir	
2Ege	Üniversitesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	Biyomühendislik	Bölümü,	Bornova	/	İzmir	
3Haliç	 Üniversitesi	 Fen	 Edebiyat	 Fakültesi,	 Moleküler	 Biyoloji	 ve	 Genetik	 Bölümü,	
Mecidiyeköy/	İstanbul	
4Ege	Üniversitesi	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü	Temel	ve	Endüstriyel	Mikrobiyoloji	AD	
Bornova/	İzmir	
5Ege	Üniversitesi	Mühendislik	Fakültesi	Biyomühendislik	Bölümü,	Bornova,		İzmir	
	

Biyoçeşitliliğin	 büyük	 kısmını	 içeren	 denizler	 ve	 okyanuslar	 dünya	 yüzeyinin	
%70’ini	 kaplamaktadır	 ve	 henüz	 özellikle	 mikrobiyal	 biyoçeşitlilik	 tam	 olarak	
aydınlatılamamıştır.	Ekstrem	koşullar	içermesi	nedeniyle	son	yıllarda	yeni	doğal	ürün	
keşif	 çalışmaları	 özellikle	 denizel	 ekosistemlere	 yönelmiştir.	 Ekstrem	 koşullarda	
yaşayan	 mikroorganizmaların	 hayatta	 kalmak	 için	 farklı	 sınıflara	 ait	 bileşikler	
ürettikleri	 bilinmektedir.	 Son	 yıllarda	 yapılan	 çalışmalar	 göstermiştir	 ki	 bazı	 denizel	
aktinomiset	 suşları,	 yeni	 doğal	 ürünlerin	 ortaya	 çıkarılması	 konusunda	 çok	 iyi	 birer	
adaydırlar.		

Bu	 çalışmada,	 süngerlerle	 ilişkili	 aktinomisetlerin	 izolasyonu	 ve	
antimikrobiyal	 bileşik	 üretim	 potansiyellerinin	 değerlendirilmesi	 hedeflenmiştir.	 Bu	
amaçla	 Ege	 Denizi	 ve	 Akdeniz’den	 62	 sünger	 örneği	 (0‐35	 m)	 toplanmıştır.	 Ön	
işlemden	geçirilen	örnekler,	homojenize	edilerek	10‐1	ve	10‐2	 seyreltmelerinden	dört	
farklı	 besiyerine	 (M1,	 M6,	 R2A,	 AIO)	 yayma	 plaka	 yöntemiyle	 inokule	 edilmiştir.	
Petrilerin	 28oC,	 4	 hafta	 inkübasyonu	 sonrası	 267	 adet	 aktinomiset	 izole	 edilmiştir.	
Tüm	 izolatların	 250	ml	 erlenlerde	 50	ml	 deniz	 suyu	 ile	 hazırlanmış	M1	 besiyerinde	
28oC’de	 7	 gün	 fermentasyonları	 gerçekleştirilmiştir.	 Hücrelerinden	 ayrılan	
fermantasyon	 sıvılarının	 etil	 asetat	 ile	 ekstraksiyonları	 yapılmış,	 ekstrelerin	
antimikrobiyal	 aktiviteleri	Escherichia	coli	O157:H7	 (RSKK	234)	ve	metisilin	dirençli	
Staphylococcus	aureus		(RSKK	95047)’	a	karşı	disk	difüzyon	metodu	ile	test	edilmiştir.	
Yüksek	 aktivite	 gösteren	 19	 izolat	 seçilerek	 tanılama	 çalışmaları	 için	 fenotipik	 ve	
fizyolojik	bazı	özellikleri	incelenmiş	ayrıca	16S	rDNA	dizileri	belirlenmiş	ve	filogenetik	
analizleri	yapılarak	19	izolatın	da	Streptomyces	genusuna	ait	oldukları	belirlenmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Denizel	aktinomisetler,	Streptomyces,	antimikrobiyal	aktivite	
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KARAMENDERES	ÇAYI’NIN	PINARBAŞI	MEVKİİNDE	BULUNAN	MAKRO	FAUNA	VE	
FLORANIN	EKOLOJİK	KOMPOZİSYONU	

¹Şükran	YALÇIN	ÖZDİLEK	¹Nurbanu	PARTAL2,	Mehmet	AKBULUT	ve	²Serpil	SAĞIR	
ODABAŞI	

¹Çanakkale	 Onsekiz	Mart	 Üniversitesi	 Fen	 Edebiyat	 Fakültesi	 Biyoloji	 Bölümü,	 17100	
Çanakkale	
²Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi	Su	Ürünleri	Fakültesi,	17100	Çanakkale	
	
	 Bir	akarsu	kaynağından	döküldüğü	yere	gidinceye	kadar	çeşitli	kademelerde	
değişkenlik	 gösterir.	 Derinlik,	 akış	 hızı,	 substrat	 yapısı	 gibi	 fiziksel	 yapıdaki	
çeşitlilikten	 kaynaklanan	 bu	 farklılıklar,	 besleyici	 element	miktarına	 da	 bağlı	 olarak	
her	bir	kesimine	özel	makro	 flora	ve	 faunanın	 şekillenmesine	yol	 açar.	 Çanakkale	 İli	
sınırları	 içinde	 bulunan	 Yaklaşık	 109	 km	 uzunlukta	 olan	 Karamenderes	 Çayı	 Biga	
Yarımadası’nda	 Kazdağı	 ve	 Ağı	 Dağı’ndan	 doğup	 batı	 ve	 kuzeye	 doğru	 yönlenerek	
Troia	 yakınlarında	 Kumkale	 ovasını	 suladıktan	 sonra	 Çanakkale	 Boğazı	 girişine	
dökülür.	 Pınarbaşı	 mevkinin	 denize	 uzaklığı	 yaklaşık	 13,4	 km’dir.	 Bu	 çalışmada	
Karamenderes	Çayı’nın	Pınarbaşı	mevkiinin	makro	 fauna	 ve	 florasının	 farklı	 zonlara	
göre	nasıl	dağılım	gösterdiklerini	belirlemek	amaçlanmıştır.	Bunun	için	Karamenderes	
Çayı’nn	 Pınarbaşı	 mevkisinde	 üç	 farklı	 örnekleme	 yapılmıştır.	 Birinci	 örnekleme	
dipten	 bentik	 kepçesi	 ile,	 ikinci	 örnekleme	 yüzeyden	 kepçe	 yardımı	 ile,	 üçüncü	
örnekleme	dip	ve	yüzey	örnekleme	birlikte	bentik	kepçesi	 ile	 toplanmıştır.	Toplanan	
örnekler,	laboratuar	ortamında	tasnif	edildikten	sonra	teşhis	edilmiştir.	Teşhis	edilen	
örneklerin	 fotoğrafları	 çekilmiştir.	 Canlılar	 dipte	 bulunanlar,	 yüzeyde	 bulunanlar,	
dipte	 ve	 yüzeyde	 bulunanlar	 şeklinde	 tasnif	 edilmiş	 ve	 ekolojik	 olarak	 bulundukları	
zonlarda	bulunma	sebepleri	tartışılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Akarsu,	ekolojik	zonlar,	makro	fauna	ve	flora	
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KADMİYUM	AĞIR	METALİNİN	Bufo	bufo	(LINNAEUS,	1758)	VE	Bufo	
(Pseudepidalea)	viridis	Laurenti,	1768	(ANURA:	BUFONIDAE)		LARVALARI	

ÜZERİNDEKİ	AKUT	TOKSİK	ETKİLERİ	

Ayşe	ÇETİN,	Mert	GÜRKAN	ve	Sibel	HAYRETDAĞ	
Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi	Fen	Edebiyat	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü	Terzioğlu	
Yerleşkesi/Çanakkale		
	
	 Bu	 çalışmada,	 doğada	 kullanımı	 ve	 birikimi	 giderek	 artan	 kadmiyum	 ağır	
metalinin,	 Bufo	 bufo	 ve	 Bufo	 (Pseudepidalea)	 viridis	 larvaları	 üzerine	 akut	 toksik	
etkileri	karşılaştırmalı	olarak	 incelendi.	Laboratuvar	ortamında	elde	edilen	Bufo	bufo	
ve	Bufo	 (Pseudepidalea)	 	 viridis	 yumurtalarının,	 25‐27.	 evreye	 (Gosner,	 1960)	 kadar	
gelişimleri	sağlandı.	Bu	evredeki	larvalar	96	saat	süreyle	kadmiyum	ağır	metaline	(0;	
1;	 5;	 10;	 25;	 50	 µg/L)	 	maruz	 bırakıldı.	 Günlük	mortalite	 değerleri	 dikkate	 alınarak,	
çalışma	 sonunda	 kadmiyum	 ağır	metalinin	Bufo	 (Pseudepidalea)	 viridis	 larvaları	 için	
LC₃₀,	 LC₅₀,	 ve	 LC₇₀	 değerleri	 sırasıyla	 30,29;	 35,71	 ve	 41,14	µg/L	olarak	hesaplandı.	
Bufo	bufo	larvalarında	ise	uygulama	süresince	ölüm	gözlenmedi.	Uygulama	başında	ve	
sonunda	alınan	morfolojik	ölçümlere	ait	değerler	 (ıslak	ağırlık,	 total	vücut	uzunluğu,	
kuyruk	 uzunluğu	 ve	 en)	 istatistiksel	 olarak	 analiz	 edildi.	 Bütün	 bulgular	 birlikte	
değerlendirildiğinde,	 kadmiyumun	 Bufo	 (Pseudepidalea)	 viridis	 larvalarının	
gelişimlerini	 baskıladığı	 görüldü.	 Bufo	 bufo	 larvalarında	 ise	 kadmiyumun	 bazı	
dozlarında	(25	ve	50	µg/L)	büyüme	ve	gelişim	baskılanırken,	düşük	dozlarda	(1	ve	5	
µg/L)	büyümenin	tetiklendiği	görüldü.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Ağır	 metal,	 kadmiyum,	 larva,	 Bufo	 bufo,	 Bufo	 (Pseudepidalea)	
viridis		
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FARKLI	TİPTEKİ	BAZI	SULARIN	Allium	cepa	L.	KÖK	MERİSTEM	HÜCRELERİ	
MİTOTİK	KROMOZOMLARINA	ETKİLERİ		

Ferhan	KORKMAZ1,	Merve	KIRAN1,	Demet	ÜNAL1	ve	Özgün	TUNA‐GÜLÖREN2		
1Eskişehir	 Osmangazi	 Üniversitesi,	 Fen	 Edebiyat	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü,	 26480	
Meşelik/Eskişehir	
2	Eskişehir	Osmangazi	Üniversitesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	Biyoloji	Anabilim	dalı,	26480	
Meşelik/Eskişehir	
	

	 Bu	 çalışmada	 farklı	 su	 örneklerinin	 Allium	 cepa	 L.	 kök	 meristem	 hücreleri	
mitotik	 kromozomları	 ve	 mitotik	 indeks	 üzerine	 etkileri	 araştırılmıştır.	 Çalışmada	
literatürde	 negatif	 kontrol	 olarak	 kullanılması	 önerilen	 ultra	 saf	 su	 ile	 hazırlanmış	
sentetik	su,	saf	su,	Eskişehir	ilinde	içme	suyu	olarak	kullanılan	Kalabak	suyu	ve	musluk	
suyu	 örnekleri	 çalışılmıştır.	 Soğanlar	 bu	 su	 örnekleriyle	 48	 ve	 72	 saatlik	 süreler	
boyunca	 etkileşime	 bırakılmış,	 bu	 uygulamayı	 takiben,	mikroskobik	 incelemeler	 için	
kök	ucu	örneklerinden	preparatlar	hazırlanmış	ve	inceleme	sonucunda	mitotik	indeks	
değerleri	 hesaplanmıştır.	 Farklı	 tipteki	 suların	 mitotik	 indeks	 değerleri	 kontrol	
grubuyla	karşılaştırıldığında	aralarında	anlamlı	bir	farklılık	görülmemiştir.	
Anahtar	sözcükler:	Sentetik	su	(Synthetic	fresh	water),	saf	su,	Kalabak	suyu,	musluk	
suyu,	Allium	test,	mitotik	indeks	
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MUDANYA	İLÇESİ	(BURSA)	SAHİLİNDEKİ	VASKÜLER	BİTKİ	ÇEŞİTLİLİĞİ	

Ruziye	DAŞKIN	
Uludağ	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Görükle	/	Bursa	
	

Bu	 çalışmada	 Bursa	 iline	 bağlı	 ve	 Marmara	 Denizinin	 güneyinde	 bulunan	
yaklaşık	 55	 km	 uzunlukta,	 bazı	 yerlerde	 kumullar	 bazen	 kayalıklar	 şeklinde	 devam	
eden	 bir	 sahili	 olan	 Mudanya	 ilçesinin	 sahilindeki	 vasküler	 bitki	 çeşitliliği	
araştırılmıştır.	 2002	 ila	 2011	 yılları	 arasında	 bölgeden	 700	 adet	 bitki	 örneği	
toplanmıştır.	 Toplanan	 bitkilerin	 değerlendirilmesi	 sonucu	 52	 familyaya	 ait	 215	
takson	teşhis	edilmiştir.		

Bu	 taksonlardan	 47’si	 Akdeniz,	 11’i	 Avrupa‐Sibirya,	 2’si	 İran‐Turan	 elementi	
olup	 147’si	 çok	 bölgeli	 yada	 bölgesi	 bilinmeyenlerdendir.	 Çalışma	 alanında	 takson	
sayısı	 bakımından	 en	 zengin	 familyalar	 Asteraceae	 (34),	 Poaceae	 (30),	 Brassicaceae	
(14),	Caryophyllaceae	(12),	Chenopodiaceae	(10),	Scrophulariaceae	(9)’dir.	En	zengin	
cinsler	ise	Euphorbia	L.	(5),	Crepis	L.	(4),	Plantago	L.	(4),	Veronica	L.	(4),	Cyperus	L.	(4),	
Atriplex	 L.	 (3),	 Rumex	 L.	 (3),	 Papaver	 L.	 (3),	 Geranium	 L.	 (3)	 Echium	 L.	 (3)	 ve	
Heliotropium	 L.	 (3)’dur.	 Çalışma	 alanında	 Türkiye	 için	 endemik	 2	 adet	 takson	
saptanmış	 ve	 endemizm	 oranı	 %	 0.9	 olarak	 bulunmuştur.	 Mudanya	 sahilinde	
kumullar,	taşlık	yerler,	kumulların	arasındaki	nemli	yerler	ve	kayalıklar	olmak	üzere	4	
farklı	 habitat	 saptanmıştır.	 Bölgede	 tespit	 edilen	 215	 taksonun	 bu	 habitatlardaki	
dağılımları	da	incelenmiştir.		
Anahtar	Sözcükler:	Mudanya	ilçesi,	Bursa,	vasküler	bitki	çeşitliliği,	sahil	bitkileri	
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ÇANAKKALE	YÖRESİNDE	YETİŞEN	ASTERACEAE	(COMPOSİTAE)	FAMİLYASINA	
AİT	6	TÜRÜN	POLEN		MORFOLOJİSİ	

Candan	ŞAHİN	ve	Hanife	AKYALÇIN	
ÇOMÜ	Fen	Bilimleri	Ens.	Biyoloji	Anabilim	Dalı	17020	Çanakkale	
ÇOMÜ	Fen‐Ed.	Fak.	Biyoloji	Böl.	17020	Çanakkale	
	
	 Asteraceae	 familyası,	 flora	 bakımından	 büyük	 bir	 çeşitliliğe	 sahip	 olan	
ülkemizde	bu	çeşitliliğe	büyük	oranda	katkı	sağlayan	önemli	bir	sistematik	gruptur.	Bu	
araştırmada	Asteracea	Familyasından	4	tribusa	ait	6	tür	çalışılmıştır.	Bu	türler	Inulea	
tribusundan	 Filago	 eriocephala,	 Astereae	 tribusundan	 Conyza	 canadensis	 ve	 Bellis	
perennis,	 Anthemideae	 tribusundan	 Anacyclus	 clavatus	 ve	 Chrysanthemum	 segetum,	
Carduaea	tribusundan	Tyrimnus	 leucographus	olarak	belirlenmiştir.	Türler	Çanakkale	
yöresine	ait	farklı	lokalitelerden	toplanmış	ve	bitki	örnekleri	Dr.	Ersin	KARABACAK’ın	
özel	herbaryumunda	saklanmaktadır.	Bu	çalışmada	ekolojik	çeşitliliğe	katkı	 sağlayan	
familya	üyelerine	ait	polen	morfolojik	özelliklerinin	ortaya	konulması	amaçlanmıştır.	
Polen	morfolojik	özelikleri	Wodehouse	yöntemine	göre	hazırlanan	preparatlarda	 ışık	
mikroskobunda	 incelenmiştir.	 Bu	 incelemede	 polenlerin	 ekzin,	 ektekzin,	 endekzin,	
intin,	 apertür	 ölçüleri,	 polar	 ekseni	 ve	 kutup	 çapı	 ve	 spin	 uzunlukları	 ölçülmüştür.		
Polenler	 tricolporate,	 ornemantasyon	 echinate	 olarak	 belirlenmiştir.	 Her	 türe	 ait	
polenlerin	ışık	mikroskobunda	kutup,	ekvator,	apertür	ve	ornemantasyon	görüntüleri	
ve	 elektron	mikroskop	mikrografları	 alınmıştır.	 Bu	 araştırma	 ÇOMÜ	 BAP	 2010/200	
nolu	proje	olarak	desteklenmektedir.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Pollen	 morfolojisi,	 Asteraceae,	 Filago	 eriocephala.,	 Anacyclus	
clavatus,	Conyza	 canadensis.,	Bellis	 perennis,	Tyrimnus	 leucographus,	 Chrysanthemum	
segetum,		Çanakkale	
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MANİSA	İLİ	BARAJ	GÖLLERİNDE	BOR	KİRLİLİĞİNİN	ARAŞTIRILMASI		

Orkide	MİNARECİ1	ve	Meral	ÖZTÜRK2		
1	 Celal	 Bayar	 Üniversitesi,	 Fen‐Edebiyat	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü,	 45030	Muradiye‐
MANİSA	
2	 Celal	 Bayar	 Üniversitesi,	 Eğitim	 Fakültesi,	 Orta	 Öğretim	 Fen	 ve	Matematik	 Alanlar	
Eğitimi	Bölümü,	Demirci‐MANİSA	
	

Son	 yıllarda	 endüstrinin	 hızla	 geliştiği	 ve	 nüfus	 yoğunluğunun	 arttığı	 Manisa	
ilinde	tatlı	su	rezervleri	kirlilik	olaylarından	olumsuz	şekilde	etkilenmektedir.	Göller	
hem	sulama	hem	de	içme	suyu	temininde	kullanıldığı	için	suların	kalitesinde	meydana	
gelecek	olumsuz	değişikliklerin	 içme	suyu	açısından	direkt	olarak,	 tarımsal	kullanım	
ve	 balık	 yetiştiriciliğiyle	 ise	 dolaylı	 olarak	 insan	 sağlığına	 etkisi	 bulunmaktadır.	 Bu	
noktadan	hareketle,	bu	çalışmada	baraj	göllerinde	belirlenen	 istasyonlarından	alınan	
su	örneklerinde	bor	kirliliğinin	belirlenmesi	amaçlanmıştır.		

Bu	 çalışmada,	 Manisa	 ilinde	 bulunan	 Sevişler	 Baraj	 Gölü,	 Demirköprü	 Baraj	
Gölü,	 Avşar	 Baraj	 Gölü	 ve	 Marmara	 Gölü	 olmak	 üzere	 belirlenen	 dört	 istasyondan	
alınan	 su	 örneklerinde	 bor	 konsantrasyonları	 belirlenmiştir.	 Örneklemeler	 Haziran	
2008	 ‐	 Mayıs	 2009	 tarihleri	 arasında	 mevsimlik	 periyotlar	 halinde	 yapılmıştır.	
Araştırma	 sonucunda	 elde	 edilen	 bulgulara	 göre,	 bor	 konsantrasyonu	 0,008	 –	 3,066	
mg/L	arasında	değişen	değerlerde	bulunmuştur.	Elde	edilen	ortalama	değerler,	“Çevre	
Mevzuatı”,	“Su	Kirliliği	Kontrolü	Yönetmeliği”	ve	“Kıta	İçi	Su	Kaynaklarının	Sınıflarına	
Göre	Kalite	Kriterleri”yle	karşılaştırılmıştır.	Bor	konsantrasyonları,	üç	istasyonda	yani	
Sevişler	 Baraj	 Gölü,	 Demirköprü	 Baraj	 Gölü	 ve	 Marmara	 Gölü’nde	 inorganik	 kirlilik	
sınır	değerlerinin	altında	bulunmuştur.	Avşar	Baraj	Gölü’nde	ise,	bor	konsantrasyonu	
inorganik	 kirlilik	 sınır	 değerlerinin	 üzerinde	 bulunmuştur	 ve	 Avşar	 Baraj	 Gölü	 suyu	
bor	parametresi	açısından	IV.	sınıf	(çok	kirlenmiş	su)	olarak	belirlenmiştir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Sevişler	 Baraj	 Gölü,	 Demirköprü	 Baraj	 Gölü,	 Avşar	 Baraj	 Gölü,	
Marmara	Gölü,	bor,	su	kalitesi,	kirlilik	
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TÜRKİYE	ELATERIDAE	(COLEOPTERA)	FAMİLYASININ	ENDEMİZM	DURUMU	

Mahmut	KABALAK	ve	Osman	SERT	
Hacettepe	 Üniversitesi,	 Fen	 Fakütesi,	 Biyoloji	 Bölümü,	 Beytepe	 Kampüsü	 Çankaya	 /	
Ankara		
	
	 Elateridae	 familyası	 Coleoptera	 takımı	 içinde	 yer	 alan	 büyük	 familyalardan	
biridir.	 Bu	 familyaya	 ait	 türlerin	 larvaları	 bitki	 köklerinde,	 omurgasız	 hayvan	
leşlerinde,	tarım	zararlısı	türlerin	larvaları	üzerinde	beslenir.	Larvalarının	çoğu	toprak	
içinde	 yaşar	 ve	 toprak	 içinde	 yaşayanların	 büyük	 bir	 kısmı	 fitofagdır.	 Familyanın	
içerdiği	 tür	 sayısının	 6.000	 ‐	 10.000	 arasında	 değiştiği	 çok	 çeşitli	 kaynaklarda	 ifade	
edilmiştir	Türkiye	Elateridae	faunasının	çeşitli	araştırmacılarca	yapılan	araştırmalara	
göre	 8	 altfamilyadaki	 65	 cins	 ve	 450’den	 fazla	 türden	 oluştuğu	 	 görülmektedir.	 Bu	
çalışmada	 Türkiye	 Elateridae	 faunası	 üzerine	 yapılmış	 olan	 mevcut	 çalışmalar	
incelenmiş	ve	endemik	olan	türler	tespit	edilmiştir.	Bu	türlerin	altfamilya	ve	cinslere	
göre	dağılımı	belirlenmiş	ve	grafiklerle	gösterilmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Türkiye,	Elateridae,	Endemik	türler	
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Squalius	cephalus	(L.,	1758)	ve	Chondrostoma	regium	(Heckel,	1843)’UN		BAZI	
MORFOMETRİK	ÖZELLİKLERİ	

Mahmut	DAĞLI	
İnönü	Üniversitesi,	Sürgü	MYO,	Su	Ürünleri	Programı,	44530,	Malatya	
	
	 Bu	 çalışmada,	 Şiro	 Çayı’nda	 (Malatya)	 yakalanan	 total	 boyu	 8.7‐29.5	
(13.36±3.14)	cm	arasında	değişen	74	adet	Squalius	cephalus	 (L.,	1758)	ve	 total	boyu	
17.5‐24.0	 (20.87±1.99)	 cm	 arasında	 değişen	 14	 adet	 Chondrostoma	 regium	 (Heckel,	
1843)’un	 morfometrik	 özellikleri	 incelenmiştir.	 Morfometrik	 özelliklerden	 total	 boy	
(tb),	 standart	 boy	 (sb),	 çatal	 boy	 (çb),	 predorsal	 boy	 (prdb),	 kuyruk	 sapı	 uzunluğu	
(ksu),	 interorbital	 uzunluk	 (ioru),	 preorbital	 (proru)	 ve	 postorbital	 uzunluk	 (psoru),	
baş	uzunluğu	(bu),	baş	yüksekliği	(by),	baş	genişliği	(bg),	vücut	yüksekliği	(vy),	vücut	
genişliği	(vg),	göz	çapı	(gç)	ölçümleri	alınmıştır.		Bu	morfometrik	ölçümlerin	birbiriyle	
olan	 logaritmik	 ilişkilerine	 ait	 matematiksel	 eşitlikler	 ve	 korelasyon	 katsayıları	
hesaplanmıştır.	 Bu	 eşitlikler	 	 Squalius	 cephalus	 	 için,	 çb=0.923*tb‐0.131	 (r2=0.994),	
sb=0.852*tb‐0.341	 (r2=0.993),	 prdb=0.448*tb‐0.030	 (r2=0.984),	 ksu=0.165*tb‐0.240	
(r2=0.858),	 bu=0.195*tb+0.484	 (r2=0.936),	 vy=0.230*tb‐0.425	 (r2=0.944),	
bu=1.414*by+0.341	 (r2=0.924),	 by=0.980*bg+0.274	 (r2=0.936),	 	 	 vy=1.292*vg+0.167	
(r2=0.838),	 proru	 =0.538*psoru+0.056	 (r2=0.845),	 ioru	 =2.313*gç‐0.308	 (r2=0.757),		
Chondrostoma	 regium	 için	 ise	 çb=0.924*tb‐0.289	 (r2=0.985),	 sb=0.913*tb‐1.670	
(r2=0.983),	 prdb=0.412*tb‐0.676	 (r2=0.898),	 ksu=0.142*tb‐0.456	 (r2=0.702),	
bu=0.100*tb+1.417	 (r2=0.643),	 vy=0.211*tb‐0.304	 (r2=0.571),	 bu=0.955*by+1.112	
(r2=0.595),	 by=0.658*bg+1.263	 (r2=0.587),	 	 	 vy=1.621*vg+0.456	 (r2=0.718),	 proru	
=0.232*psoru+0.633	 (r2=0.327),	 ioru	 =1.182*gç+0.282	 (r2=0.394)	 olarak	 tespit	
edilmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Squalius	cephalus,	Chondrostoma	regium,	morfometrik,	Şiro	Çayı	
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Acanthobrama	marmid	Heckel,	1843	ve	Chalcalburnus	mossulensis	(Heckel,	
1843)’İN	BAZI	MORFOMETRİK	ÖZELLİKLERİ	

Mahmut	DAĞLI	
İnönü	Üniversitesi,	Sürgü	MYO,	Su	Ürünleri	Programı,	44530,	Malatya	
	
	 Bu	 çalışmada,	 Şiro	 Çayı’nda	 (Malatya)	 yakalanan	 total	 boyu	 11.0‐19.0	
(14.93±1.81)	 cm	 arasında	 değişen	 35	 adet	 Acanthobrama	marmid	 Heckel,	 1843	 ve	
total	 boyu	 8.8‐17.3	 (12.26±1.50)	 cm	 arasında	 değişen	 80	 adet	 Chalcalburnus	
mossulensis	 (Heckel,	 1843)’in	 morfometrik	 özellikleri	 incelenmiştir.	 Morfometrik	
özelliklerden	 total	 boy	 (tb),	 standart	 boy	 (sb),	 çatal	 boy	 (çb),	 predorsal	 boy	 (prdb),	
kuyruk	 sapı	 uzunluğu	 (ksu),	 interorbital	 uzunluk	 (ioru),	 preorbital	 (proru)	 ve	
postorbital	uzunluk	(psoru),	baş	uzunluğu	(bu),	baş	yüksekliği	(by),	baş	genişliği	(bg),	
vücut	 yüksekliği	 (vy),	 vücut	 genişliği	 (vg),	 göz	 çapı	 (gç)	 ölçümleri	 alınmıştır.	 	 Bu	
morfometrik	 ölçümlerin	 birbiriyle	 olan	 logaritmik	 ilişkilerine	 ait	 matematiksel	
eşitlikler	 ve	 korelasyon	 katsayıları	 hesaplanmıştır.	 Bu	 eşitlikler	 	 Acanthobrama	
marmid	 	 için,	 çb=0.906*tb‐0.179	 (r2=0.976),	 sb=0.830*tb‐0.458	 (r2=0.966),	
prdb=0.459*tb‐0.565	 (r2=0.952),	 ksu=0.129*tb‐0.098	 (r2=0.669),	 bu=0.196*tb+0.267	
(r2=0.855),	 vy=0.260*tb‐0.367	 (r2=0.881),	 bu=1.350*by+0.276	 (r2=0.864),	
by=1.367*bg+0.061	 (r2=0.676),	 	 	 vy=1.492*vg+1.180	 (r2=0.547),	
proru=0.449*psoru+0.222	 (r2=0.702),	 ioru	 =0.958*gç+0.077	 (r2=0.653),		
Chalcalburnus	mossulensis	 için	 ise	 çb=0.852*tb+0.728	 (r2=0.976),	 sb=0.829*tb+0.054	
(r2=0.983),	 prdb=0.437*tb+0.004	 (r2=0.924),	 ksu=0.165*tb‐0.160	 (r2=0.632),	
bu=0.186*tb+0.290	 (r2=0.868),	 vy=0.141*tb+0.120	 (r2=0.654),	 bu=1.446*by+0.386	
(r2=0.788),	 by=1.281*bg+0.080	 (r2=0.718),	 vy=1.118*vg+0.588	 (r2=0.601),	 proru	
=0.434*psoru+0.152	 (r2=0.513),	 ioru	 =0.469*gç+0.379	 (r2=0.338)	 olarak	 tespit	
edilmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Acanthobrama	marmid,	Chalcalburnus	mossulensis,	morfometrik,	
Şiro	Çayı	
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GAZİANTEP	İL	MERKEZİNİN	EGZOTİK	FLORASI	

MUSTAFA	PEHLİVAN1,	NECATTİN	TÜRKMEN2	ve	FATİH	YAYLA1	
1Gaziantep	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Şehitkamil	/	Gaziantep	
2Çukurova	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Balcalı	/	Adana		
	
	 Bu	 çalışma	 2008‐2010	 yılları	 arasında	 yürütülmüştür.	 Çalışmada,	 Gaziantep	
ilinin	gerek	nüfus	ve	gerekse	kentleşmenin	yoğunlaşması	nedeniyle	çevre	koşullarında	
meydana	 gelen	 değişiklik	 ve	 bu	 değişikliğin	 floristik	 elemanlara	 etkisi	 irdelenmeye	
çalışılmıştır.	 Bilindiği	 gibi	 kent	merkezlerinde	 yapılan	 çevre	 düzenlemelerinde	 genel	
olarak	park	ve	bahçelerde,	mezarlıklarda	konut	alanlarında	ve	yol	kenarlarında	genel	
olarak	egzotik	türler	tercih	edilmektedir.	
	 Ortalama	 850	m.	 rakıma	 ve	 1.653.670	 nüfusa	 sahip	 olan	 Gaziantep	 İli,	 Ülke	
ortalamasının	üzerinde	bir	 yıllık	nüfus	 artış	 hızına	 sahiptir	 (2009	yılı	 için	%	2,5)	 ve	
aynı	 zamanda	 başta	 Güney	 Doğu	 İlleri	 olmak	 üzere	 civar	 illerden	 göç	 almaktadır.	
Egzotik	 türlerin	 bölgeye	 girişi	 ekonomik	 bir	 kaybın	 yanında	 bizim	 için	 daha	 önemli	
olan	 doğal	 türlerin	 alan	 kısıtlamasına	 sebep	 olması	 ve	 mevcut	 ekolojik	 şartları	
değiştirme	potansiyeli	ile	ekolojik	(İstila,	Toprak,	Su)	kayıplara	da	neden	olmaktadır.		
	 Genel	olarak	tek	ve	iki	yıllık	otsu	türler	hem	bakım	zorluğu	ve	görsellik	hem	
de	 ekonomik	 nedenlerle	 çok	 fazla	 tercih	 edilmemektedir.	 Odunsu	 türlerin	 yoğun	
olarak	 bulunduğu	 bölgede,	 yapılan	 çalışma	 sonucu	 41	 familyaya	 ait	 102	 tür	 tespit	
edilmiştir.	 Bu	 familyalar	 içerisinde	 çoğunluğu	 oluşturan	 16	 tür	 ile	 Rosaceae	
familyasına	ait	bireylerdir.	Tespit	edilen	 türlerden	30	 tür	otsu	72	 tür	 ise	odunsudur.	
Bu	 türlerin	 oluşturduğu	 mikroklima,	 türlerin	 bakımı,	 sürekli	 ilaçlanması,	 bol	 su	
istekleri	gibi	nedenler	bölgenin	doğal	biyotoplarının	 tahribini	de	etkileyen	bu	durum	
olduğu	için	gelecekte	istilacı	türler	olarak	varlığını	devam	ettirecek	olan	türler	ekolojik	
anlamda	ciddi	sıkıntılar	oluşturacaktır.	
Anahtar	Sözcükler;	Egzotik	Tür,	Ekoloji,	Flora,	Peyzaj,	Gaziantep	
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KIZILÇAM		(Pinus	brutia	Ten.)	İBRELERİNDEKİ	TOPLAM	AZOT	VE	ŞEKER	
MİKTARININ	ÇAM	KESE	BÖCEĞİ	(Thaumetopoea	wilkinsoni	Tams.)	KONUKÇU	

TERCİHİNE	OLAN	ETKİSİ		

Merve	PARLAK,	Sevilay	ERPOLAT	ve	Gürkan	SEMİZ	
Pamukkale	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Kınıklı	/	DENİZLİ	
	
	 Kızılçam,	Doğu	Akdeniz	havzasında,	özellikle	Türkiye’de,	hem	ekonomik	hem	
de	 ekolojik	 olarak	önemli	 bir	 orman	ağacı	 türüdür.	Kızılçam	diğer	 yerli	 türlere	daha	
hızlı	 büyümektedir.	Bu	nedenle	Türkiye’de	 genetik	 ıslah	yönünden	Ulusal	Ağaç‐Islah	
ve	 Ağaçlandırma	 Programlarında	 en	 ön	 sırada	 yer	 almaktadır.	 Ağaçlandırma	
alanlarında	 karşılaşılan	 sorunlardan	 biri,	 çam	 kese	 böceği	 (ÇKB)	 (Thaumetopoea	
wilkinsoni	Tams.,	Lepidoptera:	 Thaumetopoeidae)	 istilasıdır.	 Bu	 böcek	 özellikle	 genç	
ağaçların	 büyüme	 ve	 gelişmesine	 önemli	 ölçüde	 engellemektedir.	 Bu	 zararlıya	 karşı:	
a)mekanik	 ve/veya	 kimyasal	 mücadele	 yapılması;	 b)biyolojik	 mücadele	 yapılması;	
c)dirençli	 genotiplerin	 bulunup,	 ağaçlandırma	 alanlarına	 dikilmesi	 metodu	
uygulanabilir.	Bu	amaçla,	Antalya‐Çığlık	yöresinde	bir	klonal	 tohum	bahçesi	seçilmiş;	
bahçede	 30	 farklı	 klona	 ait	 2166	 ağaç	 üzerinde	 ÇKB	 istila	 derecesi	 gözlenmiş	 ve	
bunlara	 dayanarak	 bir	 indeks	 geliştirilmiştir.	 Bu	 çalışmamızda,	 ÇKB	 istilasına	 en	
duyarlı	 klon	 ile	 ÇKB	 istilasına	 en	 dirençli	 klonun	 ibreleri	 kullanılmıştır.	 Çalışmanın	
analizleri	 sırasında	 tohum	 bahçesindeki	 ağaçlardan	 toplanmış	 olan	 ibrelerden	
hazırladığımız	 sulu	 ekstraktlara,	 anthrone	 metodu	 uygulayarak	 ilgili	 klonlar	
arasındaki	 ortalama	 glikoz	 ve	 nişasta	miktarları,	 kjeldahl	metodu	 ile	 de	 toplam	 azot	
miktarları	hesaplanmıştır.	Çalışmamızın	sonucu	olarak	 ise,	ÇKB	tarafından	çok	tercih	
edilen	klon	ile	az	tercih	edilen	klonun	ibre	içeriklerindeki	toplam	şeker	miktarı	ve	azot	
miktarları	 açısından	 bir	 fark	 bulunduğu;	 bu	 farkın	 istatistiksel	 önemde	 olduğu	
görülmüştür.		
Anahtar	Sözcükler:	 Kızılçam,	 çam	kese	 böceği,	 toplam	 azot,	 toplam	 şeker,	 konukçu	
tercihi	
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TÜRKİYE'DEKİ	ÖNEMLİ	YARASA	MAĞARALARININ	BELİRLENİP	KORUMA	ALTINA	
ALINMASI	

Pınar	YILDIZ1	,	Yalın	Emek	ÇELIK2	ve	Emrah	ÇORAMAN2	
1	Ankara	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü	/	Ankara	
2	Boğaziçi	Üniversitesi,	Boğaziçi	Üniversitesi	Çevre	Bilimleri	Enstitüsü	/	İstanbul	
	
	 Ülkemizde	 yarasaların	 yaşadığı	 mağaralar,	 taş	 ocakları,	 definecilik,	 barajlar	
gibi	etmenlerden	ötürü	tehdit	altındadır.	Öte	yandan	Bern	Anlaşması	uyarınca	yarasa	
türlerinin	 bulunduğu	 habitatlar	 koruma	 altına	 alınması	 gerekirken,	 yarasaların	
yaşadığı	 mağaraların	 bilinmemesinden	 ötürü	 aktif	 bir	 koruma	 yürütülememektedir.	
Bu	projede	amacımız,	ülke	genelinde	önemli	yarasa	mağaralarının	yerini	belirlemek	ve	
bu	alanların	korunması	için	gerekli	çalışmaları	yapmaktır.	Tespit	edilen	mağaralar	yaz	
ve	 kış	 dönemlerinde	 ziyaret	 edilerek	 barındırdıkları	 yarasa	 türleri	 ve	 popülasyon	
büyüklüklerinin	 belirlenmesi	 hedeflenmektedir.	 Önemli	 yarasa	 mağaraları	 hakkında	
bilgi	 toplama	 amacıyla	 bir	 internet	 sitesi,	 www.yarasalar.org,	 oluşturulmuş	 ve	 bu	
sitenin	 mağaracılar,	 bilim	 insanları	 ve	 yöre	 halkına	 duyurulması	 için	 çalışmalar	
yürütülmüştür.	Şu	ana	kadar	siteye	70’in	üzerinde	yarasa	mağarası	 ihbarı	ulaşmıştır.	
Geçtiğimiz	 yaz	 döneminde	23	mağarada	 çalışmalar	 yürütülmüş,	 toplamda	10	 türden	
yaklaşık	 50,000	 yarasa	 tespit	 edilmiştir.	 Çalışma	 yapılan	 mağaraların	 önemli	 bir	
bölümünün	 tehdit	 altında	 olduğu	 tespit	 edilmiştir.	 Proje	 sonunda	 önemli	 mağara	
habitatlarının	 Doğa	 Koruma	 ve	 Milli	 Parklar	 Genel	 Müdürlüğü	 Mağara	 Araştırma	
Birimi'yle	ortaklaşa	çalışılarak	koruma	statülerine	kavuşturulması	planlanmaktadır.	
Anahtar	Sözcükler:	Yarasa,	Koruma,	Mağara,	www.yarasalar.org	
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TÜRKİYE	İÇİN	İKİ	YENİ	MAĞARA	ÖRÜMCEĞİ	KAYDI		

Kadir	Boğaç	KUNT	1,	Pınar	YILDIZ	2	ve	Emrah	ÇORAMAN	3	
1	Poligon	Sitesi	71/27‐B,	Dodurga,	Çayyolu	/	Ankara		
2	Ankara	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü	/	Ankara	
3	Boğaziçi	Üniversitesi,	Boğaziçi	Üniversitesi	Çevre	Bilimleri	Enstitüsü	/	İstanbul	
	

Örümcekler	 günümüzde	 3821	 cins	 ve	 42055	 tür	 sayısı	 ile	 eklembacaklılar	
şubesinin	kalabalık	bir	grubunu	oluşturmaktadırlar.	Güney	kutbu	haricinde	diğer	tüm	
kıtaların,	birbirlerinden	 farklı	ekosistemlerinde	yaşama	 imkanı	bulabilen	örümcekler	
için	 sahip	 oldukları	 bazı	 özel	 koşullardan	 dolayı	 (karanlık,	 nem,	 sabit	 sıcaklık	 vs.)	
mağaralar	da	sıklıkla	tercih	edilebilen	ortamlardandır.	

Bu	 çalışmada	 2010	 yılında	 Kırklareli	 ili	 mağaralarından	 toplanan	 çeşitli	
örümcek	örnekleri	değerlendirilmiştir.	Mağaralardan	el	aspiratörü	ve	pens	aracılığıyla	
örneklenen	bireyler,	%70’lik	 etil	 alkole	alınarak	 laboratuvara	 taşınmıştır.	Örneklerin	
sistematik	 farklılıklarını	 belirleme	 ve	 tür	 tayinlerinde	 farklı	 yazarlara	 ait	 teşhis	
anahtarları	 kullanılmış;	 üreme	 organlarının	 üzerinde	 Leica	 DFC295	 kamera	 monte	
edilmiş	Leica	S8AP0	marka	stereomikroskop	ile	çalışılmıştır.		

İncelenen	 örnekler	 içerisinde	 Linyphiidae	 familyası	 mensubu	 iki	 örümcek	
türünün	daha	evvel	Türkiye	örümcek	faunası	için	rapor	edilmediği	tespit	edilmiştir.	Bu	
türlerden	birisi	Balkan	endemiği	ve	yapısal	özellikleri	bakımından	her	yönüyle	mağara	
yaşamına	 uyum	 sağlamış	 bir	 örümcek	 olan	 Centromerus	 milleri	 (Deltshev,	 1974),		
diğeri	 ise	 Avrupa’nın	 neredeyse	 tamamında	 dağılım	 göstermekte	 olup,	 habitat	
tercihleri	 içerisinde	 mağara	 ve	 terk	 edilmiş	 maden	 ocakları	 bulunan	 Porrhomma	
convexum	(Westring,	1851)	dur.	
Anahtar	Sözcükler:	Kırklareli	mağaraları,	mağara	canlıları,	sistematik	
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Crocus	CİNSİNİN	flavi	SERİSİNE	AİT	5	TAKSONUN	(C.	flavus	Weston	subsp.	flavus,	
C.	flavus	subsp.	dissectus	T.	Baytop&Mathew,	C.	antalyensis	Mathew,	C.	olivıeri	
Gay	subsp.	Olivieri,	C.	olivieri	subsp.	balansae)	TOHUM	ÖRNEKLERİ	ÜZERİNDE	

MİKROMORFOLOJİK	ARAŞTIRMALAR	

Feyza	CANDAN	
Celal	Bayar	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	MANISA/Türkiye	
	
	 Crocus	L.	cinsi	içinde	kromozom	sayısı	geniş	bir	aralık	içinde		(2n=6,	8,	10,	11,	
12,	 14,	 16,	 1	 8,	 20,	 22,	 23,	 24,	 26,	 27,	 28,	 30,	 32,	 34,	 44,	 48	 ve	 64)	 dağılım	
göstermektedir	 ve	 bazen	 0	 ile	 11	 arasında	 değişen	 sayılarda	 B	 kromozomlarına	
rastlanılmaktadır.	 Ayrıca,	 bazı	 türlerde	 infra‐spesifik	 varyasyon	 görülmekte	 ve	 bazı	
gruplarda	dikkate	değer	ve	devamlı	artan	taksonomik	karakterler	bulunmaktadır.	Bu	
bilgiler	doğrultusunda	ve	geçmişte	Anadolu’	da	farklı	lokalitelere	ait	örnekler	üzerinde	
seri	 karşılaştırma	 amaçlı	 tohum	 yüzey	 strüktürel	 özelliklerine	 ilişkin	 bir	 araştırma	
yapılmadığı	 göz	 önüne	 alındığında,	 araştırmamız	 cins	 içinde	 rastlanılan	 taksonomik	
problemlere	ışık	tutma	amacı	taşımaktadır.	Bununla	birlikte	taksonların	ayrımında,	bu	
çalışma	 ile	 taksonların	 tohum	mikromorfolojilerine	 ait	ortaya	 çıkarılan	karakterlerin	
kullanılması	ile	katkı	sağlanması	amaçlanmıştır.	
	 Bu	 amaç	 doğrultusunda	 çalışma	 kapsamında	 Crocus	 flavus	 Weston,	 Crocus	
antalyensis	Mathew,	Crocus	olivieri	Gay	subsp.	olivieri,	 	Crocus	olivieri	subsp.	balansae	
(Gay	ex	Baker),		tür	ve	alttürlerinin	tohum	yüzey	mikromorfolojileri	incelenmiştir.	
	 Bu	çalışmada	kullanılan	bitki	örneklerinin	tohumları	2007‐2009	yılları	arasında	
toplanmıştır.	 Taksonlar,	 Flora	 of	 Turkey’	 e	 göre	 tayin	 edilmiştir	 (Mathew;	 1984;	
Mathew	2000).		
	 Çalışma	 ile	 taksonlara	 ait	 tohum	 yüzey	 mikromorfolojik	 özellikleri	 taramalı	
elektron	 mikroskobu	 (SEM)	 ile	 incelenmiş	 ve	 taksonlar	 arasındaki	 farklar	
belirlenmiştir.	 Taksonlara	 ait	 tohum	 örnekleri	 üzerinde	 karşılaştırmalar	 yapılmış	 ve	
sonuçlar	değerlendirilmiştir.		
	 Bu	 araştırma	Türkiye’	 de	 endemizm	 oranı	 yüksek	 olan	 ve	 tıbbi	 değere	 sahip	
Crocus	L.	 cinsinin	 flavi	 serisine	ait	5	 taksonu	 içermektedir.	Crocus	L.	 türleri	üzerinde	
taksonomik	 araştırmalarda	 bazı	 tayin	 problemlerinin	 oluşu,	 türler	 üzerinde	 az	
araştırma	yapılmış	olması	gibi	sebeplerle	ele	alınan	5	takson	tohum	mikromorfolojisi	
yönünden	incelenmiş	ve	ortaya	çıkarılan	özelliklerin	taksonların	tayin	anahtarı	içinde	
kullanılmasının	yararlı	olacağı	düşüncesine	varılmıştır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 C.	 flavus	 Weston	 subsp.	 flavus,	 C.	 flavus	 subsp.	 dissectus	 T.	
Baytop&Mathew,			C.	antalyensis	Mathew,	C.	olivieri	Gay	subsp.	olivieri,		C.	olivieri	subsp.	
balansae	(Gay	ex	Baker),	tohum	mikromorfolojisi	
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Anemone	coronaria	L.	CİNSİNİN	DOĞAL	OLARAK	YAYILIŞ	GÖSTEREN	4	
VARYETESİ		(A.	coronaria		var.	coccinea	(Jord.)	Burn,	A.	coronaria	var.	rosea	

(Hanry)	Batt,	A.	coronaria	var.	cyanea,		A.	coronaria	var.	alba	Goaty&Pens)	AYNI	
BİTKİLERİN	TİCARİ	AMAÇLARLA	YETİŞTİRİLMİŞ	ÖRNEKLERİ	ÜZERİNDE	

KARŞILAŞTIRMALI	PALİNOLOJİK	BİR	İNCELEME	

Feyza	CANDAN1	ve	İlkay	Öztürk	ÇALI2	
¹Celal	Bayar	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Manisa/Türkiye,		
²Amasya	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Amasya/Türkiye	
	
	 Anemone	 coronaria	 türünün	 dahil	 olduğu	 Anemone	 cinsi	 Ranunculaceae	
familyasında	yer	almaktadır.	Davis	(1965),	A.	coronaria	türünde	kökün	yumrulu,	bazal	
yaprakların	 ternat,	 segmentlerin	 çok	 sayıda,	 oblong	 ve	 dentat	 lasainat	 olduğunu	
belirtmiştir.	 Araştırmacı,	 involukral	 yaprakların	 sesil	 ve	 akenlerin	 çok	 tüylü	 yapıda	
olduğundan	söz	etmiş,	obovat	görünümlü	tepallerin	5‐6	tane	olduğuna	da	değinmiştir.	
Bunun	 yanında,	 bitkinin	 kırmızı	 (var.	 coccinea),	 pembe	 (var.	 rosea),	 mavi‐mor	 (var.	
cyanea)	veya	beyaz	(var.	alba)	çiçekli	varyeteleri	bulunduğunu	söylemiş	ve	akenlerin	
tüylü	yapıda	olduğunda	bahsetmiştir.		

Bu	 çalışmada	 Anemone	 coronaria	 L.	 cinsinin	 doğal	 olarak	 yayılış	 gösteren	 4	
varyetesi		(A.	coronaria		var.	coccinea	(Jord.)	Burn,	A.	coronaria	var.rosea	(Hanry)	Batt,	
A.	coronaria	var.	cyanea	ve	A.	coronaria	var.	alba	Goaty&Pens)	ile	aynı	bitkilerin	doğal	
olmayan	 yollarla	 yetiştirilmiş	 örnekleri	 üzerinde	 karşılaştırmalı	 palinolojik	 bir	
inceleme	yapılmıştır.		

Araştırma	materyali	olarak	A.	coronaria	L.	 türüne	ait	doğal	yayılışlı	4	varyete;	
Manisa	ilinin	Kırkağaç‐Soma	karayolu	üzerinde	Çamlık	mesire	yerinin		karşılarında	yol	
kenarında	 bulunan	 alanlardan	 toplanmıştır.	 	 Aynı	 bitkilerin	 doğal	 olmayan	 yollarla	
yetiştirilmiş	 örnekleri	 ise	 İzmir’	 de	 Menderes	 semtinde	 bulunan	 ticari	 amaçlı	 çiçek	
yetiştiricilerinden	temin	edilmiştir.		

A.	coronaria	türü	Ekim‐Mayıs	ayları	arasında	ısıtmasız	seralarda	yetiştirilebilen	
iç	ve	dış	pazarlarda	ilgi	gören	kormlu	bir	çiçek	olmasının	yanında,	Akdeniz	orjinli	bir	
tür	olması	ve	ekolojik	avantajlarından	dolayı	özellikle	dışsatımda	üürn	çeşiytlendirme	
açısından	da	önemli	bir	konumdadır.	

Bu	 çalışma	 sonucunda	 ışık	 mikroskobu	 ve	 elektron	 mikroskobu	 (SEM)	 ile	
incelenen	 polen	 örnekleri	 üzerinde	 doğal	 yayılışlı	 örnekler	 ile	 ticari	 amaçlarla	
yetiştirilmiş	örnekleri	polen	morfolojisi	ve	mikromorfolojisi	açısından	karşılaştırılmış	
ve	 farklılıklar	 belirlenmiştir.	 Bununla	 birlikte	 polenlerin	 canlılık	 testlerine	 ilişkin	
karşılaştırmalar	da	yapılmış	ve	sonuçlar	değerlendirilmiştir.	
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Anahtar	 Sözcükler:	 A.	 coronaria	 	 var.	 coccinea	 (Jord.)	 Burn,	 A.	 coronaria	 var.rosea	
(Hanry)	 Batt,	 A.	 coronaria	 var.	 cyanea,	 	 A.	 coronaria	 var.	 alba	 Goaty&Pens,	 polen	
morfolojisi	ve	mikromorfolojisi	
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ASPAT	(STROBILOS)	ANTİK	KENTİ	VE	ÇEVRESİ	(BODRUM,	MUĞLA)’NİN	KUŞ	
(CHORDATA:	AVES)	FAUNASI		

Serdar	TEZCAN,	Nilay	GÜLPERÇİN,	Rukiye	TANYERİ,	Ahu	ÜZÜM,	ve	Barış	UZİLDAY	
Ege	Ü.,	Tabiat	Tarihi	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi,	İzmir	
	

Muğla	 İlinin,	Bodrum	 İlçesine	bağlı	Aspat	 yöresindeki	 Strobilos	antik	kenti	 ve	
çevresindeki	 alanın	 kuş	 faunasının	 belirlenmesi	 amacıyla	 2008‐2009	 yıllarında	
araştırmalar	 yürütülmüş;	mart‐ekim	 aylarında	 ikişer	 haftalık,	 kasım‐şubat	 aylarında	
birer	aylık	aralıklarla	çalışmalar	gerçekleştirilmiştir.		

Bu	 çalışmalar	 sonunda	 Circaetus	 gallinus	 (Gmelin,	 1788)	 (Yılan	 kartalı)	
(Accipitridae),	Galerida	cristata	(Linnaeus,	1758)	(Tepeli	toygar)	(Alaudidae),	Egretta	
garzetta	(Linnaeus,	1758)	(Küçük	ak	balıkçıl)	Ardeidae),	Corvus	corone	Linnaeus,	1758	
(Leş	 kargası),	Garrulus	 glandarius	 (Linnaeus,	 1758)	 (Alakarga),	 Pica	 pica	 (Linnaeus,	
1758)	 (Saksağan)	 (Corvidae),	 Emberiza	 caesia	 Cretzschmar,	 1826	 (Kızıl	 kirazkuşu),	
E.calandra	 Pallas,	 1776	 (Tarla	 çintesi),	 E.cia	 Linnaeus,	 1766	 (Kaya	 çintesi)	
(Emberizidae),	 Falco	 tinnunculus	 Linnaeus,	 1758	 (Kerkenez)	 (Falconidae),	 Carduelis	
chloris	 Linnaeus,	 1758	 (Florya)	 (Fringillidae),	 Delichon	 urbica	 (Linnaeus,	 1758)	 (Ev	
kırlangıcı),	 Hirundo	 rustica	 Linnaeus,	 1758	 (Kırlangıç),	 Ptyonoprogne	 rupestris	
(Scopoli,	 1769)	 (Kaya	 kırlangıcı)	 (Hirundinidae),	 Larus	 cachinnans	 Pallas,	 1811	
(Gümüş	 martı)	 (Laridae),	 Passer	 domesticus	 (Linnaeus,	 1758)	 (Serçe)	 (Passeridae),	
Phalacrocorax	 carbo	 (Linnaeus,	 1758)	 (Karabatak)	 (Phalacrocoracidae),	 Alectoris	
chukar	 (J.	 E.	Gray,	 1830)	 (Kınalı	 keklik)	 (Phasianidae),	Monticola	 saxatilis	 (Linnaeus,	
1758)	 (Taş	 kızılı),	 	Oenanthe	 hispanica	 (Linnaeus,	 1758)	 (Karakulaklı	 kuyrukkakan)	
(Saxicolidae),	 Sitta	 neumayer	 Michahellis,	 1830	 (Kaya	 sıvacıkuşu)	 (Sittidae),	 Athene	
noctua	 (Scopoli,	 1769)	 (Kukumav)	 (Strigidae),	Cettia	cetti	 (Temminck,	 1820)	 (Kamış	
bülbülü)	 (Sylviidae),	 Turdus	merula	 Linnaeus,	 1758	 (Karatavuk)	 (Turdidae)	 	 olmak	
üzere	17	familyaya	bağlı	24	kuş	türünün	yörede	bulunduğu	saptanmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Aspat,	Aves,	Bodrum,	fauna,	Türkiye	



X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                                           04-07 EKİM 2011, Çanakkale 

336 

 

İLKÖĞRETİM	ÖĞRENCİLERİNDE	BÖCEK	FARKINDALIĞI	YARATILMASINDA	
“BÖFYAP‐BÖCEK	OKULU”	PROJESİNİN	ÖNEMİ	

Serdar	TEZCAN,	Füsun	TEZCAN,	Nilay	GÜLPERÇİN,	Ali	Osman	KARABABA,	Alahattin	
KANLIOĞLU,	İrfan	İLHAN,	Rezan	DUMAN,	Mine	ATALAY,	Nursaç	ÖZGENER,	Nazlı	
Deniz	ÖZCAN,	Başak	ŞAHİN,	Suat	SAV,	Neslihan	ÖZCAN,	Huriye	GÜMÜŞTAŞ,	Nazlı	
DERVİŞOĞLU,	Nuray	BATUR,	Asiye	UZUN,	Emrah	BEKCİ,	Ezgi	ÇETİN,	Ayşe	ÇANDAR,	

Utku	ŞANVER,	Tolga	YILMAZ	ve	Sercan	PAZARLAR	
Ege	Ü.,	Ziraat	Fakültesi,	Bitki	Koruma	Bölümü,	Bornova	/	İzmir	
	
	 Böcekleri	 topluma	 sevdirmek	 ve	 ilköğretim	 öğrencilerinde	 böcek	 farkındalığı	
yaratmak	amacıyla	2007	yılında	başlayan	ve	2011	yılına	kadar	geçen	 toplam	5	yıllık	
sürede	 TÜBİTAK	 destekli	 BÖFYAP	 projelerinde	 1344	 öğrenci	 ve	 101	 öğretmen	 yer	
almıştır.	Bu	projelerin	 ilk	 üç	 yıllık	dilimine	 ilişkin	 sonuçlar	 yayınlanmış	 olduğundan,	
2010	ve	2011	yıllarında	yürütülen	BÖFYAP‐BÖCEK	OKULU	projelerine	ilişkin	sonuçlar	
bu	bildiride	ele	alınmıştır.	

Çalışmalar	 teorik	 ve	 uygulamalı	 eğitimler	 şeklinde	 doğa,	 laboratuvar,	 sera	 ve	
dersanelerde	17‐20	kişilik	 gruplar	halinde	 gerçekleştirilmiştir.	Her	 gruba	 çalışmanın	
öncesinde	ve	sonrasında	birer	anket	uygulanarak	ortaya	çıkan	değişiklik	ölçülmüş	ve	
yaratılan	 farkındalığın	 kalıcılığı	 da	 izlenmeye	 çalışılmıştır.	 Ayrıca	 fotoğraf,	 resim	 ve	
oyun	hamuru	gibi	atölye	çalışmaları	gerçekleştirilmiş	olup,	üretilen	eserlerin	yer	aldığı	
sergiler	açılmıştır.		

Katılımcıların	projeden	memnuniyetinin	%	100	düzeyinde	olduğu	anlaşılmıştır.	
Böceklere	 yaklaşımlarında	 olumlu	 yönde	değişiklik	 olduğu,	 amacına	ulaşan	 etkili	 bir	
proje	 olduğu,	 böcekler	 ve	 doğa	 konusunda	 bilgi	 birikimi	 kazandırdığı,	 bu	 şekilde	
böceklerle	ilgili	farkındalık	sağladığı,	eğlenerek	öğreten,	iyi	organize	edilmiş	bir	proje	
olduğu	belirtilmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Böcek	farkındalığı,	doğa	eğitimi,	BÖFYAP,	ilköğretim	öğrencileri	
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TÜRKİYE	CURCULIONIDAE	(INSECTA:	COLEOPTERA)	FAUNASININ	ZENGİNLİĞİNE	
BİR	BAKIŞ	

Asiye	UZUN	ve	Serdar	TEZCAN	
Ege	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Bitki	Koruma	Bölümü,	Bornova	/	İzmir	
	

Curculionidae	 familyası,	 kapsadığı	 yaklaşık	 40	 000	 tür	 ile	 Coleoptera’nın	 en	
zengin	 familyasıdır.	 Bu	 familyaya	 bağlı	 türlerin	 başları	 öne	 doğru	 uzayarak	 hortum	
şeklini	 almış	 olup,	 bu	 nedenle	 bu	 familyadaki	 böcekler	 hortumluböcekler	 adını	
almışlardır.	

Bu	familyada	tarım	ve	ormancılık	açısından	zararlı	 türler	bulunduğu	gibi,	bazı	
türler	de	biyolojik	savaş	açısından	önem	taşımaktadır.		

Bugüne	 kadar	 Türkiye’de	 bulunan	 Curculionidae	 familyasına	 bağlı	 türler	
üzerinde	bazı	çalışmalar	yapıldıysa	da,	bunların	envanterini	tam	olarak	ortaya	koymak	
henüz	mümkün	olmamıştır.	

Türkiye’de	bulunan	Curculionidae	familyasına	bağlı	türler	Bagoinae,	Baridinae,	
Ceutorhynchinae,	 Conoderinae,	 Cossoninae,	 Cryptorhynchinae,	 Curculioninae,	
Entiminae,	 Hyperinae,	 Lixinae,	 Mesoptiliinae,	 Molytinae	 ve	 Scolytinae	
altfamilyalarında	yer	alır.	

Bu	bildiride	Türkiye’de	bulunan	Curculionidae	familyasına	bağlı	türler	üzerinde	
yüzyılı	aşkın	sürede	yapılan	çalışmalar	değerlendirilmiş	ve	kaydına	rastlanan	1437	tür	
ve	alttüre	ilişkin	değerlendirme	yapılmıştır.	

Özellikle	son	yıllarda	yürütülen	çalışmalarla	gerek	Türkiye’den	ilk	kez	bildirilen	
türler	 ve	 gerekse	 bilim	 dünyasına	 tanıtılan	 türlerle	 bu	 sayının	 artma	 eğilimi	 içinde	
bulunduğuna	 dikkat	 çekilmiş	 ve	Curculionidae	 familyasına	 bağlı	 türlerin	Türkiye’nin	
biyolojik	zenginlikleri	içindeki	önemine	vurgu	yapılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Biyolojik	çeşitlilik,	Curculionidae,	Coleoptera,	Fauna,	Türkiye	
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ASPAT	(STROBILOS)	ANTİK	KENTİ	VE	ÇEVRESİ	(BODRUM,	MUĞLA)’NİN	REPTILIA	
(CHORDATA)	FAUNASI		

Serdar	TEZCAN,	ve	Nilay	GÜLPERÇİN		
Ege	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Bitki	Koruma	Bölümü,	Bornova	/	İzmir	
	

Muğla	İlinin,	Bodrum	İlçesinde	yer	alan	Aspat	yöresindeki	Strobilos	antik	kenti	
ve	 çevresinin	 faunasını	 belirlemek	 amacıyla	 2008‐2009	 yıllarında	 yürütülen	
araştırmalar	sırasında	belirlenen	Reptilia	sınıfına	bağlı	 türler	bu	bildirinin	konusunu	
oluşturmuştur.	Çalışmalar	mart‐ekim	aylarında	 ikişer	haftalık,	 kasım‐şubat	aylarında	
birer	 aylık	 aralıklarla	 gerçekleştirilmiş	 ve	 toplanan	 örnekler	 uzmanları	 tarafından	
tanılanmıştır.	

Çalışmalar	 sonucunda	 Chordata	 filumunun	 Reptilia	 sınıfının	 Chelonii	
takımından	 Testudo	 graeca	 Linnaeus,	 1758	 (Kara	 kaplumbağası,	 Adi	 tosbağa)	
(Testudinidae);	 Squamata	 takımından	 Laudakia	 stellio	 (Linnaeus,	 1758)	 (Dikenli	
keler)	 (Agamidae),	 Blanus	 strauchi	 Bedriaga,	 1884	 (Kör	 kertenkele)	
(Amphisbaenidae),	Cyrtopodion	 kotschyi	 (Steindachner,	 1870)	 (İnce	 parmaklı	 keler),	
Hemidactylus	turcicus	(Linnaeus,	1758)	(Geniş	parmaklı	keler)	(Gekkonidae),	Lacerta	
trilineata	 Bedriaga,	 1886	 (İri	 yeşil	 kertenkele),	 Ophisops	 elegans	 Menetries,	 1832	
(Tarla	 kertenkelesi)	 (Lacertidae),	 Ablepharus	 kitaibellii	 Bibron	 &	 Bory	 de	 Saint‐
Vincent,	1833	(İnce	kertenkele)	(Scincidae),	Typhlops	vermicularis	Merrem,	1820	(Kör	
yılan)	 (Typhlopidae)	 ve	 Eirenis	modestus	 (Martin,	 1838)	 (Uysal	 yılan)	 (Colubridae)	
olmak	üzere	2	takıma	bağlı	8	familya	içinde	yer	alan	10	tür	belirlenmiştir.	Bu	kayıtlarla	
yörenin	lokal	faunasına	dikkat	çekilmesi	ve	biyolojik	çeşitlilik	açısından	doğa	koruma	
çalışmalarının	önemine	vurgu	yapılması	amaçlanmaktadır.	
Anahtar	Sözcükler:	Reptilia,	Chelonii,	Squamata	
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TÜRKİYE	CARABIDAE	(INSECTA:	COLEOPTERA)	FAUNASI	ÜZERİNE	BİR	
DEĞERLENDİRME	

Sevilay	KOÇLUK	ve	Serdar	TEZCAN	
Ege	Üniversitesi,	Ziraat	Fakütesi,	Bitki	Koruma	Bölümü,	Bornova	/	İzmir	
	

Dünya	üzerinde	yaklaşık	35	000	türü	bulunan	Carabidae	familyası,	Coleoptera	
takımının	 önemli	 familyalarından	 biridir.	 Vücut	 büyüklükleri,	 şekilleri	 ve	 renkleri	
çeşitlilik	gösteren	bu	gruptaki	türler,	fitofag,	zoofag	ve	omnivor	beslenme	rejimleriyle	
dikkati	 çekmekte	 ve	 türlerin	 önemli	 bir	 kısmı	 ise	 yaşamlarının	 büyük	 bir	 kısmını	
toprak	üzerinde	ya	da	içinde	geçirmektedirler.	

Türkiye’de	 bulunan	 tür	 ve	 alttürlerin	 yer	 aldığı	 altfamilyalar	 Apotominae,	
Brachininae,	Broscinae,	Carabinae,	Chlaeniinae,	Cicindelinae,	Cyclosominae,	Dryptinae,	
Elaphrinae,	 Harpalinae,	 Lebiinae,	 Licininae,	 Melaeninae,	 Nebriinae,	 Odacanthinae,	
Omophroninae,	Oodinae,	Panagaeinae,	Patrobinae,	Paussinae,	Perigoninae,	Platyninae,	
Psydrinae,	 Pterostichinae,	 Rhysodinae,	 Scaritinae,	 Siagoninae	 ve	 Trechinae	 olup,	
konuyla	ilgili	çalışmalar	incelendiğinde	bu	alanda	yürütülen	çalışmaların	yüzyılı	aşkın	
süredir	gerçekleştirildiği	anlaşılmaktadır.	

Bu	 bildiride	 Türkiye’de	 yürütülen	 Carabidae	 familyasına	 ilişkin	 çalışmalar	
gözden	geçirilmiştir.	Türkiye	faunasında	yer	alan	toplam	tür	ve	alttür	sayısının	979’e	
ulaştığı	 belirlenmiş	 olup,	 özellikle	 son	 yıllarda	 yürütülen	 çalışmalarla	 gerek	
Türkiye’den	 ilk	 kez	 bildirilen	 türler	 ve	 gerekse	 bilim	 dünyasına	 tanıtılan	 türlerle	 bu	
sayının	 artma	 eğilimi	 içinde	 bulunduğuna	 dikkat	 çekilmiş	 ve	 Carabidae	 familyasına	
bağlı	türlerin	Türkiye’nin	biyolojik	zenginlikleri	içindeki	önemine	vurgu	yapılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Biyolojik	çeşitlilik,	Carabidae,	fauna,	Türkiye	
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TÜRKİYE	AGRYPNINAE	(COLEOPTERA:	ELATERIDAE)	FAUNASINA	BAĞLI	
TÜRLERİN	HABİTAT	İÇİNDEKİ	DİKEY	DAĞILIMLARI		

Nilay	GÜLPERÇİN,	ve	Serdar	TEZCAN	
Ege	Üniversitesi,	Tabiat	Tarihi	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi,	Bornova	/	İzmir	
	

Türlerin	 varlıklarını	 başarıyla	 sürdürebilmelerinde	 yatay	 dağılımlarının	 yanı	
sıra,	 habitat	 içindeki	 dikey	 dağılımlarının	 da	 büyük	 önemi	 vardır.	 Agrypninae	
(Coleoptera:	Elateridae)	altfamilyasına	bağlı	türlere	bulundukları	habitatlarda	toprak,	
alçak	 boylu	 bitki,	 çalı	 ve	 taç	 katmanlarında	 rastlanmaktadır	 ve	 Türkiye	 Agrypninae	
faunası,	 Adelocera	 pygmaeus	 (Baudi,	 1871),	 A.schuberti	 Platia	 &	 Gudenzi,	 2002,	
Aeoloderma	crucifer	 (Rossi,	1790),	A.obliteratum	 (Candèze,	1859),	Aeoloides	 figuratus	
(Germar,	 1844),	 A.grisescens	 (Germar,	 1844),	 Aeolosomus	 rossii	 (Germar,	 1844),	
Agrypnus	 crenicollis	 (Ménétriés,	 1832),	A.murinus	 (Linnaeus,	 1758),	A.sarikamisensis	
Platia,	 Yıldırım	 &	 Kesdek,	 2007,	 Calais	 parreyssi	 (Steven,	 1829),	Danasoma	 fasciata	
Linnaeus,	 1758,	 Drasterius	 atricapillus	 Germar,	 1824,	 D.bimaculatus	 (Rossi,	 1790),	
Lacon	 candezei	 Desbrochers	 de	 Loges,	 1857,	 L.delagrangei	 (Buysson,	 1891),	
L.gillerforsi	 Platia	 &	 Schimmel,	 1994,	 L.graecus	 Candèze,	 1857,	 L.kapleri	 Platia	 &	
Schimmel,	 1994,	 L.ladae	 Mertlik	 &	 Dušánek,	 2006,	 L.lepidopterus	 (Panzer,	 1801),	
L.punctatus	(Herbst,	1779),	L.solai	Platia	&	Gudenzi,	2000,	L.unicolor	(Candèze,	1874),	
Lanelater	 judaicus	 (Reiche	 &	 Saulcy,	 1857),	 L.persicus	 (Candèze,	 1874),	 Tetrigus	
cyprius	Baudi,	1871	olmak	üzere	27	türden	oluşmaktadır.		

Bu	 bildiride,	 bu	 altfamilyadaki	 türlerin	 habitat	 içindeki	 dikey	 dağılımları	 ele	
alınmakta	 ve	 doğa	 çalışmalarındaki	 gözlemlerin	 yanı	 sıra	 konuyla	 ilgili	 diğer	bilgiler	
ışığında	irdelenmektedir.	
Anahtar	Sözcükler:	Agrypninae,	dikey	dağılım,	Elateridae,	habitat	
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Hordeum	vulgare	L.	sensu	lato	polisticum,	TRITICOSECALE,	Triticum	durum	Desf.	
VE	Triticum	aestivum	L.	Emend.Fiori	Et	Paol.		TAKSONLARININ	GÖVDE	

ANATOMIK	YAPILARININ	KARŞILAŞTIRILMASI	

Feyza	CANDAN1	ve	Gözde	DEĞER2	
¹Celal	Bayar	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Manisa/Türkiye	
2Celal	Bayar	Üniv.,	Mühendislik	Fakültesi,	Makine	Mühendisliği	Bölümü,	Manisa/Türkiye		
Ülkemizde	son	20‐30	yıl	öncesine	kadar	tahıl	üretimi	yoğun	bir	şekilde	yapılmakta	ve	
özellikle	 İç	 Anadolu	 Bölgesi	 bu	 konuda	 ‘tahıl	 ambarı’	 olarak	 nitelendirilmekteydi.	
Fakat,	son	yıllarda	yanlış	uygulanan	yanlış	ekolojik	ve	çevre	politikaları	nedeni	ile	yurt	
dışından	 tohum	 alımına	 gidilmiş	 ve	 ülkemiz	 bir	 çok	 konuda	 olduğu	 gibi,	 tahıl	
konusunda	da	kendi	kendine	yetemez	duruma	gelmiştir.	Dolayısı	 ile	tohumlar	tohum	
bankalarında	 koruma	 altına	 alınma	 yoluna	 gidilmeye	 başlanmış	 ve	 gen	 kayıplarının	
önlenmesine	 çalışılmaktadır.	 Bu	 çalışma	 ile	 ülkemizde	 farklı	 kullanım	 	 amaçları	 ile	
yetiştirilen	Hordeum	 vulgare	 L.	 sensu	 lato	 Polisticum,	 Triticosecale,	 Triticum	 durum	
Desf.	 ve	 Triticum	 aestivum	 L.	 Emend.Fiori	 et	 Paol	 olarak	 adlandırılmış	 olan	 4	 farklı	
tahıl	örneğinin	gövde	anatomik	özellikleri	karşılaştırılmış	ve	sonuçlar	yorumlanmıştır.	
Narin	 Saplı	 Bitkilerde	 Mekanik	 Analiz	 ve	 Yeni	 Kiriş/Kolon	 Tasarımlarının	
Geliştirilmesi’	 başlıklı	 ve	 107T581	 numaralı	 TUBİTAK	 projesi	 için	 deneysel	
çalışmaların	yapılabilmesi	amacı	ile	Celal	Bayar	Üniversitesi	Yağcılar	Köyü,	Muradiye,	
Manisa	Kampüs’ünde	tahsis	edilen	alanda	buğday,	arpa	ve	tritikale	yetiştirilmiştir.	Ege	
Tarımsal	 Araştırma	 Enstitüsü’nden	 tahsis	 edilen	 sertifikalı	 ekmeklik	 buğday,	
makarnalık	 buğday,	 arpa	 ve	 tritikale	 tohumları	 27.11.2008	 tarihinde	 4	 parçaya	
bölünmüş	alana	ayrı	ayrı	ekilmiştir.	Bu	bitkiler	yetiştiğinde	proje	amacı	kullanılmıştır.	
Bununla	 birlikte,	 alınan	 anatomik	 kesitler	 taksonların	 gövde	 anatomik	 özelliklerinin	
belirlenmesi	 ve	 karşılaştırılması	 amacına	 yönelik	 olarak	 ta	 incelenmiştir.	 6	 sıralı	
arpa’nın	 yatmaya	 karşı	 mukavemeti	 az,	 tane	 dökmeye	 mukavimdir.	 Tritikale,	
melezlemede	kullanılan	ana‐babalarının	kromozom	sayılarına	bağlı	olarak,	tetraploid,	
heksaploid	 veya	 oktoploid	 olabilir.	 Başarılı	 olan	 ve	 yaygın	 olarak	 kullanılan	 tipleri,	
makarnalık	buğday	ve	çavdar	melezinden	elde	edilen	hekzaploid	 (	2n	=	42	 )	 formda	
olan	sekonder	ampidiploidlerdir.	Makarnalık	buğday’ın	yaprakları	yeşil	renkli,	tüysüz	
ve	dar	yapılı	dik	duruşludur.	Başak	şekli	fusiform	olup,	yarı	dik	duruşludur.	Ekmeklik	
buğday’ın	 yaprakları	 açık	 yeşil	 renkli,	 tüysüz	 ve	 yaprak	 şekli	 dardır.	 Başaklar	 dik	
duruşlu	 ve	 sık	 yapıdadır.	 Bu	 morfolojik	 özelliklere	 sahip	 taksonların,	 gövde	
anatomileri	iletim	demetleri,	epidermis	ve	korteks	özellikleri	açısından	incelenmiştir.	
Araştırmada	 özellikle	 taksona	 dik	 durmasına	 destek	 sağlayan	 iletim	 demetleri	
üzerinde	 detaylı	 çalışılmıştır.	 Anahtar	 Sözcükler:	 Hordeum	 vulgare	 L.	 sensu	 lato	
polisticum,	 Triticosecale,	 Triticum	 durum	 Desf.,	 Triticum	 aestivum	 L.	 Emend.Fiori	 et	
Paol.,	anatomi.	
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Scutellaria	salviifolia	Bentham	VE		Scutellaria	orientalis	L.	subsp.	pinnatifida	
TAKSONLARININ	PALİNOLOJİK		ve	YAPRAK	ANATOMİK	ÖZELLİKLERİ	

Feyza	CANDAN1	ve	İlkay	Öztürk	ÇALI2	
¹Celal	 Bayar	 Üniversitesi,	 Fen‐Edebiyat	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü,	 Manisa/Türkiye,	
²Amasya	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Amasya/Türkiye	
	
	 Anadolu’	da	birçok	yer	olduğu	gibi	Amasya	ve	çevresi	de	Yeşilırmak’	ın	etkisi	ve	
belirli	 dağların	 bulunması	 ile	 bitki	 zenginliği	 açısından	 ekolojik	 bir	 öneme	 sahiptir.	
Ayrıca,	Amasya	endemik	tür	çeşitliliği	açısından	da	değerli	alanlara	sahiptir.	Özellikle	
dağlarda	bu	çeşitlilik	fazladır.		
	 Araştırma	konusunu	oluşturan	taksonların	toplanıldığı	lokaliteler	şöyledir:	
Scutellaria	salviifolia	Bentham;	Amasya	Karaman	Dağı,		 Orman	Açıklıkları	500	Metre,	
Endemik.	Toplanma	tarihi:16.05.2011	
	 Scutellaria	 orientalis	 L.	 subsp.	 pinnatifida	 Edmondson;	 Amasya	 Ferhat	
Dagı,	Kuzey	yamaçlar	550	Metre	(Toplanma	Tarihi:	16.05.2011)	
	 Çalışma	 materyalini	 oluşturan	 taksonların	 bir	 kısmı	 herbaryum	 materyali	
haline	getirilmiş	bir	kısmı	da	%70’	lik	alkol	içinde	fiske	edilmiştir.	
	 Taksonların	 yaprak	 anatomik	 özellikleri	 epidermis	 yapısı,	 palizat	 ve	 sünger	
parankiması	ve	stomalar	açısından	karşılaştırmalı	olarak	incelemiştir.		

Ayrıca,	 taksonların	palinolojik	özellikleri	ayrıntılı	olarak	 incelenmiş	ve	gerekli	
karşılaştırmalar	 yapılmıştır.	 Örneklerin	 polen	 tipi,	 polen	 şekli,	 polar	 ve	 ekvatorial	
uzunluklarına	 ait	 ölçümler	 ile	 ekzin	 zar	 yapısı	 ile	 ornemantasyon	 ve	 strüktürel	
özellikleri	ışık	mikroskopu	ve	taramalı	elektron	mikroskopu	ile	karşılaştırmalı	olarak	
incelenmiştir.	

Işık	mikroskopu	ile	incelenmek	üzere	polenler	gliserin‐jelatin‐safranin	ile	sabit	
preperat	haline	getirilmiş	ve	boyanmıştır.	Elektron	mikroskopunda	incelenmek	üzere	
hazırlanan	 tohum	örnekleri	 asetik	asit	 ve	alkol	 (3:1)	 çözeltisinde	 tespit	 edilmiş	veya	
60	dakika	süresince	kloroform:karbon	disülfit	(1:1)	çözeltisinde	bekletilmiştir	(Nepi	et	
al).	Bu	işlemden	sonra	örnekler	ethanol	serisinden	geçirilerek	dehidrasyon	sağlanmış	
ve	 CO2	 ile	 kurutulmuştur	 	 (Chichiricco,	 1999).	 Örnekler	 altın	 ile	 kaplanmış	 ve	 JEOL	
JSM‐6060	model	elektron	mikroskopu	ile	tohumların	yüzey	strüktürü	incelenmiştir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Scutellaria	salviifolia	 Bentham,	 	 Scutellaria	 orientalis	 L.	 subsp.	
pinnatifida,	yaprak	anatomisi,	palinoloji	
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ADIYAMAN	VE	KAHRAMANMARAŞ	LYCOSIDAE	(ARANEAE:ARACHNİDA)	FAUNASI	
VE	EKOLOJİSİ		

Adile	AKPINAR	ve	M.	İsmail	VAROL	
Gaziantep	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü	Şehitkamil/Gaziantep		
	
	 Bu	 çalışma	2007‐2011	 yılları	 arasında	Adıyaman	ve	Kahramanmaraş	 illerinin	
Lycosidae	faunası	ve	ekolojileri	araştırılmıştır.	Örnekler	elle,	aspiratör,	çukur	tuzak	ve	
Japon	 şemsiyesi	 kullanılarak	 yakalanmıştır.	 Araştırmada	 tarım	 alanı,	 meşe	 ormanı,	
fıstık	bahçeleri,	 su	kenarı,	 ormanlık	alan	 (meşe‐çam),	 çayır	mera	olmak	üzere	 	 farklı	
habitatlardan	759	Lycosid	örneği	toplanmıştır.	
Çalışma	 sonucunda	 190	 ergin	 örnekte	 8	 cins	 ve	 24	 tür	 tespit	 edilmiştir;	 	Alopecosa	
cursor,	 A	 albofasciata,	 A.	 accentuata,	 A.	 trabalis,	 A.	 pinetorum,	 A.	 aculeata,	 Hogna	
radiata,	 Lycosa	 praegrandis,	 Trochosa	 ruricola,	 Pardosa	 prativaga,	 P.agricola,	
P.atomaria,	 P	 pseudotragillata,	 P.	 morosa,	 P.cribrata,	 P.	 nebulosa,	 P.	 proxima,	 P.	
monticola,	 P.	 hortensis,	 P.	 tatarica,	 Aulonia	 krotochvili,	 Arctosa	 leopardus,	 A	 cinerea,	
Geolycosa	vultuosa.	Çalışma	alanından	elde	edilen	örneklerde	erkek	dişi	oranı	1:2,5	ve	
ergin	 yavru	 oranı	 1:2,9	 dır.	 Bu	 çalışma	 ile	 Adıyaman	 ve	 Kahramanmaraş	 illeri	
Lycosidae	familyası	ilk	kez	araştırılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Adıyaman,	Kahramanmaraş,	Lycosidae,	Fauna,	Ekoloji	
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ÇANAKKALE	ONSEKİZ	MART	ÜNİVERSİTESİ	FEN	EDEBİYAT	FAKÜLTESİ	ÖĞRENCİ	
GİRİŞ	KAPISINDA	SİGARA	İÇEN	KİŞİLERİN	İZMARİTLERİ	YERE	ATMA	

DAVRANIŞLARI	ÜZERİNE	BİR	ÇALIŞMA	

Emine	İnci	BALKAN	
Çanakkale	 Onsekiz	Mart	 Üniversitesi,	 Fen	 Edebiyat	 Fakültesi	 Biyoloji	 Bölümü,	 17100,	
Çanakkale,	Türkiye	
	
	 Çevre	 kirliliğinin	 nedenlerinden	 biri	 olan	 sigaralar,	 gerek	 havaya	 salınan	
dumanı	 gerekse	 yere	 atılan	 izmariti	 nedeniyle	 doğaya	 zarar	 vermektedir.	 Sigara	
içenlerin	 izmaritlerini	 yere	 atmaları	 toprak	 kirliliğine	 sebep	 olmaktadır.	 Bu	
araştırmada	üniversite	öğrencileri	 ve	 çalışanlardan	 sigara	 içenlerin	ne	oranda	 sigara	
izmaritini	yere	attığını,	bu	oranın	kadın	ve	erkeklerde	farklılık	gösterip	göstermediği	
araştırılmak	istenmiştir.	
	 Çanakkale	 Onsekiz	 Mart	 Üniversitesi	 Fen	 Edebiyat	 Fakültesi	 öğrenci	 giriş	
kapısında	günde	ortalama	dört	kez	olmak	üzere	26	gün	boyunca	sigara	içen	öğrenci	ve	
çalışanlar	üzerinde	toplam	104	gözlem	yapıldı.	Sonuçta	ortalama	olarak	gözlem	başına	
9,9	 kadının	 ve	 13,76	 erkeğin	 öğrenci	 giriş	 kapısı	 önünde	 sigara	 içtiği	 ve	 ortalama	
olarak	 gözlem	 başına	 5,05	 kadının,	 7,28	 erkeğin	 izmaritini	 yere	 attığı,	 öğlen	
saatlerinde	ve	sonrasında	daha	fazla	sigara	içildiği	belirlenmiştir.	Sigara	içen	kişilerin,	
izmaritlerini	 atmak	 için	 küllük	 yerleştirilmiş	 olsa	 bile	 izmaritlerini	 yere	 attıkları	
gözlenmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Sigara,	izmarit,	gözlem,	kirlilik,	üniversite	
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Blanus	strauchi	(AMPHISBAENIA:	BLANIDAE)’NIN	BATI	ANADOLU’DA	Kİ	
DAĞILIŞI	VE	BİYOTOP	TERCİHLERİ	HAKKINDA	

Hasan	Serdar	MUTLU,	Dinçer	AYAZ,	Ayşegül	ENSARİ	ve	Meltem	KUMAŞ	
Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Bornova,	İZMİR	
	
	 Bu	 çalışmada	 fossorial	 bir	 sürüngen	 türü	 olan	 Blanus	 strauchi’nin	 Batı	
Anadolu’da	 ki	 dağılışı	 incelenmiş	 ve	 türün	 biyotop	 tercihleri	 üzerine	 gözlemler	
tartışılmıştır.	

Türün	Batı	Anadolu’da	ki	dağılışını	belirlemek	amacıyla	mevcut	kayıtlarla,	yeni	
arazi	çalışmaları	 sonucunda	 toplanan	örneklerin	 lokaliteleri	birleştirilerek	bir	dağılış	
haritası	oluşturulmuştur.	
	 Blanus	 strauchi	 türü	Batı	Anadolu’da	denize	yakın	 illerde	 (İzmir,	Muğla)	daha	
yoğun	 olacak	 şekilde	 hemen	 hemen	 Ege	 Bölgesi’nin	 tüm	 illerinde	 (Aydın,	 Denizli,	
Kütahya,	 Manisa)	 dağılış	 gösterir.	 Türün	 dağılışının	 Ege	 alt	 bölümünde	
yoğunlaşmasının	 sebebi,	 dağların	 denize	 dik	 uzanması	 sonucu	 sahil	 kesimdeki	 iklim	
özelliklerinin	iç	kısımlarda	da	görülüyor	olmasıdır.	Yüksek	platoların	görüldüğü	İç	Batı	
Anadolu	bölümünde	kaydın	daha	az	olması	türün	populasyonlarının	daha	az	olduğunu	
göstermektedir.		
	 Türün	 biyotop	 tercihini	 ortaya	 koymak	 için	 yapılan	 arazi	 çalışmalarında	
bulunduğu	 biyotoplar	 incelenmiş	 ayrıca	 örnek	 yakalanan	 toprağın	 nem	 değeri	
ölçülmüş	ve	sintopik	türler	kaydedilmiştir.	
	 Gündüz	 aktif,	 fossorial	 bir	 tür	 olan	 Blanus	 strauchi	 türü	 az	 bitkili,	 çalılık	
ortamlarda	hatta	orman	içlerinde	toprakla	temasta	bulunan	taşların	altında	ve	toprak	
içinde	 yaşar.	 Özellikle	 Fethiye’den	 yakalanan	 örnekler	Pinus	brutia	 ormanlarında	 bu	
ağacın	 yapraklarıyla	 kaplı	 zeminde	 taşların	 altında	 bulunmuştur.	 Örneklerin	
bulunduğu	 yerde	 toprak	 nem	 değerleri	 ölçülmüştür	 ve	 ortalama	 %	 7,46	 (6,6‐8,5)	
değeri	 bulunmuştur.	 Yalnızca	 bir	 örneğin	 bulunduğu	 Aydın	 Çine’de	 toprakta	 nem	
değeri	%	2,4	ölçülmüştür.	Muhtemelen	bu	 lokalitede	bulunan	diğer	bireyler	yüzeyde	
nemliliğin	az	olmasına	bağlı	olarak	toprağın	derinlerine	inmiştir.	
	 Örneklerin	 bulunduğu	 ortamda	 sintopik	 olarak,	 Ophisops	 elegans,	 Lacerta	
trilineata,	 Ablepharus	 kitaibelii,	 Anatololacerta	 anatolica,	 Chamaeleo	 chamaeleon,	
Typhlops	 vermicularis,	 Eirenis	modestus,	Montivipera	 xanthina	 gibi	 sürüngen	 türleri	
görülmüştür.	
Anahtar	Sözcükler:	Blanus	strauchi,	Batı	Anadolu,	Dağılış,	Biyotop	özellikleri	
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PORSUK	ÇAYI	SUYUNUN	Allium	cepa	L.	KÖK	MERİSTEM	HÜCRELERİ		

MİTOTİK	KROMOZOMLARINA	ETKİLERİ	
Serhan	KARAKAŞ,	Ferhan	KORKMAZ,	Feyza	TABAN,		Banu	BAYAR,	Semra	İLHAN	

Eskişehir	 Osmangazi	 Üniversitesi,	 Fen	 Edebiyat	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü,	 26480	
Meşelik/Eskişehir	
	
	 Nüfus	 artışı,	 endüstrileşme,	 zirai	mücadele	 ilaçlarının	 kontrolsüz	 kullanılması	
vb.	sebeplerle	oluşan	çevresel	kirleticiler	ile	atık	suların	arıtılmaksızın	yüzey	sularına	
deşarjı	 sonucu	 su	 kaynakları	 ve	 insan	 sağlığı	 ciddi	 risk	 altındadır.	 Bu	nedenle	 yüzey	
sularının	canlılar	üzerindeki	etkilerinin	belirlenmesi	oldukça	önemlidir.	Bu	çalışmada	
Eskişehir	 ilinden	 geçen	 şebeke	 suyunun	 kaynağını	 oluşturan	 ve	 tarımsal	 arazileri	
sulama	amacıyla	kullanılan	Porsuk	Çayı’nın	şehir	merkezi	giriş	ve	çıkış	bölümlerinden	
alınan	su	örneklerinin	Allium	cepa	L.	kök	meristem	hücreleri	mitotik	kromozomlarına	
ve	mitotik	indeks	üzerine	etkisi	araştırılmıştır.	
	 Alınan	 su	 örnekleri	 bazı	 kimyasal	 ve	 mikrobiyolojik	 parametreler	 açısından	
incelenmiş	 ve	 yapılan	 tüm	 denemelerde	 negatif	 kontrol	 olarak	 saf	 su	 kullanılmıştır.	
Allium	 testi	 için	 24	 saat	 saf	 suda	 homojen	 olarak	 köklenmiş	 soğanlar	 kullanılmıştır.	
Allium	 cepa	 L.	 kökleri	 su	 örnekleri	 ile	 24	 ve	 48	 saatlik	 süreler	 boyunca	 doğrudan	
muamele	 edilmiştir.	 Bu	 uygulamaları	 takiben,	mikroskobik	 incelemeler	 için	 kök	 ucu	
örneklerinden	 preparatlar	 hazırlanmış	 ve	 inceleme	 sonucunda	 mitotik	 indeks	
değerleri	 hesaplanmıştır.	 Çalışmada	 Porsuk	 Çayı’nın	 şehir	 merkezi	 girişi	 ve	 çıkışı	
mitotik	 indeks	 değerleri	 arasında	 anlamlı	 bir	 farklılık	 bulunmamıştır.	 Ayrıca	 porsuk	
giriş	 ve	 çıkış	 örneklerinin	 mitotik	 indeks	 değerleri	 kontrol	 grubu	 mitotik	 indeks	
değerleriyle	karşılaştırıldığında	anlamlı	bir	farklılık	bulunmamıştır.		
Porsuk	 Çayı	 gibi	 diğer	 suların	 da	 olası	 ekotoksikolojik	 risklerini	 belirlemek,	
kirlenmesini	engellemek,	kirlenmiş	olanlar	için	önlemler	almak	ekolojik	açıdan	büyük	
bir	önem	arz	etmektedir.		
Anahtar	Sözcükler:	Porsuk	Çayı,	Allium	Test,	Genotoksisite,	Mitotik	İndeks	
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KITOSAN	VE	KITOSAN‐KIL	KOMPOZIT	BONCUKLARI	KULLANILARAK	SULU	
ÇÖZELTILERDEN	PONCAEUS’NIN	UZAKLAŞTIRILMASI	

Seda	Çınar	BECERİK,	Ayşe	DİNÇER	ve	Tülin	AYDEMİR	
Celal	Bayar	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Kimya	Bölümü,	MANİSA	
	

Tekstil	 endüstisi,	 deri	 endüstrisi,	 kozmetik	 ve	 gıda	 endüstirisi	 gibi	 birçok	
endüstiri,	ürünlerini	boya	ve	pigment	gibi	maddelerle	renklendirirler.	Fakat	bunların	
meydana	 getirdiği	 katı	 ve	 sıvı	 atıklar	 çevre	 kirliliği	 için	 önemli	 bir	 sorun	
oluşturmaktadır.	 Renk	 oluşumunu	 sağlayan	 kompleks	 yapıdaki	 yüksek	 molekül	
ağırlıklı	 bileşikler	 biyolojik	 parçalanmaya	 direnç	 gösterir	 ve	 biyolojik	 sistemlerden	
uzaklaştırılması	 güçtür.	 Bu	 çalışmada	 kitosan	 ve	 kitosan‐kil	 kompozit	 boncukları	
kullanılarak	atık	sulardan	azo	boyalarının	giderilmesi	amaçlanmış	ve	Poncaeu	S	model	
boya	olarak	kullanıldı.		

Kitosan	 ve	 kitosan‐kil	 kompozit	 boncukları	 ile	 Poncaeu	 S	 uzaklaştırılması	
işleminin	optimizasyonu	 için	adsorbent	dozu,	pH,	sıcaklık	ve	 iyonik	şiddet	gibi	 farklı	
parametreler	 çalışıldı.	 Optimum	 koşullarda	 hazırlanan	 boncukların	 boya	 giderim	
kapasiteleri	hesaplandı	ve	bağlanma	izotermleri	araştırıldı.	

Kitosan	 ve	 kitosan‐kil	 kompozit	 boncukları	 ile	 boya	 giderimi	 çalışmalarında,	
adsorban	dozunun	 	 (0‐1000	mg)	 ve	 adsorsiyon	 süresinin	 (0‐12	 saat)	 optimizasyonu	
yapıldı	 ve	 en	 iyi	 sonuç	 500	 mg	 adsorban	 miktarı	 ve	 3	 saat	 için	 belirlendi.	 Sulu	
çözeltilerden	Poncaeu	S	giderilmesi	çalışmalarında		pH		6.0	ve		40	C	her	iki	adsorban	
için	de	en	uygun	koşullar	olarak	saptandı.	Kitosan	(R2:	0.99)	ve	kitosan‐kil	(R2:	0.95)	
kompozit	 boncukları	 üzerine	 Poncaeu	 S	 boyasının	 adsorpsiyon	 izotermleri	
incelendiğinde	her	iki	adsorbanında	Langmiur	izotermine	uygun	olduğu	bulundu.		
Anahtar	Sözcükler:	Poncaeu	S,	azo	boyası,	adsorpsiyon,	kitosan‐kil	
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KEMİK	TOZUNUN	BUĞDAY	BİTKİSİNİN	BÜYÜME	VE	GELİŞMESİ	ÜZERİNE	
ETKİLERİNİN	BELİRLENMESİ	

Hülya	TÜRK1,	Serkan	ERDAL1,	Mucip	GENİŞEL1,2,	Zeynep	GÖRÇEK1	ve	Rahmi	
DUMLUPINAR1	

1Atatürk	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Erzurum	
2Ağrı	İbrahim	Çeçen	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Ağrı	
	

Et	 endüstrisinin	 yan	 ürünlerinden	 biri	 olan	 kemik	 tozu	 yağ,	 protein,	
aminoasitler,	 inorganik	 elementler	 ve	 vitaminlerden	 meydana	 gelir.	 Kemik	 tozu	 ve	
kemik	unu	zengin	içeriği	nedeniyle	biomedikal	ve	yem	endüstrisinde	kullanılır.	Ayrıca	
bol	miktarda	Ca	ve	P	 içerdiği	 için	uzun	yıllardır	 tarımda	da	kullanılmaktadır.	Mevcut	
araştırmada	 farklı	 konsantrasyonlarda	 hazırlanan	 kemik	 tozu	 solüsyonlarının	 (KTS)	
buğday	bitkisinin	şeker,	protein	ve	klorofil	içerikleri	üzerine	etkileri	araştırıldı.	

On	günlük	buğday	 fidelerinin	büyüme	ortamına	%	0.5,	%	1,	%	1.5	ve	%	2’	 lik	
konsantrasyonlarda	 hazırlanan	 KTS	 verildi	 ve	 4	 gün	 sonra	 bitkiler	 hasat	 edilerek	
biyokimyasal	 parametreleri	 belirlendi.	 KTS	 uygulaması	 kontrol	 bitkilerine	 oranla	
klorofil,	protein	ve	şeker	içeriklerini	önemli	derecede	artırdı.	En	önemli	artışlar	%	1’	
lik	KTS	uygulanan	bitkilerde	belirlendi.		

Bu	 sonuçlar	 gösterir	 ki,	 	 kemik	 tozu	 içerdiği	 inorganik	 elementler	 nedeniyle	
bitkilerin	 yapıtaşı	 olan	 bileşiklerin	 yapısına	 katılarak,	 osmotik	 dengenin	
ayarlanmasına	yardımcı	olarak	ve	birçok	enzimin	için	ko‐faktörü	görevi	yaparak	bitki	
sentez	 reaksiyonlarının	 hızlanmasına	 ve	 buna	 bağlı	 olarak	 büyüme	 ve	 gelişmesinin	
artmasına	katkı	sağlamış	olabilir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Kemik	 tozu,	 buğday,	 bitki	 büyümesi,	 inorganik	 element,	
biyokimyasal	parametreler	
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ÇİMLENEN	NOHUT	TOHUMLARININ	MORFOLOJİK	VE	BİYOKİMYASAL	
PARAMETRELERİ	ÜZERİNE	ANDROSTERONUN	ETKİLERİ	

Zeynep	GÖRÇEK1,	Serkan	ERDAL1,	Hülya	TÜRK1	ve	Mucip	GENİŞEL2	
1Atatürk	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Erzurum	
2Ağrı	İbrahim	Çeçen	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Ağrı	
	

Memelilerde	 üreme	 ve	 gelişim	 sürecinde	 çok	 önemli	 roller	 oynayan	 memeli	
cinsiyet	 hormonları	 (MCH)	 steroid	 yapıda	 olup,	 bitki	 yapısında	 da	 doğal	 olarak	
bulunmaktadırlar.	 Eksojen	 olarak	 bitkilere	 uygulanan	 MCH’nın	 büyüme,	 gelişme	 ve	
çiçeklenme	 üzerine	 olumlu	 etkiler	 gösterdikleri	 belirlenmiş,	 fakat	 neden	 oldukları	
fizyolojik	 ve	 biyokimyasal	 değişimler	 yeterince	 araştırılmamıştır.	Mevcut	 çalışmanın	
amacı,	androsteron	 ile	şişirilen	nohut	 tohumlarının	çimlenme	aşamasında	morfolojik	
ve	biyokimyasal	parametrelerde	meydana	gelen	değişimleri	belirlemekti.	

Bu	 amaç	 için	 10‐6,	 10‐8	 ve	 10‐10	M	 konsantrasyonlarda	 androsteron	 çözeltileri	
hazırlanmış	ve	nohut	tohumları	bu	çözeltilerde	yaklaşık	6	saat	şişirildikten	sonra	petri	
kaplarına	ekilip,	5	gün	süre	ile	çimlenmeye	bırakılmışlardır.	5.		günün	sonunda	kök	ve	
gövde	 uzunlukları	 ölçülmüş	 ve	 androsteron	 uygulanan	 tohumların	 kök	 ve	 gövde	
uzunluklarının	kontrol	bitkilerine	oranla	önemli	oranda	uyarıldığı	belirlenmiştir.	10‐8	
ve	10‐10	M	konsantrasyonlar	daha	etkili	olarak	belirlendi.	Kontrol	bitkilerinin	5.	günün	
sonunda	 kök	 ve	 gövde	 uzunlukları	 sırası	 ile	 5.89	 ve	 2.66	 cm	 iken,	 bu	 değerler	
androsteron	uygulanan	tohumlarda	6.99	ve	3.18	cm’	ye	kadar	artış	gösterdi.	

Elde	edilen	bulgular	gösterdi	ki;	androsteron,	nohut	tohumlarının	kök	ve	gövde	
uzunluklarını	önemli	derecede	artırdı.	Bu	artış,	tohumdaki	amilaz	aktivitesi	ve	sentez	
reaksiyonlarının	hızının	artırmak	suretiyle	meydana	gelmiş	olabilir.	
Anahtar	Sözcükler:	androsteron,	nohut,	çimlenme,	kök‐gövde	uzaması	
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Verbascum	sinuatum	L.	(SCROPHULARIACEA)	(SIĞIRKUYRUĞU)	KÖK	UCU	
HÜCRELERİNDE	AĞIR	METAL	İYONLARI	TARAFINDAN	SEBEP	OLUNAN	

GENOTOKSİSİTESİNİN	ARAŞTIRILMASI		

Figen	ÇİÇEK	,	Zafer	TÜRKMEN,	Kültiğin	ÇAVUŞOĞLU,	Emine	YALÇIN	ve	Kürşad	
YAPAR	

Giresun	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü/Giresun	
	
	
	 Bu	çalışmada,	Samsun	ili	ile	Artvin’in	Hopa	ilçesi	arasında	uzanan	toplam	542	
km	 uzunluğundaki	 karadeniz	 sahil	 yolundan	 toplanan	 Verbascum	 sinuatum	 l.	
(Scrophulariaceae)	 örneklerinde	 taşıtların	 sebep	 olduğu	 ağır	 metal	 kirliliğinin	
genotoksik	 etkileri	 araştırılmıştır.	 Kromozomal	 anormallikler	 ve	mikronukleus	 (mn)	
sıklığı	 genotoksisitenin	 indikatörleri	 olarak	 kullanılmıştır.	 Karayolunda	 toplam	 23	
istasyon	 oluşturulmuş	 ve	 bu	 istasyonlardan	 V.	 sinuatum	 örnekleri	 toplanmıştır.	
Toplanan	örneklerin	kök	uçlarından	kromozom	preparatları,	polen	hücrelerinden	ise	
mn	 preparatları	 hazırlanmış	 ve	 binoküler	 araştırma	 mikroskobunda	 incelenerek	
sayımları	 gerçekleştirilmiştir.	 Araştırma	 sonucunda,	 en	 fazla	 kromozomal	
anormallikler	 ile	MN	 sıklığına	12,	 13,	 18	ve	19.	 İstasyonlardan	 toplanan	V.	 sinuatum	
örneklerinde	 rastlanılmıştır.	 Kromozomal	 anormallik	 ve	 MN	 sıklığının	 ağır	 metal	
konsantrasyonundaki	 artışa	 bağlı	 olarak	 arttığı	 tespit	 edilmiştir.	 Sonuç	 olarak,	
kromozomal	anormallik	ve	MN	sıklığının	V.	sinuatum	türünde,	ağır	metal		
İyonları	 tarafından	 sebep	 olunan	 genotoksisitenin	 belirlenmesinde	 güvenilir	
indikatörler	olduğu	belirlenmiştir.	
Anahtar	 sözcükler:	 karadeniz	 sahil	 yolu,	 kromozomal	 anormallik,	 mikronukleus,	
Verbascum	sinuatum	
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ALUMİNYUM	VE	KOBALT	İYONLARININ	SEBEP	OLDUĞU	LİPİD	
PEROKSİDASYONUNUN	VE	SİTOTOKSİSİTENİN	ARAŞTIRILMASI	

Kultigin	ÇAVUŞOĞLU,	Emine	YALÇIN	ve	Figen	ÇİÇEK	
Giresun	Universitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Giresun		
	
	 Bu	 çalışmada	 Phaseolus	 vulgaris	 L.	 cv.	 Barbunia	 (Fabaceae)	 kök	 ucu	
hücrelerinde	 aluminyum	 (Al)	 ve	 kobalt	 (Co)	 ağır	 metallerinin	 sebep	 olduğu	
sitotoksisite	 araştırılmıştır.	 Bu	 kapsamda	 çimlenme	 yüzdesi,	 kök	 uzunluğu,	 ağarlık	
kazanımı,	 mikronukleus	 sıklığı	 ve	malondialdeid	 (MDA)	 düzeyleri	 gibi	 parametreler	
incelenmiştir.	Bu	amaçla	tohum	örnekleri	25	ve	50	ppm	Co	ve	Al	dozları	ile	muamele	
edilmiştir.	 Al	 ve	 Co	 uygulama	 gruplarında	 çimlenme	 yüzdesi,	 kök	 uzunluğu,	 ağarlık	
kazanımı	 parametrelerinin	 kontrol	 grubuna	 kıyasla	 önemli	 derecede	 azaldığı	
belirlenmiştir.	 	 Bununla	 birlikte	 tüm	 uygulama	 gruplarında	 mikronukleus	
düzeylerinde	 belirgin	 bir	 artış	 gözlenmiştir.	 Maksimum	 MN	 düzeyi	 50	 ppm	 Al	
uygulanan	 gruplarda	 elde	 edilmiştir.	 Lipid	 peroksidasyonunun	 bir	 göstergesi	 olan	
MDA	düzeyi	Al	ve	Co	uygulaması	ile	belirgin	bir	şekilde	artmıştır	ve	25	ve	50	ppm	Al	
uygulaması	gruplarında			MDA	düzeyinin	kontrol	grubuna	kıyasla	%62	ve	%136	arttığı	
belirlenmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Alüminyum,	Kobalt,	Toksisite,	Mikronukleus,	Lipid	
peroksidasyonu	
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TRAFİK	KÖKENLİ	AĞIR	METAL	KİRLİLİĞİNİN	Verbascum	Sinuatum	L.	
(SCROPHULARIACEA)’DA	TÜY	MORFOLOJİSİ	VE	KÖK	ANATOMİSİ	ÜZERİNE	

ETKİLERİ		

Zafer	TÜRKMEN,	Kültiğin	ÇAVUŞOĞLU,	Emine	YALÇIN	ve	Figen	ÇİÇEK	
Giresun	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü/Giresun	
	

Bu	 çalışmada,	 Samsun,	 Ordu,	 Giresun,	 Trabzon,	 Rize	 illeri	 ve	 Hopa	 ilçesi	
arasında	 uzanan	 Karadeniz	 Sahil	 Yolundan	 toplanan	 Verbascum	 sinuatum	
(Scrophulariacea)	L.	türünde	taşıtların	sebep	olduğu	ağır	metal	kirliliğin	boyutları	tüy	
morfolojisi	 ve	 kök	 anatomisindeki	 değişimler	 araştırılarak	 ortaya	 konulmaya	
çalışılmıştır.	 Yol	 güzergâhı	 üzerinde	 23	 istasyon	 oluşturulmuş,	 her	 bir	 istasyondan	
toplam	5’er	V.	sinuatum	örneği	toplanmıştır.	Örneklerin	tüy	ve	kök	uçlarından	alınan	
enine	kesitlerin	binoküler	mikroskopta	incelenmesi	sonucunda,	tüy	morfolojisi	ve	kök	
anatomisindeki	 değişimler	 belirlenmeye	 çalışılmıştır.	 Sonuçta,	 	 23	 istasyondan	
toplanan	 örneklerdeki	 tüy	 sayısı	 ve	 uzunluğunun	 kontrol	 grubuna	 göre	 oldukça	
farklılık	 gösterdiği	 belirlenmiştir.	 Kirlilik	 düzeyindeki	 artış	 ile	 birlikte	 tüy	 sayısı	 ve	
uzunluğu	 azalmıştır.	 Ayrıca	 kök	 ucundan	 alınan	 kesitlerinin	 anatomik	 incelemesi		
sonucunda	ise	nukleusun	anormal	büyüklüğü,	hücre	deformasyonu,	mikronukleus	ve	
iletim	 demetinin	 belirgin	 olmayan	 şekli	 olmak	 üzere	 dört	 farklı	 hasar	 tipi	 tespit	
edilmiştir.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Ağır	 metal	 kirliliği,	 Anatomi‐Morfoloji,	 Karadeniz	 Sahil	 Yolu,	
Verbascum	sinuatum	
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KIYI	KENAR	ÇİZGİSİ’NİN	BELİRLENMESİNDE	BİTKİ	SOSYOLOJİSİNİN	ÖNEMİ:	EGE	
BÖLGESİ	KIYI	KESİMİ	ÖRNEĞİ	

Yurdanur	AKYOL,	Yusuf	GEMİCİ,	Hafize	Handan	ÖNER,		Ademi	Fahri	PİRHAN,	Hasan	
YILDIRIM,	Yusuf	ALTIOĞLU,	Mehmet	Emin	GÜNGÖR	ve	Neylin	KAHVECİ	

Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,Botanik	Ana	Bilim	Dalı	/İZMİR	
	
	 Türk	 Çevre	 Mevzuatında	 “Kıyı	 Kanunu”	 	 kıyı	 ekosistemlerindeki	 biyolojik	
çeşitliliğin	 korunması	 bakımından	 özel	 öneme	 sahiptir.	 Bu	 kanunda	 en	 tartışmalı	
konulardan	 biri	 de	 “Kıyı	 Kenar	 çizgisi”dir.	 Kanunda	 bu	 deniz,	 tabii	 ve	 suni	 göl	 ve	
akarsularda,	 kıyı	 çizgisinden	 sonraki	 kara	 yönünde	 su	 hareketlerinin	 oluşturulduğu	
kumluk,	çakıllık,	kayalık,	taşlık,	sazlık,	bataklık	ve	benzeri	alanların	doğal	sınırı”	olarak	
tanımlanmasına	 karşın,	 bu	 doğal	 sınırın	 ne	 olabileceği	 konusunda	 net	 bir	 bilgi	
bulunmamaktadır.	Farklı	kıyı	tiplerine	göre	farklılıklar	göstermekle	birlikte,	kıyı	kenar	
çizgisinin	 sıklıkla	 bitki	 örtüsüne	 bakılarak	 belirlendiği	 bilinmektedir.	 Bu	 örtünün	
kommünite	 ve/veya	 birlik	 düzeyinde	 tanımlanması,	 olası	 tartışmaları	 da	 önleyecek	
niteliktedir.	Bu	ise	bitki	sosyolojisi’nin	konusunu	oluşturmaktadır.	Çalışmamızda	konu	
Avrupa	 Birliği	 Habitat	 Direktifleri	 de	 gözetilerek,	 Ege	 Bölgesi	 kıyı	 kesiminde	 somut	
biçimde	değerlendirilmeye	çalışılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Kıyı	Kanunu,	Kıyı	Kenar	Çizgisi,	Bitki	Sosyolojisi,	Ege	Bölgesi	kıyı	
kesimi,	Türkiye	
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BİGA	YARIMADASI	(ÇANAKKALE/BALIKESİR)	VEJETASYONUNUN	
SİNTAKSONOMİK	DURUMU	

Yusuf	GEMİCİ,	Hafize	Handan	ÖNER,		Yurdanur	AKYOL,		Ademi	Fahri	PİRHAN,	Hasan	
YILDIRIM,	Yusuf	ALTIOĞLU,	Neylin	KAHVECİ	ve	Mehmet	Emin	GÜNGÖR	

Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,Botanik	Ana	Bilim	Dalı	/İZMİR	
	
	 Biga	Yarımadası	Avrupa‐Sibirya	ve	Akdeniz	gibi	iki	büyük	fitocoğrafik	bölgenin	
kesişim	 alanında	 yer	 almaktadır.	 Bu	 nedenle	 her	 iki	 bölgeye	 ait	 bitki	 birliklerini	
birlikte	 içermektedir.	Bununla	birlikte,	özellikle	alyanslar	olmak	üzere,	üst	ünitelerin	
durumu	ve	sınırları	konusunda	bazı	belirsizlikler	bulunmaktadır.	Çalışmamızda	farklı	
vejetasyon	 tipleri	 ve	 ait	 oldukları	 sintaksonomik	 üniteler,	 karakteristik	 türleriyle	
birlikte	verilmeye	çalışılmıştır.	Bu	çerçevede,	daha	önce	belirlenmiş	olan	birlikler	de	
“Uluslar	 arası	 Bitki	 Sosyolojisi	 Adlandırma	 Kodu”	 uyarınca	 yeniden	
değerlendirilmişlerdir.	
Anahtar	Sözcükler:	Bitki	Sosyolojisi,	Sintaksonomi,	Biga	Yarımadası,	Çanakkale,	
Balıkesir	
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ÇANAKKALE‐ÇAN	KÖMÜR	HAVZASI	FOSİL	MAKROFLORASI	

Yusuf	GEMİCİ,	Nihal	Özel,	Ademi	Fahri	PİRHAN,	Hasan	YILDIRIM,	Hafize	Handan	
ÖNER,	Yurdanur	AKYOL,	Yusuf	ALTIOĞLU,	Neylin	KAHVECİ	ve	Mehmet	Emin	GÜNGÖR	
Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,Botanik	Ana	Bilim	Dalı	/İZMİR	
	
	 Çanakkale‐Çan	 kömür	 havzası	 mikro	 ve	 makro	 bitki	 fosilleri	 bakımından	
oldukça	 zengindir.	 Havzada	 bulunan	 kömürler	 üzerinde	 palinolojik	 çalışmalar	
yapılmış	 ve	 yayınlanmış	 olmasına	 karşın,	 makro	 fosil	 flora	 konusundaki	 bilgiler	
maalesef	sınırlıdır.	Çalışmamızda	havzadan	toplanan	ve	teşhis	edilen	makro	bitki	fosili	
örnekleri	 listelenmiş	 ve	 fosil	 floraya	 bağlı	 olarak	 paleoekoloji,	 paleoklimatoloji	
alanlarında	 değerlendirmelerde	 bulunulmuştur.	 Teşhis	 edilen	 örnekler	 havzanın	
yaşının	 Orta	 Miyosen	 olduğu	 yönündeki	 görüşleri	 doğrular	 niteliktedir.	 En	 sık	
rastlanılan	 fosiller	 geniş	 yapraklı	 –	 kozalaklı	 ormanların	 varlığını	 düşündürmekte	 ve	
ayrıca	ılık	ve	yağışlı	bir	iklimin	hüküm	sürdüğüne	işaret	etmektedir.	
Anahtar	Sözcükler:	Makro	bitki	 fosilleri,	Paleoekoloji,	Paleoklimatoloji,	Kömür,	Çan,	
Çanakkale,	Türkiye	
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GÖKÇEADA	SERBEST	HAYVANCILIK	SİSTEMİNİN	EKOAGROTURİZM	VE	ÇEVRE	
ÜZERİNE	ETKİSİ	

MEHMET	ÇAVUŞOĞLU	
Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Gökçeada	MYO,	Çanakkale	
	
	 Günümüzün	moda	turizm	çeşitlerinden	olan	Ekoagro	Turizm,	deniz,	kum,	güneş	
turizmi	 olarak	 adlandırılan	 kitlesel	 turizmden	 farklı	 bir	 tatil	 yapmak	 isteyenlere,	
bozulmamış	 bir	 çevrede,	 sosyal	 ve	 kültürel	 geleneklerin	 birebir	 yaşayarak,	 doğanın	
verdikleri	ile	yetinen,	hertürlü	yapaylıktan	uzak	bir	tatil	imkanı	sunmaktadır.	Binlerce	
yıllık	 tarım	ve	hayvancılık	 kültürü,	 bozulmamış	doğal	 güzellikleri,	 tarihi	 ve	mitolojik	
özellikleri	bakımından	zengin,	Türkiye’nin	en	büyük	adası	Gökçeada’nın	sürdürülebilir	
ekonomik	kalkınmasında	turizmin	çok	büyük	önemi	vardır.	Bu	çalışmada,	Gökçeada’da	
yapılan	 serbest	 hayvancılık	 sistemini	 ekoagro	 turizme	 entegre	 edecek	 birtakım	
çalışmalarla,	 çevreyle	 dost	 bir	 turizm	 faaliyeti	 olan	 ekoagro	 turizmin	 adada	
geliştirilmesi	amaçlanmıştır.	
	 Çalışmamızın	 birinci	 bölümünde	 Ekoagro	 Turizmin	 tanımı	 yapılmıştır.	 İkinci	
bölümde,	 binlerce	 yıllık	 köklü	 bir	 tarım	 ve	 hayvancılık	 kültürüne	 sahip	Gökçeada’da	
yapılan	 serbest	 hayvancılık	 sistemi	 açıklanmıştır.	 Üçüncü	 bölümde,	 serbest	
hayvancılığın,	 çevre	 ve	 ekoagro	 turizm	 üzerinde	 yarattığı	 olumlu	 ve	 olumsuz	 etkiler	
açıklanmıştır.	 Sonuç	bölümde,	Gökçeada’daki	 serbest	hayvancılık	 sisteminin,	 çevreye	
zarar	 vermeyecek	 şekilde	 düzenlenerek,	 bir	 ekoagro	 turizm	 potansiyeli	 olarak	
kullanılması	amacıyla	yapılması	gerekenleri	içeren	öneriler	yeralmaktadır.	
Anahtar	Sözcükler:	Gökçeada,	Ekoagro	Turizm,		Serbest	Hayvancılık	
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ANAEROBİK	BAFFLED	(PERDELİ)	REAKTÖR	ve	SU	MERCİMEĞİ	Lemna	minor	L.	
KULLANARAK	ATIKSULARDAN	KROM	GİDERİMİ	

Yağmur	UYSAL	ve	H.	Kübra	KIRMACI	
Kahramanmaraş	 Sütçü	 İmam	 Üniversitesi,	 Mühendislik	 ve	 Mimarlık	 Fakültesi,	 Çevre	
Mühendisliği	Bölümü,	46100,	Kahramanmaraş	
	

Günümüzde	evsel	ve	endüstriyel	atıksuların	yüzey	ve	yer	altı	 su	kaynaklarına	
deşarj	edilmesiyle	sayısız	farklı	özellikteki	kirletici	alıcı	su	ortamlarına	karışmaktadır.	
Özellikle	 ağır	 metaller,	 organik	 proseslerin	 aksine	 doğal	 yollarla	 parçalanmadıkları	
için,	doğada	canlı	hayatı	üzerinde	potansiyel	bir	 risk	oluşturmaktadırlar.	Endüstriyel	
atıksulardan	 ağır	 metal	 iyonlarının	 giderilmesi	 için	 kullanılan	 geleneksel	
fizikokimyasal	metotlar,	özellikle	büyük	hacimlerde	ve	suda	çözünmüş	metal	iyonları	
düşük	 derişimlerde	 ise,	 verimsiz	 veya	 oldukça	 pahalı	 olabilmektedir.	 Son	 yıllarda	
yapılan	 çalışmalarda,	 bazı	 biyokütle	 tiplerinin	 (bakteri,	 fungus,	 maya,	 alg	 ve	 bitki	
türleri)	 metal	 iyonu	 giderme	 özelliklerinin	 keşfedilmesi,	 bu	 sistemleri	 doğada	 bol	
miktarda	 bulunan	 doğal	 maddeleri	 kullandığı	 ve	 doğal	 kaynakların	 korunmasına	
yardımcı	oldukları	için	cazip	hale	getirmektedir.	
Atıksu	 arıtımında	 anaerobik	 proseslerin	 kullanımı	 giderek	 yaygınlaşmaktadır.	
Anaerobik	 baffled	 (perdeli)	 reaktör,	 anaerobik	 atıksu	 artımı	 amacıyla	 yaygın	 olarak	
kullanılan	 perdeler	 ile	 ayrılmış	 bölmelerden	 oluşan	 bir	 reaktördür.	 Bu	 çalışmanın	
amacı,	 doğal	 ortamlara	 atıksularla	 atılan	 ağır	 metallerden	 kromun	 birincil	 arıtım	
olarak	 anaerobik	 perdeli	 reaktörle	 arıtılması	 ve	 reaktör	 çıkışındaki	 giderilemeyen	
besin	maddeleri	ve	özellikle	ağır	metal	iyonlarının	ikincil	arıtım	yöntemi	amacıyla	Su	
Mercimeği	Lemna	minor	L.	havuzunda	arıtılmasıdır.	Çalışmada	her	iki	sistemin	arıtım	
performansının	 belirlenmesinin	 yanı	 sıra,	 krom	 iyonlarını	 içeren	 atıksuların	 alıcı	
ortamda	doğal	olarak	bulunan	su	bitkileri	üzerindeki	olası	toksik	etkileri	tartışılmıştır.		
Anahtar	Sözcükler:	Anaerobik	arıtım,	Anaerobik	perdeli	reaktör,	Lemna	minor,	Krom,	
Metal	Akümülasyonu	
	
	
	
	



X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                                           04-07 EKİM 2011, Çanakkale 

358 

 

KURUCAOVA	(BEYŞEHİR	/	KONYA)	KASABASI’NDA	GIDA	VE	İÇECEK	OLARAK	
KULLANILAN	DOĞAL	BİTKİLER		

İbrahim	BAĞCI,	Osman	TUGAY,	Deniz	ULUKUŞ,	Erol	ÖZER	ve	M.	Ali	CANBULAT	
Selçuk	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Selçuklu	/	Konya	
	

Kurucaova	 (Beyşehir	 /	 Konya)	 Kasabası’ndan	 2008‐2009	 yılları	 arasında,	 11	
kaynak	 kişi	 ile	 görüşülerek	 bitki	 örnekleri	 alınmış	 ve	 kullanımına	 ilişkin	 bilgiler	
derlenmiştir.	 Alandan	 toplanan	 bitki	 örneklerinin	 değerlendirilmesi	 sonucunda	 17	
familya	 ve	 37	 cinse	 ait	 toplam	 39	 doğal	 bitkinin	 gıda	 ve	 içecek	 olarak	 kullanıldığı	
belirlenmiştir.	 Bu	 bitkilerin	 hangi	 kısımlarının	 kullanıldığı	 ve	 nasıl	 tüketildiği	 not	
edilmiştir.	Bitkilerin	bazıları	Türkçe	isimleri	ile	birlikte	şöyledir;	Agrostemma	githago	
L.	(Gölücür),	Allium	scorodoprasum	L.	subsp.	rotundum	(L.)	Stearn	[Emirem],	Anchusa	
officinalis	L.	[Öküz	dili],	Chondrilla	juncea	L.	var.	acantholepis	(Boiss.)	Boiss.	[Gariyok],	
Cichorium	 intybus	 L.	 [Güneyik],	 Orchis	 tridentata	 Scop.	 [Salep],	 Papaver	 dubium	 L.	
[Ebem	 ekmeği,	 gelincik],	 Phlomis	 grandiflora	 H.S.	 Thomps.	 var.	 grandiflora	 [Ballık],	
Pistacia	terebinthus	L.	subsp.	palaestina	(Boiss.)	Engler	[Çıtlık	ağacı],	Quercus	cerris	L.	
var.	cerris	 [Bozyaprak	meşe],	Rhus	coriaria	 L.	 [Sumak],	Rubus	discolor	Weihe	&	Nees	
[Böğürtlen],	 Scorzonera	 cana	 (C.A.	 Mey.)	 Hoffm.	 var.	 jacquiniana	 (W.Koch)	 Chamb.	
[Teke	sakalı],	Sideritis	libanotica	Labill.	subsp.	linearis	(Bent.)	Bornm	[Dağ	çayı],	Silene	
vulgaris	 (Moench)	 Garcke	 var.	 vulgaris	 [Çıtlık	 otu],	 Stellaria	media	 (L.)	 Vill.	 subsp.	
media	 [Kaz	 kursağı],	 Thymus	 zygioides	 Griseb.	 var.	 lycaonicus	 (Celak.)	 Ronniger	
[Kekik].	
Anahtar	Sözcükler:	Etnobotanik,	Kurucaova,	Doğal	gıda	ve	içecek	bitkileri,	Konya	
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AVŞAR	VE	ŞABANÖZÜ	KÖYLERİNDE	(POLATLI	/	ANKARA)	GIDA	VE	İÇECEK	
OLARAK	KULLANILAN	DOĞAL	BİTKİLER	

Hacer	AYANDIN	ve	Osman	TUGAY	
Selçuk	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Selçuklu	/	Konya	
	

Avşar	ve	Şabanözü	Köylerinden	2008‐2009	yılları	arasında,	41	kaynak	kişi	 ile	
görüşülerek	bitki	örnekleri	alınmış	ve	kullanımına	ilişkin	bilgiler	çıkarılmıştır.	Alandan	
toplanan	 bitki	 örneklerinin	 değerlendirilmesi	 sonucunda	 35	 doğal	 bitkinin	 gıda	 ve	
içecek	 olarak	 kullanıldığı	 belirlenmiştir.	 Bu	 bitkilerin	 12	 tanesi	meyve	 ve	 tohumları	
yenilen,	9	tanesi	yaprakları	yenilen,	7	 tanesi	çay	olarak	 içilen,	4	 tanesi	kök,	gövde	ve	
yumrusu	 yenilen	 ve	 2	 tanesi	 baharat	 olarak	 kullanılan	 bitkilerdir.	 Bazı	 ilginç	 gıda	
kullanımları	 şöyledir;	 Arum	 elongatum	 subsp.	 detruncatum	 (Mayaotu)	 çiçeklerinin	
altındaki	 yaprak	 suya	 atılıp	 bekletilir	 ve	 o	 suyla	 peynir	 mayalanılır;	 Gundelia	
tounefortii	 (Kenger)	 bitkisinin	 yaprakları	 gençken	 toplanır	 ve	 yemek	 yapılır;	 Beta	
vulgaris	 (Pancar)	 bitkisinin	 yaprağı	 ile	 dolma	 sarılır	 ve	 yaprağı	 kavrularak	 yenilir;	
Rumex	acetosella	 (Labada)	bitkisinin	yaprakları	börek	 iç	malzemesi	olarak	kullanılır;	
Onopordum	turcicum	(Deve	dikeni)	bitkisinin	olgunlaşan	gövde	kabuğu	soyulur	ve	içi	
yenilir;	Geranium	tuberosum	 subsp.	tuberosum	 (Tabanotu)	bitkisinin	 toprak	altındaki	
yumruları	 yenir;	 Quercus	 pubescens	 (Meşe)	 bitkisinin	 olgunlaşan	 meyveleri	 yenilir;	
Vicia	cracca	subsp.	stenophylla	 (Kır	yoncası)	bitkisinin	olgunlaşan	 tohumları	çıkarılır	
ve	yenilir.	
Anahtar	Sözcükler:	Etnobotanik,	Avşar,	Şabanözü,	Gıda	ve	içecek	bitkileri,	Ankara	
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EGE	DENİZİ	KIYILARINDA	DAĞILIM	GÖSTEREN	BAZI	SYNGNATHID	TÜRLERİNİN	
MEVSİMSEL	KONDİSYON	DEĞERLERİ		

ŞULE	GÜRKAN	ve	ERTAN	TAŞKAVAK	
Ege	Üniversitesi	Su	Ürünleri	Fakültesi	Temel	Bilimler	Bölümü	Balıkçılık	A.B.D.	
		
	 Bu	 çalışmada,	 2002–2006	 yılları	 arasında	 Ege	 Denizi’nin	 vejetasyonlu	 kıyısal	
alanlarından	 yakalanan	 Syngnathid	 balık	 türlerinin	 mevsimlere	 bağlı	 kondisyon	
faktörü	değerleri	belirlenmiştir.	2002–2006	yılları	arasında	deniziğnesinden	dört	 tür	
[Syngnathus	 abaster	 (n=8),	 Synganthus	 acus	 (n=490),	 Syngnathus	 typhle	 (n=246),	
Nerophis	ophidion	(n=90)]	ve	denizatından	iki	tür	[Hippocampus	hippocampus	(n=53),	
Hippocampus	guttulatus	(n=243)]	yakalanmıştır.	
	 Sonuç	olarak,	yıllık	kondisyon	değerleri	açısından,	deniziğnesi	türleri	arasında	
en	 yüksek	 değerin	 Synganthus	 abaster	 (0.09)’de,	 en	 düşük	 değerin	 ise	 Nerophis	
ophidion	(0.01)’da	olduğu;	denizatı	türleri	arasında	ise	en	yüksek	kondisyon	değerinin	
Hippocampus	 guttulatus	 (0.47)’da,	 en	 düşük	 değerin	 ise	 Hippocampus	 hippocampus	
(0.41)’da	olduğu	tespit	edilmiştir.			
Anahtar	 sözcükler:	 Ege	 Denizi,	 Syngnathidae,	 deniziğnesi,	 denizatı,	 dağılım,		
kondisyon	faktörü	
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BARAJ	GÖLLERİNDE	TOKSİK	MAVİ‐YEŞİL	ALG	ARTIŞLARI	VE	İZLENMESİ		

Özden	FAKIOĞLU1,		Muhammed	ATAMANALP2	ve	Nilsun	DEMİR1		
1Ankara	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Su	Ürünleri	Mühendisliği	Bölümü,	Dışkapı/Ankara	
2Atatürk	Üniversitesi,	Su	Ürünleri	Fakültesi,	Erzurum	
	

Baraj	 gölleri;	 enerji	 üretimi,	 içme	 suyu	 kaynağı	 sağlama,	 sulama	 ve	 taşkın	
koruma	gibi	çeşitli	amaçlarla	akarsular	üzerine	 inşa	edilen	yapay	göllerdir.	Bu	yapay	
göller,	 akarsu	 ve	 durgun	 su	 ekosistemleri	 arasında	 geçiş	 gösteren	 ve	 her	 ikisinin	 de	
özelliklerini	 taşıyan	 ekosistemlerdir.	 Baraj	 gölleri,	 morfometrik	 ve	 fiziko‐kimyasal	
özellikleri	bakımından	doğal	göllerden	 farklılıklar	gösterir.	Baraj	gölleri	akarsular	 ile	
beslendiğinden	 besin	 maddesi	 açısından	 oldukça	 zengindir	 ve	 bazı	 baraj	 göllerinde	
akarsuyun	 taşıdığı	 besin	 maddeleri	 nedeniyle	 hızlı	 bir	 ötrofikasyon	 görülmektedir.	
Ötrofikasyonun	 bir	 göstergesi	 olan,	 ani	 mavi‐yeşil	 alg	 artışları	 ise	 özellikle	 içme	 su	
kaynağı	olarak	kullanılan	baraj	göllerinde	insan	sağlığı	açısından	risk	oluşturabilir.		

Ülkemizde	 262	 adet	 baraj	 bulunmakta	 ve	 halen	 bazı	 baraj	 göllerinin	 inşası	
devam	 etmektedir.	 Bu	 barajlardan	 119’u	 içme	 su	 temini	 amacıyla	 kullanılmaktadır.	
Baraj	göllerinde,	toksik	Planktothrix,	Microcystis,	Anabaena,	Nostoc,	Aphanizomenon	ve	
Oscillatoria	 cinslerine	 ait	mavi‐yeşil	 türlerinin	 bulunduğu	 ve	 ötrofik	 baraj	 göllerinde	
zaman	 zaman	 aşırı	 artışların	 görüldüğü	 bildirilmektedir.	 Bu	 çalışmada,	 ülkemizdeki	
baraj	 göllerinde	 oluşan	 toksik	 Cyanobakteria	 türlerine	 ilişkin	 çalışmalar	
değerlendirilmiş,	olası	toksik	Cyanobakteria	artışlarının	izlenmesi	ve	alınması	gereken	
önlemler	tartışılmıştır.		
Anahtar	Sözcükler:	Cyanobakteria,	Toksin,	Baraj	Gölü,	Fitoplankton	
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ÇEVRE	DOSTU	POLİMER	KOMPOZİTLERİN	ÜRETİMİNDE	DOLGU	MADDESİ	
OLARAK	ORMAN	ENDÜSTRİ	VE	TARIMSAL	ATIKLARIN	DEĞERLENDİRİLMESİ	

Alperen	KAYMAKCI1,	Türker	GÜLEÇ2	ve	Bekir	Cİhad	BAL3	
1KÜ	Or.	Fakültesi,	Orman	End.	Müh.,	Kastamonu	
2AÇÜ	Orman	Fakültesi	Orman	End.	Müh.,	Artvin	
3KSÜ	Orman	Fakültesi	Orman	End.	Müh.,K.Maraş	
	

Mevcut	 orman	 kaynaklarındaki	 azalma	 ve	 dünya	 nüfusunun	 sürekli	 olarak	
artması	 kompozit	 malzeme	 endüstrisinin	 mevcut	 imkânlarını	 daha	 rasyonel	
kullanılmasını	 ve	 alternatif	 lif	 kaynakları	 bulmasını	 zorunlu	 hale	 getirmiştir.	 Bu	
yüzden	alternatif	biyolojik	esaslı	bu	materyaller	kompozit	endüstrisinin	geleceği	 için	
son	derece	bir	rol	oynamaktadır.	Polimer	kompozitlerin	üretiminde	plastiğin	yanı	sıra	
cam,	 kalsiyum	 karbonat,	 kil,	 talk	 gibi	 inorganik	 dolgu	 maddeleri	 kullanılmaktadır.	
Ancak	 inorganik	 dolgu	 maddelerinin	 pahalı	 oluşu,	 makine	 aksamı	 üzerinde	
oluşturduğu	 korozyon	 ve	 çevre	 dostu	 olması	 sebebiyle	 organik	 dolgu	 maddelerinin	
kullanım	 trendi	 pozitif	 hale	 gelmiştir.	 Organik	 dolgu	 maddeleri	 (tarımsal	 atıklar,	
orman	endüstri	atıkları	ve	orman	kesim	ve	aralama	atıkları)	yenilenebilir	bir	materyal	
olması,	ucuz	olması	ve	ülkemizde	ve	dünyada	bol	miktarda	bulunması	bu	maddelerin	
polimer	kompozit	üretiminde	kullanılmasını	oldukça	cazip	bir	hale	getirmiştir.	

Bu	 çalışmada	 ülkemizde	bol	miktarlarda	bulunan	orman	 endüstri	 ve	 tarımsal	
atıkların	 polimer	 kompozit	 üretiminde	 değerlendirme	 potansiyeli	 ve	 bundan	 elde	
edilecek	sosyal	ve	çevresel	yararlar	ele	alınmıştır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Odun,	 Polimer	 Kompozit,	 Orman	 Endüstri	 Atıkları,	 Tarımsal	
Atıklar	
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KARAMENDERES	(KUMKALE)	DELTASI’NIN	(ÇANAKKALE‐TÜRKİYE)		

ZOOLOJİK	ZENGİNLİĞİ	

İbrahim	UYSAL,	Şebnem	SAMSA,	Tuğçe	ÇAPRAZLI,	Eray	ŞENGÜL,	Faruk	DENİZ,	Burcu	
YEŞİLBUDAK,	Nurbanu	PARTAL,	Nesrin	TÜRKER,	Çiğdem	GÜL	ve	Murat	TOSUNOĞLU	
Çanakkale	 Onsekiz	Mart	 Üniversitesi,	 Fen	 Edebiyat	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü	 17100‐
Çanakkale	
	

Sulak	alanlar	biyolojik	zenginlik	ve	sürdürülebilir	ekolojik	kaynakları	nedeniyle	
çeşitli	 bitki	 ve	 hayvan	 türlerinin	 barındığı	 büyük	 öneme	 sahip	 bölgelerdir.	 Bu	
çalışmada	Troya	Milli	Parkı	sınırları	 içerisinde	bulunan	ve	önemli	bir	sulak	alan	olan	
bölgenin	 zoolojik	 zenginliği	 araştırılmıştır.	 Karamenderes	 Deltası’nın	 omurgalı	 ve	
omurgasız	türleri	bakımından	zengin	bir	faunaya	sahip	olduğu	tespit	edilmiştir.	Ancak	
deltanın,	 Milli	 Park	 sınırları	 içerisinde	 yer	 almasına	 rağmen	 olumsuz	 antropojen	
faktörlere	maruz	kaldığı	gözlenmiştir.			
Anahtar	Sözcükler:	Karamenderes	Deltası,	Sulak	alan,	Fauna	
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EĞİRDİR	SAHİL	ŞERİDİNDE	SEDİMENTLERDE	238U	TAYİNİ	

B.Mavi1,	K.Günoğlu2	ve	İ.Akkurt2	
1Amasya	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Fizik	Bölümü,	Amasya	
2Süleyman	Demirel	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Fizik	Bölümü,	Isparta		
	

Uranyum,	 toryum	 gibi	 doğal	 radyoaktif	 elementler	 evrenin	 yaratılışının	 ilk	
anından	 itibaren	 uzun	 yarı‐ömürleri	 nedeni	 ile	 günümüze	 kadar	 gelmişlerdir.	
Yeryüzünde	özellikle	kayaç	ve	sedimentlerden	elde	edilir.	Isparta‐Eğirdir	ilçesi	37°	50'	
41"	‐	38°	16'	55"	kuzey	enlemleri	ile	30°	57'	43"	‐	30°	44'	39"	doğu	boylamları	arasında	
bulunmaktadır.	 Göller	 Bölgesi	 yöresinde	 1414	 km2	 lik	 alan	 üzerinde;	 Türkiye'nin	 4.	
büyük	 gölü	 olan	 Eğirdir	 Gölü'nün	 doğudan	 batıya	 uzanan	 kıyılarında	 kurulmuştur.	
Isparta	ili	sınırları	içinde	yer	alan	ve	büyük	bir	çöküntü	alanında	oluşmuş	tektonik	bir	
göl	 olan	 Eğirdir	 Gölü,	 482	 kilometrekarelik	 yüzölçümü	 ile	 Türkiye'nin	 4.	 büyük	
gölüdür.	Kuzey	‐	güney	uzunluğu	50	km	olan	gölün,	doğu	‐	batı	genişliği	3‐15	kilometre	
arasında	 değişmektedir.	 Kuzeyde	 kalan	 ve	 daha	 küçük	 bir	 alanı	 kaplayan	 bölümüne	
Hoyran	 Gölü,	 güneyde	 kalan	 bölümüne	 Eğirdir	 Gölü	 denir.	 Her	 iki	 bölüm	 Hoyran	
Boğazı	ile	birleşir.	

Eğirdir	 gölü,	 zengin	 balıkçılık	 potansiyelinin	 yanı	 sıra,	 sulama	 ve	 enerji	 üretimi	
bakımından	da	önem	 taşımaktadır.	Gölden	çevredeki	 tarım	alanlarının	 sulanmasında	
yararlanıldığı	gibi,	bir	regülatör	ve	kanalla	Kovada	I	ve	II	hidroelektrik	santrallerinin	
su	ihtiyacı	da	karşılanmaktadır.	1994	yılı	sonlarında	tamamlanan	tesislerle	Isparta'nın	
içme	 suyu	 ihtiyacının	 bir	 bölümü	 de	 Eğirdir	 Gölü'nden	 sağlanmaktadır.	 Bu	 sebeple,	
aktif	bir	göl	olan	Eğirdir	Gölü	sahil	şeridinden	toplanan	sedimentlerin	238U	tayini	önem	
kazanmaktadır.	 Bu	 amaçla	 Gama	 Spektroskopi	 Laboratuarında	 bulunan	 3”x3”	
büyüklüğünde	NaI(Tl)	detektörü	ve	sayım	sistemi	kullanılarak	gölden	alınan	sediment	
örneklerinde	uranyum	tayini	yapılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Sediment,	238U,	NaI(Tl),	Eğirdir	
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SENİRKENT	ÜZÜMÜNDE	40K	TAYİNİ	

B.MAVİ1,	K.GÜNOĞLU2,	H.O.TEKİN2	ve	İ.AKKURT2	
1Amasya	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Fizik	Bölümü,	Amasya	
2Süleyman	Demirel	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Fizik	Bölümü,	Isparta	
	
	 Yeryüzündeki	 tüm	 canlılar,	 insanlar	 tarafından	 üretilen	 yapay	 radyasyon	
kaynaklarından	maruz	kalınan	radyasyonun	yanı	sıra	hiç	farkında	olmadan	yaşadıkları	
ve	 çalıştıkları	 kapalı	 ortamlardan,	 solunum	 ve	 sindirim	 yollarıyla,	 hava,	 su	 ve	 gıda	
olarak	 alınan	 tüm	 bitkisel	 ve	 hayvansal	 besinlerden	 ve	 hatta	 kendi	 vücutları	 içinde	
barındırdıkları	 doğal	 radyonüklidlerden	 sürekli	 olarak	 radyasyona	 maruz	
kalmaktadırlar.	 Vücuda	 alınan	 bu	 radyoaktif	 maddeler	 zaman	 içerisinde	 organlarda	
birikmektedir.	 	Gıdalardaki	doğal	 radyoaktivitenin	en	önemli	kaynağı	 40K	bileşenidir.	
Üzüm	(Vitis	vinifera	L.),	yeryüzünde	kültürü	yapılan,	taze	ve	kuru	olarak	tüketilebilen	
en	 eski	 meyve	 türlerinden	 birisidir.	 Sofralık	 tüketiminin	 dışında	 şaraplık,	 şıralık	 ve	
konservelik	 olarak	 da	 tüketilmektedir.Hemen	 her	 yerde	 çeşitli	 şekillerde	 sıklıkla	
tüketilen	 ünlü	 Senirkent	 üzümünde	 40K	 tayini,	 Süleyman	 Demirel	 Üniversitesi	 Gama	
Spektroskopi	Laboratuarında	bulunan	3”x3”	büyüklüğünde	NaI(Tl)	detektörü	ve	sayım	
sistemi	kullanılarak	yapılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Üzüm,	40K,	NaI(Tl),	Senirkent	
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OSMANİYE	KARAYOSUNLARININ	RADYASYON	SEVİYESİNİN	BELİRLENMESİ	

K.Günoğlu1,	B.Mavi2,	İ.Akkurt1	ve	A.Kara3	
1Süleyman	Demirel	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Fizik	Bölümü,	Isparta	
2Amasya	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Fizik	Bölümü,	Amasya	
2Osmaniye	Korkut	Ata	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Fizik	Bölümü,	Osmaniye	
	
	 Kara	 yosunları	 suya	 yakın	 yerlerde,	 nemli	 topraklarda,	 taş	 aralıklarında,	 ağaç	
kabuklarında	 ve	 havuz	 kenarlarında	 sıkça	 bulunurlar.	 Osmaniye’	 nin	 denize	 yakın	
olması	 ve	 nemli	 olması	 sebebiyle,	 karayosunlarına	 sıklıkla	 rastlanır.	 Osmaniye	
ili;	35	52’	‐	36	42’	doğu	meridyenleri	 ile	36	 57’‐37	 45’			kuzey	 paralelleri	 arasında	 yer	
alır.	 Doğusunda	 Gaziantep,	 güneyinde	 Hatay,	 batısında	 Adana	 ve	 kuzeyinde	 ise	
Kahramanmaraş	 illeri	 ile	komşudur.	Yüzölçümü	3.279,9	km2	olup	deniz	seviyesinden	
121	m.	yükseklikte	ve	Akdeniz’e	20	km.	mesafededir.	
	 Çevresel	 örneklerin	 sahip	 oldukları	 doğal	 radyoaktivitenin	 bilinmesi,	 maruz	
kalmanın	 kaçınılmaz	 olduğu	 doğal	 radyasyon	 tarafından	 ne	 derece	 etkileniyoruz	
sorusunun	 cevabının	 bilinmesi	 açısından	 önemlidir.	 Bu	 yüzden	 bu	 çalışmada,	
Osmaniye	ilinden	temin	edilen	bazı	yosun	örneklerinin	radyasyon	seviye	belirlemeleri	
Süleyman	 Demirel	 Üniversitesi	 Gama	 Spektroskopi	 Laboratuarında	 bulunan	 3”x3”	
büyüklüğünde	NaI(Tl)	detektörü	ve	sayım	sistemi	kullanılarak	yapılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Karayosunu,	Doğal	Radyoaktivite,	NaI(Tl),	Osmaniye	
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ÇAM	KESE	BÖCEĞİ	(Thaumetopoea	pityocampa)’NİN		BAZI	ÇAM	TÜRLERİNİN	
(Pinus	nigra	L.	ve	Pinus	brutia	Ten.)	TOTAL	FENOLİK	BİLEŞİKLER	VE	PİGMENT	

İÇERİKLERİ	ÜZERİNE	ETKİLERİ	

Aysel	SIVACI1,	Emire	ELMAS,2	Nevin	BOZKURT3,	Sevcan	DUMAN4	
1	Adıyaman	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	ADIYAMAN	
2	Sinop	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	SİNOP	
3	Sinop	Üniversitesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	SİNOP	
4	Adıyaman	Üniversitesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	ADIYAMAN	
	
	 Bu	 çalışmada,	 Sinop	 ili	 Boyabat	 ilçesindeki	 ormanlık	 alanda	 yayılış	 gösteren	
Pinus	nigra	 L.	 ve	Pinus	brutia	 Ten.’da,	 çam	zararlılarından	biri	 olan	 çam	kese	 böceği	
Thaumetopoea	 pityocampa’nın	 pigment	 (klorofil	 a,	 klorofil	 b	 ve	 karotenoidler)	 ve	
fenolik	bileşikler	üzerine	olan	etkileri	 incelenmiştir.	2010‐2011	yılları	arasında	Pinus	
nigra	ve	Pinus	brutia’nın	çam	kese	böceği	bulunan	ve	bulunmayan	bireylerinin	gövde	
ve	yapraklarından	örnekler	alınmıştır.	P.	nigra	ve	P.brutia’nın	çam	kese	böceği	bulunan	
bireylerinin	 yapraklarında	 pigment	 (klorofil	 a,	 klorofil	 b	 ve	 karotenoidler)	
içeriklerinin	azaldığı	saptanmıştır.	Her	iki	türün	gövdelerinde	ise	klorofil	a	ve	klorofil	
b	 içeriklerininin	 azaldığı,	 ancak	 karotenoid	 içeriklerinde	 belirgin	 bir	 değişimin	
olmadığı	 gözlenmiştir.	P.	nigra	 ve	P.brutia’nın	 çam	 kese	 böceği	 bulunan	 bireylerinin	
yaprak	 ve	 gövdelerinde,	 fenolik	 bileşiklerin	 bulunmayan	 bireylere	 göre	 arttığı	
bulunmuştur.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Fenolik	 bileşikler,	 Pinus	 nigra,	 Pinus	 brutia,	 Pigmentler,	
Thaumetopoea	pityocampa	
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DERİMDEN	SONRA	DAYANIMI	ARTIRMAYA	YÖNELİK	TAZE	MEYVE	VE	SEBZELERE	
UYGULANAN	KİMYASALLARA	ALTERNATİF	UYGULAMALAR	

Banu	DAL	
Batı	Akdeniz	Tarımsal	Araştırma	Enstitüsü,	Antalya	
	

Taze	sebze	ve	meyveler	derimden	sonra	fizyolojik	ve	patolojik	olarak	canlılığını	
sürdürmektedir.	 Ürünler	 derimden	 sonra	 solunuma	 devam	 ettiği	 için	 bir	 süre	 sonra	
bozulmalar	 başlamaktadır.	 Bu	 ürünlerin	 çoğunda	 derim	 sonrasında	 fizyolojik	 ve	
patolojik	kayıpların	önlenmesinde	bir	çok	kimyasal	kullanılmaktadır.	Artık	geleneksel	
bir	 yöntem	 olarak	 tanımlanan	 kimyasal	 mücadelenin	 yerine	 insan	 ve	 çevre	 sağlığı	
açısından	 daha	 güvenilir	 olan	 tekniklerin	 kullanılması	 her	 geçen	 gün	 daha	 da	 önem	
kazanmakta	ve	bu	tekniklerin	geliştirilmesi	amacıyla	birçok	çalışmalar	yapılmaktadır.	
Bu	makalede	derimden	sonra	ürünlerin	dayanımını	artırmak	ve	bozulmaları	önlemek	
amacıyla	kullanılan	kimyasallara	alternatif	çevre	dostu	uygulamalar	irdelenecektir.	
Anahtar	Sözcükler:	Sebze,	meyve,	derim	sonu	muhafaza,	kimyasallara	alternatif	
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IŞIKLI	GÖLÜ’NÜN	SUYUNDA	TESPİT	EDİLEN	AĞIR	METAL	DÜZEYLERİ	İLE	BAZI	
FİZİKO‐KİMYASAL	PARAMETRELER	ARASINDAKİ	İLİŞKİLER	

Selda	TEKİN‐ÖZAN1,	Murat	BARLAS2,	Nurşah	AKTAN1,	Burcu	BAŞYİĞİT1	
1Süleyman	Demirel	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Isparta	
2Muğla	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Muğla	
	

Mart	 2009‐Şubat‐2010	 tarihleri	 arasında	 gerçekleştirilen	 bu	 çalışmada	 aylık	
periyotlar	 ile	 arazi	 çalışması	 yapılmış,	 YSI	 marka	 multiparametre	 ölçüm	 cihazı	
yardımıyla	 göl	 suyunun	 sıcaklığı,	 pH	değeri,	 çözünmüş	oksijen	miktarı	 ve	 elektriksel	
iletkenlik	değerleri	ölçülmüştür.	Ağır	metal	analizi	için	gölden	alınan	su	örnekleri	100	
ml’lik	polipropilen	kaplara	aktarılmış	ve	üzerine	pH’ı	düşürmek	amacıyla	1	ml	HNO3	
ilave	 edilmiştir.	 Laboratuara	 getirilen	 su	 örnekleri	 Whatman	 marka	 45	 µm	 cam	
filtreden	 (GF/C)	 geçirilmiş	 ve	 analiz	 işlemine	 kadar	 buzdolabında	 saklanmıştır.	 Su	
örneklerinin	metal	 (Ba,	 As,	 Co,	 Cd,	 Cr,	 Cu,	 Fe,	Mn,	 Ni	 ve	 Zn)	 analizleri	 ICP	 cihazı	 ile	
yapılmıştır.		

Göl	 suyunda	ölçülen	bazı	 fiziko‐kimyasal	parametreler	 ile	 analizi	 yapılan	bazı	
ağır	 metallerin	 düzeyleri	 arasındaki	 istatistiki	 ilişkiyi	 belirlemek	 amacıyla	 SPSS	 15	
programı	 kullanılarak	 Pearson	 testi	 yapılmıştır.	 Buna	 göre;	 sıcaklık	 ile	 pH	 ve	
elektriksel	iletkenlik	arasında	pozitif	bir	ilişki	olduğu	tespit	edilmiştir.	Sıcaklık	artışına	
bağlı	 olarak	 sudaki	 As,	 Co,	 Cd,	 Cr,	 Mn	 miktarlarının	 arttığı,	 diğer	 metallerin	
düzeylerinin	 ise	azaldığı	belirlenmiştir.	pH	düzeyi	 ile	As,	Co,	Cd,	Cr,	Cu,	Mn,	Ni	ve	Zn	
miktarları	arasında	negatif	bir	ilişki	olduğu,	buna	karşın	çözünmüş	oksijen	miktarının	
artışına	 bağlı	 olarak	 Ba,	 Cr	 ve	 Zn	 seviyelerinin	 azaldığı	 tespit	 edilmiştir.	 Elektriksel	
iletkenlikteki	 artış	 ise	 Ba	 ve	 Cr’un	 konsantrasyonunu	 pozitif	 yönde	 etkilemiştir.	
Sıcaklık	ile	Cd	arasında,	pH	ile	Co	ve	Cd	arasında,	çözünmüş	oksijen	ile	Ba,	Co,	Cd	ve	Zn	
arasında,	elektriksel	 iletkenlik	 ile	Ba	ve	Zn	arasında	 istatistiki	açıdan	0.01	düzeyinde	
önemli	sonuçlar	elde	edilmiştir.		
Anahtar	Sözcükler:	Işıklı	Gölü;	Ağır	metal;	Fiziko‐kimyasal	parametreler;	Su		
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PERMETRİNİN	GENOTOKSİK	VE	OKSİDATİF	HASARLARI	ÜZERİNE	ZEYTİN	
YAPRAĞI	EKSTRESİNİN	ETKİLERİ	

Hasan	TÜRKEZ	ve	Başak	TOĞAR	
Atatürk	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Erzurum	
	

Permetrin	 (PM)	 tarım	 uygulamalarında	 oldukça	 yaygın	 kullanılan	 sentetik	
insektisidlerden	 biridir.	 Önceki	 çalışmalar	 permetrinin	 zehirli	 bir	 sentetik	 pretiroid	
olduğunu	 göstermiştir.	Mevcut	 çalışma,	 PM	 tarafından	 sıçanlar	 üzerinde	 oluşturulan	
genetik	 ve	 oksidatif	 hasarlara	 karşı	 zeytin	 yaprağı	 ekstrelerinin	 (ZYE)	 rolünü	
belirlemek	 amacıyla	 yapıldı.	 Kullanılan	 hayvanlar	 dört	 (A,	 B,C	 ve	 D)	 deneysel	 gruba	
ayrıldı.	A	grubu	sıçanlar	kontrol	hayvanları	olarak	seçilerek	sadece	distile	su	verildi.	B	
grubu	 sıçanlara	 intraperitonal	 yolla	 PM	 (60	mg/kg)	 ve	 C	 grubu	 sıçanlara	 ZYE	 (500	
mg/kg)	 verildi.	 D	 grubu	 sıçanlara	 ise	 PM	 ve	 aynı	 zamanda	 ZYE	 verildi.	 Belirlenen	
dozlar	 21	 gün	 boyunca	 uygulandı.	 Deney	 süresinin	 sonunda	 sıçanlara	 anestezi	
uygulanarak	serum	örnekleri	ve	kemik	iliği	hücreleri	alındı.	Genetik	hasarı	belirlemek	
için	 kromozomal	 aberasyon	 (KA)	 ve	 mikroçekirdek	 (MÇ)	 yapıldı.	 Ayrıca	 serum	
örneklerinde	 oksidatif	 hasarı	 belirlemek	 için	 toplam	 antioksidan	 kapasite	 (TAK)	 ve	
toplam	 oksidatif	 strese	 (TOS)	 düzeyleri	 ölçüldü.	 PM	 muamelesi	 yapılan	 B	 grubu	
sıçanlarda	 genotoksik	 hasar	 ve	 total	 oksidatif	 stres	 parametrelerinde	 artış	 görüldü.	
Aynı	 zamanda	 PM	 muamelesi	 sonucu	 kontrol	 grubuna	 oranla	 TAK	 düzeyinde	
azalmalara	 neden	 oldu.	 	 C	 grubu	 sıçanların	 TAK	 düzeyinde	 istatistiksel	 önemli	 (p	
<0.05)	 bir	 artış	 görülürken	 sitogenetik	 parametlerde	 herhangi	 bir	 değişiklik	
gözlenmedi.	 D	 grubu	 sıçanlarda	 ZYE	 +	 PM	 eş	 zamanlı	 muamelesinin	 PM’in	 neden	
olduğu	toksik	etkileri	azalttığı	gözlendi.	Sonuç	olarak,	mevcut	araştırma	PM’in	in	vivo		
genetik	 ve	 oksidatif	 hasarına	 karşı	 ZYE'nin	 	 koruyucu	 rolü	 olduğunu	 ilk	 kez	 ortaya	
koymaktadır.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Permetrin,	 Zeytin	 yaprağı	 ekstresi,	 Kromozomal	 aberrasyon,	
Mikroçekirdek,	Toplam	antioksidan	kapasite,	Toplam	oksidatif		stres	
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SIÇANLARDA	ALUMİNYUM	FOSFİTİN	GENETİK	VE	OKSİDATİF	HASARI	ÜZERİNE	L.	
nobilis	YAPRAK	EKSTRESİNİN	ROLÜ	

Hasan	TÜRKEZ	ve	Başak	TOĞAR	
Atatürk	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Erzurum			
	

Aluminyum	 fosfit	 (AlP)	 böcek,	 nematod,	 patojen	 ve	 yabancı	 otları	 yok	 etmek	
için	 orman	 ve	 süs	 fidanlıklarında	 yaygın	 olarak	 kullanılan	 renksiz,	 yanıcı	 ve	
sıvılaştırılmış	 bir	 pestisittir.	 Yapılan	 araştırmalar	 AlP’in	 memeli	 hücrelerinde	 toksik	
etkileri	olduğu	rapor	edilmiştir.	Bu	nedenle,	mevcut	çalışmada	sıçan	serum	ve	kemik	
iliği	 hücreleri	 üzerinde	 AlP	 tarafından	 oluşturulan	 genetik	 ve	 oksidatif	 hasarlar	
üzerine	 Laurus	 nobilis	 yaprak	 ekstresinin	 (LYE)	 koruyucu	 etkisi	 araştırıldı.	 Seçilen	
hayvanlar	 dört	 gruba	 (n=6)	 ayrıldı.	 1.	 grup	 kontrol	 grubu	 olarak	 seçilerek	 sadece	
distile	su	verildi.	2.	gruba	4	mg/kg	AlP,	3.	gruba	200	mg/	kg	LYE	ve	4.	gruba	 	AlP	ve	
LYE	birlikte	verildi.	14	günlük	deney	süresinin	sonunda	genetik	hasarı	belirlemek	için	
kromozomal	aberasyon	(KA)	ve	mikroçekirdek	(MÇ)	testleri	yapıldı.	İlaveten,	oksidatif	
hasarı	 belirlemek	 için	 toplam	 antioksidan	 kapasite	 (TAK)	 ve	 toplam	 oksidatif	 stres	
(TOS)	parametreleri	değerlendirildi.	Sonuç	olarak	AlP	KA,	MN,	TOS	düzeylerinde	artışa	
sebep	olurken	TAS	düzeyinde	azalmalara	sebep	oldu.	Aksine,	LYE	ilgili	parametrelerde	
herhangi	 bir	 değişikliğe	 yol	 açmadı.	 Üstelik,	 LYE	 varlığında	 AlP’in	 neden	 olduğu	
oksidatif	 ve	 genetik	 hasarlar	 azaltılabildi.	 Bulgularımız,	 LYE’nin	 antioksidan	 ve	 anti‐
genotoksik	özelliklerini	açıkça	ortaya	koymaktadır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Aluminyum	 fosfit,	 	 L.	 nobilis	 yaprak	 ekstresi,	 Kromozomal	
aberrasyon,	Mikroçekirdek,	Toplam	antioksidan	kapasite,	Toplam	oksidatif		stres	
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KARAKAYA	BARAJ	GÖLÜ	GÖL	ALANINDA	ÖTROFİKASYON	VE	KONTROLÜ	

Mehmet	KÜÇÜKYILMAZ1,	Ferhat	DEMİROL1,	M.	Ali	T.	KOÇER2,	Nurten	ÖZBEY1,	İbrahim	
TÜRKGÜLÜ1	ve	Gökhan	KARAKAYA1	

1Su	Ürünleri	Araştırma	Enstitüsü	Müdürlüğü,	23040,	Elazığ	
2Akdeniz	Su	Ürünleri	Araştırma	Üretim	ve	Eğitim	Enstitüsü	Müdürlüğü,	07001,	Antalya	
	
	 Sanayi	ve	teknoloji	çağında	mevcut	üretim	faaliyetleri,	nüfus	artışı,	doğal	alanların	
tahribi	 gibi	 faaliyetler	 sonucunda	 su	 ortamları	 hızla	 kirlenmektedir.	 Kirlenme	 suyun	
fiziksel,	 kimyasal	 ve	 biyolojik	 özelliklerini	 etkilemektedir.	 Besin	 elementlerinin	 deşarj	
edilmesi	göl,	rezervuar,	akarsu	ve	sahil	gibi	tüm	ortamlarda	su	kalitesinin	bozulmasına	ve	
zamanla	 da	 ötrofikasyona	 neden	 olmaktadırlar.	 Baraj	 göllerinin	 ve	 göletlerin	 besin	
düzeyine	 göre	 sınıflandırılması,	 karşılaştırılması,	 göl	 yönetim	 stratejileri	 ve	 restorasyon	
çalışmaları	 açısından	 büyük	 önem	 taşımaktadır.	 Ötrofikasyon	 probleminde	 sınırlayıcı	
element	fitoplankton	oluşumunu	sağlayan	azot,	fosfor,	karbon	ve	silisyum	elementlerinden	
biridir.	Karbon,	 fitoplanktonlar	için	kolay	elde	edilebilmesi	ve	bol	miktarlarda	bulunması	
sebebiyle	 sınırlayıcı	 bir	 faktör	 olarak	 düşünülemez.	 Silisyum	 elementi	 ise	 fitoplankton	
oluşumunda	 gerekli	 bir	 element	 olmakla	 birlikte	 diğer	 elementlere	 göre	 çok	 daha	 az	
kullanıldığından	 sınırlayıcı	 element	 olarak	 görülmemektedir.	 Bu	 durumda	 ötrofikasyon	
sürecini	 sınırlayıcı	 olarak	 azot	 	 ve	 fosfor	 	 elementleri	 düşünülmelidir.	 Bir	 su	 ortamının	
ötrofikasyon	açısından	ele	alınması	aşamasında	en	önemli	adımlardan	biri	trofik	seviyenin	
doğru	 bir	 şekilde	 belirlenmesidir.	 Göllerin	 trofik	 seviyelerinin	 belirlenmesi	 amacıyla	
kullanılan	3	temel	parametre,	Toplam	fosfor,	Klorofil‐a	ve	Secchi	diski	derinliğidir.		
	 Bu	çalışmada	Karakaya	Baraj	Gölünde	bazı	su	kalitesi	parametreleri	(toplam	azot,	
toplam	fosfor,	seki	diski	derinliği,	anyon	ve	katyonlar	gibi)	bir	yıl	boyunca	izlenmiş	 	elde	
edilen	sonuçlarla,	gölde	alabalık	yetiştiriciliğine	dayalı	olası	çevre	sorunları	ve	gölün	trofik	
seviyesi	üzerinde	bazı	değerlendirmelerde	bulunulmuştur.	
Anahtar	Sözcükler:	Karakaya	Baraj	Gölü,	Ötrofikasyon,	Su	Kalitesi	
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KEBAN	BARAJ	GÖLÜ’NDE	SU	KALİTESİNİN	DERİNLİKLE	VE	BÖLGELERE	GÖRE	
DEĞİŞİMİ	

Kenan	ALPASLAN1,	Ahmet	SESLİ	1,	Rıdvan	TEPE	1,	Gökhan	KARAKAYA	1,	Nevin	
BİRİCİ1,	Tünay	ŞEKER	1,	Nurten	ÖZBEY	1,	Nurettin	YILDIZ1,	Mehmet	A.	T.	KOÇER2	

1.Su	Ürünleri	Araştırma	Enstitüsü	Müdürlüğü,	ELAZIĞ	
2.Akdeniz	 Su	 Ürünleri	 Araştırma	 Üretim	 ve	 Eğitim	 Enstitüsü	 Müdürlüğü,	
Döşemealtı/ANTALYA	
	

Fırat	Nehri	 üzerinde	 kurulu	 büyük	 dizi	 barajların	 üst	 havzada	 yer	 alan	 ve	 ilk	
inşa	 edilenini	 oluşturan	 Keban	 Baraj	 Gölü,	 su	 depolama	 hacmi	 ve	 yüzey	 alanı	
bakımından	 ülkemizin	 en	 büyük	 barajlarından	 birisidir.	 Keban	 Baraj	 Gölü	 büyük	
oranda	Fırat	Nehrinin	ana	kolları	olan	Murat	Nehri,	Karasu	Nehri,	Munzur	Çayı	ve	Peri	
Çayı	 ile	 beslenmektedir.	 Benzer	 coğrafi	 ve	 iklimsel	 özelliklere	 sahip	 alanlardan	
doğarak	 akış	 göstermekle	 birlikte	 farklı	 alanlardan	 ve	 farklı	 akımlarla	 göle	 giren	
akarsular,	özellikle	çözünmüş	anyon	ve	katyon	miktarları	bakımından	gölde	derinlikle	
değişen	bölgesel	farklılıklara	ortaya	çıkarmıştır.	Bu	çalışmada	Keban	Baraj	Gölü’nde	su	
kalitesi	 değişkenleri	 bakımından	 derinlikle	 ortaya	 çıkan	 bölgesel	 farklılıklar	
değerlendirilmiştir.	

İzlenen	 bazı	 fizikokimyasal	 su	 kalitesi	 değişkenlerinin	 0‐30	 m	 arasında	
derinlikle	değişiminin	değerlendirildiği	bu	 çalışma,	Keban	Baraj	Gölü’nde	Haziran	ve	
Eylül	 ayları	 arasında	 baraj	 gölünde	 sıcaklık	 tabakalaşması	 oluştuğunu	 ortaya	
koymaktadır.	 Sıcaklık	 tabakalaşması	 döneminde	 epilimnion	 0‐10	 m	 arasında,	
termoklin	 20‐30	 m	 arasında	 ve	 hipolimnion	 30	 m	 altında	 olduğu,	 diğer	 aylarda	 bu	
derinlikler	 arasında	 tam	 bir	 karışım	 oluştuğu	 belirlenmiştir.	 Keban	 Baraj	 Gölü’nde	
fotik	 bölgenin	 15	 m	 derinliğe	 kadar	 ulaştığı	 hesaplanmıştır.	 Ana	 bileşenler	 analizi	
izlenen	 değişkenler	 arasındaki	 ilişkileri	 ve	 kümelenme	 analizi	 izlenen	 su	 kalitesi	
değişkenlerinin	 değişimi	 bakımından	 baraj	 gölünde	 derinlik	 ve	 bölgelere	 göre	
farklılıklar	 olduğunu	 açığa	 çıkarmış,	 derinliğe	 göre	 ortaya	 çıkan	 bu	 bölgesel	
farklılıkların	baraj	gölünü	besleyen	akarsu	girişleriyle	ilişkili	olduğunu	göstermiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Keban	Baraj	Gölü,	Su	Kalitesi,	Sıcaklık	Tabakalaşması	
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Actinoplanes	abujanensis’İN	3	FARKLI	İZOLATININ	Meloidogyne	incognita	VE	
DOMATES	BİTKİLERİNE	ETKİLERİ		

Sevilhan	MENNAN1,	Semiha	ŞEKER1,	Gökhan	AYDINLI2,	Nuri	KALKIŞIM1,	Anıl	SAZAK3,	
ve	Nevzat	ŞAHİN3	

1Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Bitki	Koruma	Bölümü,	Samsun,		
2Bozok	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Bitki	Koruma	Bölümü,	Yozgat		
3Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Samsun	
	

Kök	 ur	 nematodları	 ile	 mücadelede,	 çevreye	 dost,	 insan	 sağlığına	 olumsuz	
etkileri	bulunmayan	biyolojik	mücadele	ve	zararlının	mücadelesinde	kullanılabilecek	
organizmaların	 tespiti	 son	derece	önemlidir.	Bu	amaçla,	Nijerya	 topraklarından	 izole	
edilen	 yeni	 tür	Actinoplanes	 abujanensis	 bakterisinin,	Meloidogyne	 incognita	 üzerine	
olan	 etkisinin	 araştırıldığı	 saksı	 denemeleri	 yürütülmüştür.	 Saksılardaki	 steril	
topraklarda	 yetiştirilen	 3‐4	 yapraklı	 hassas	 domates	 (Lycopersicum	 esculentum	 L.)	
(Falcon)	 fidelerine	 her	 bir	 izolata	 ait	 katı	 ve	 sıvı	 formdaki	 bakterilerin	 3	 farklı	
yoğunluktaki	 sporları	 (1.4,	 0.93	 ve	 0.37	 g	 yaş	 hücre)	 ile	 M.	 incognita	 (1000	
yumurta/bitki)	 inokule	 edilmiştir.	 Denemeler	 25±2	 C°	 sıcaklıktaki	 kontrollü	 cam	
serada,	tesadüf	parselleri	deneme	desenine	göre	4	tekerrürlü	olarak	yürütülmüş	ve	1	
kez	 de	 tekrarlanmıştır.	 Bulaştırmadan	 45	 gün	 sonra,	 bitki	 boyu,	 kök	 ağırlığı,	 yaprak	
sayısı,	 gövde	 kuru	 ve	 yaş	 ağırlığı	 ölçülmüş,	 köklerdeki	 urlanma	 oranı	 belirlenmiş	 ve	
kökteki	 yumurtalar	 sayılmıştır.	 Araştırma	 sonucunda,	 izolatlardan	 hiçbirinin	
urlanmayı	 ve	 kökteki	 yumurta	 sayısını	 azaltmadığı	 ve	 böylece	 kök	 ur	 nematodları	
üzerinde	biyolojik	mücadele	potansiyelleri	olmadığı	belirlenmiştir.	Ancak	özellikle	sıvı	
uygulama	 şekli,	 uygulama	 dozu	 ile	 doğru	 orantılı	 olarak	 bitki	 gelişim	 kriterlerinin	
tamamını	 önemli	 seviyede	 artırmıştır.	 Bu	 itibarla	 yeni	 tanımlanan	 bakteriden	
hazırlanan	 izolatlar,	 kök	 ur	 nematodlarının	mücadelesinde	 etkisiz	 bulunurken;	 bitki	
gelişimi	üzerine	olumlu	etkiler	gösterdikleri	sonucuna	varılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Meloidogyne,	Actinoplanes,	biyolojik	mücadele	
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PERİFERİK	İNSAN	KAN	KÜLTÜRLERİNDE	PERMETRİN	TARAFINDAN	
OLUŞTURULAN	DNA	VE	OKSİDATİF	HASARA	KARŞI	TAURİNİN	ROLÜ	

Hasan	Türkez	ve	Elanur	Aydın	
Atatürk	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Erzurum	
	
	 Taurin	 (TA),	 memeli	 dokularında	 bulunan	 ve	 DNA	 hasarına	 karşı	 hücrelerin	
korunmasında	 rol	 oynayan	 bir	 amino	 asittir.	 	 Diğer	 taraftan,	 pestisidler	 günümüzde	
çevresel	kirleticilerin	yeni	ve	önemli	bir	sınıf	oluşturmaktadır.		Permetrin	(PM)	tarım	
ve	 ormancılık	 faaliyetlerinde	 zararlıların	 kontrol	 edilmesi	 amacıyla	 yaygın	 olarak	
kullanılan	 piretroid	 pestisidlerdendir.	 Pek	 çok	 araştırma	 bulgusu	 insanlarda	 PM	
maruziyeti	 ile	 başta	 sinir	 sistemi	 hasarları	 olmak	 üzere	 pek	 çok	 ciddi	 sağlık	 sorunu	
arasında	yakın	bir	ilişkinin	olduğunu	ortaya	koymaktadır.	Üstelik	bu	kimyasalın	güçlü	
mutajenite	potansiyeline	sahip	olduğu	da	rapor	edilmektedir.	Mevcut	çalışmada,	insan	
kan	kültürlerinde	PM	maruziyetine	karşı	doğal	bir	antioksidan	olan	TA’nin	koruyucu	
etkinliği	araştırıldı.	Farklı	konsantrasyonlarda	PM	ve	TA	uygulanmasından	sonra	insan	
tam	kan	kültürleri	mikroçekirdek	(MÇ)	ve	kardeş	kromatid	değişimi	(KKD)	testleri	ile	
değerlendirildi.	 İlaveten,	 oksidatif	 etkileri	 belirlemek	 amacıyla	 toplam	 antioksidan	
kapasite	 (TAK)	 ve	 toplam	 oksidatif	 stres	 (TOS)	 düzeyleri	 ölçüldü.	 Sonuçlarımız,	 PM	
maruziyetinin	 insan	 lenfositlerinde	KKD	ve	MÇ	oranlarını	 artırdığını	 ve	TAK	 ile	TOS	
düzeylerini	 değiştirerek	 oksidatif	 strese	 yol	 açtığını	 ortaya	 koydu.	 TA’nin	 tek	 başına	
uygulandığı	 tüm	 konsantrasyonları	 kontrollerle	 karşılaştırıldığında	 KKD	 ve	 MÇ	
oranlarını	 değiştirmediği	 gözlendi.	 Ayrıca	 TA,	 TOS	 düzeyini	 değiştirmeden,	 TAK	
düzeyinde	 artışa	 yol	 açtı.	 Üstelik	 PM	 tarafından	 oluşturulan	 olumsuz	 sitogenetik	 ve	
oksidatif	değişiklikler,	TA	uygulanması	ile	doza	bağlı	olarak	azaltılabildi.	Sonuç	olarak,	
bu	 çalışmada	 insan	 lenfosit	 kültürlerinde	 PM’in	 neden	 olduğu	 DNA	 ve	 oksidatif	
hasarlara	karşı	TA’nin	antigenotoksik	özellikleri	ilk	kez	tespit	edildi.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Taurin,	 Mikroçekirdek,	 Kardeş	 Kromatid	 Değişimi,	 Permetrin,	
Toplam	Antioksidan	Kapasite,	Total	Oksidatif	Stres	
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ERZURUM	VE	ARTVİN	İLLERİNDE	TESPİT	EDİLEN	BAZI	LİKEN	TÜRLERİNİN	
SİTOGENETİK	VE	OKSİDATİF	ETKİLERİNİN	ARAŞTIRILMASI	

Elanur	Aydın	ve	Hasan	Türkez	
Atatürk	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Erzurum	
	
	 Likenler,	 mantarlar	 ve	 alglerin	 birlikteliğinden	 oluşan	 simbiyotik	
organizmalardır.	 Bu	 organizmalar,	 ülkemizde	 oldukça	 yaygın	 olarak	 bulunmaktadır.	
Pek	 çok	 liken	 türü	 yüzyıllar	 boyunca	 tıbbi	 amaçlı	 olarak	 kullanıldığı	 ve	 tüberküloz,	
hemoroid,	ülser,	dizanteri	ve	kanser	gibi	pek	çok	hastalığın	tedavisinde	etkili	oldukları	
rapor	 edilmiştir.	 Güvenilirlik	 değerlendirmeleri	 sonrasında,	 çeşitli	 likenlerin	 doğal	
ilaçların	kolay	elde	edilebilen	kaynakları	oldukları	ve	bunların	bir	gıda	desteği	olarak	
ya	 da	 ilaç	 sanayisinde	 kullanılabileceği	 belirtilmiştir.	 Ancak,	 günümüze	 kadar	 çoğu	
liken	 türünün	 yapısı	 veya	 biyolojik	 rolü	 tam	 olarak	 açıklanamamıştır.	 Bu	 nedenle,	
mevcut	 çalışmada,	 kültürleri	 yapılmış	 insan	 kan	 hücrelerinde	 (n=5)	 yedi	 farklı	 liken	
türü	 (Bryoria	 capillaris,	 Peltigera	 rufescens,	 Xanthoria	 elegans,	 Cetraria	 chlorophylla,	
Physcia	aipolia,	Dermatocarpon	intestiniforme	and	Aspicilia	calcarea)	sulu	ekstrelerinin	
genetik	 ve	 oksidatif	 etkilerinin	 ortaya	 konması	 amaçlanmıştır.	 Bütün	 liken	 türleri	
Ağustos	 2010	 döneminde	 Erzurum	 ve	 Artvin	 (Türkiye)	 illerinden	 toplandı.	 Farklı	
konsantrasyonlarda	liken	ekstreleri	kültür	tüplerine	ilave	edildi.	Genotoksik	etkilerin	
değerlendirilmesi	 için	Kromozom	aberasyonları	 (KA)	ve	Mikroçekirdek	 (MÇ)	 testleri	
kullanıldı.	 İlaveten,	 oksidatif	 etkileri	 saptamak	 için	 de	 biyokimyasal	 parametreler	
(Toplam	 antioksidan	 kapasite	 [TAK]	 ve	 Toplam	 oksidatif	 durum[TOD])	
değerlendirildi.	In	vitro	test	sistemlerimizde,	insan	lenfositleri	üzerine	test	edilen	tüm	
liken	türlerinin	non‐mutajenik	olduğu	gözlendi.	Üstelik	bu	ekstreler	kültürlere	eklenen	
likenlerin	türüne	ve	dozuna	bağlı	olarak	antioksidan	aktivite	gösterdi.	Diğer	taraftan,	
ekstreler	 1000	mg/L	ve	üzerindeki	 konsantrasyonlarında	 oksidatif	 strese	 yol	 açarak	
kültürlerin	üreme	koşullarını	olumsuz	etkiledi.	 Sonuç	olarak,	mevcut	 çalışmada	non‐
mutajenik	 ve	 antioksidan	 özelliklere	 sahip	 olan	 bu	 likenler	 terapötiklerin	 yeni	 bir	
kaynağı	olarak	önerilmektedirler.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Artvin,	 Erzurum,	 İnsan	 Lenfositleri,	 In	 Vitro,	 Kromozom	
Aberasyon	Testi,		Liken,	Mikroçekirdek	Testi,	Oksidatif	Durum	
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IN	VITRO	İMAZALİL	TOKSİSİTESİNE	KARŞI	EİKOSAPENTAENOİK	ASİT’İN	
KORUYUCU	ROLÜ	

Hasan	Türkez	ve	Elanur	Aydın		
Atatürk	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Erzurum	
	
	 Eikosapentaenoik	asit	(EPA)	memeli	canlıların	sağlığı	için	önemli	olan	omega‐3	
yağ	asitlerindendir.	Son	bulgular	EPA’in	DNA	hasarına	karşı	hücrelerin	korunmasında	
rol	oynadığını	 göztermiştir.	Diğer	 taraftan,	pestisitlerin	 çoğu	genellikle	 çevre	kirliliği	
ve	insan	sağlığı	üzerinde	olumsuz	etkilere	yol	açmaktadır.	Hem	tarımsal	hem	de	klinik	
alanlarda	yaygın	olarak	kullanılan	bir	 fungisid	olan	 İmazalil’	 in	 (IMA),	omurgalılarda	
çok	 ciddi	 toksik	 etkilere	 neden	 olduğu	 gözlenmektedir.	 Bu	 çalışmada,	 insan	 lenfosit	
kültürlerinde	 IMA	 tarafından	 oluşturulan	 genotoksik	 hasara	 karşı	 EPA’	 in	 anti‐
genotoksik	 etkileri	 kromozom	 aberasyon	 (KA)	 ve	 mikroçekirdek	 (MÇ)	 testleri	
kullanılarak	 araştırıldı.	 Periferal	 kan	 hücreleri	 IMA	 ve	 EPA’nın	 çeşitli	
konsantrastrasyonları	 ile	 birlikte	 ve	 ayrı	 ayrı	 muamele	 edildi.	 Tek	 başına	 EPA	
uygulamalarında	genotoksik	etki	gözlenmez	iken,	IMA	ile	birlikte	uygulamalarında	MÇ	
oranlarında	ve	KA	 frekanslarında	azalmalar	gözlendi.	 Elde	ettiğimiz	bulgular;	EPA’in	
tek	 başına	 genotoksik	 etkiye	 sahip	 olmadığını,	 ancak	 periferal	 insan	 lenfosit	
kültürlerinde	IMA’nın	genotoksisitesini	hafifletebileceğini	ortaya	koydu.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Kromozom	 Aberasyon	 Testi,	 Eikosapentaenoik	 Asit,	 İmazalil,	
Genoprotektif,	İnsan	Lenfosit	Kültürü,	Mikroçekirdek	Testi	
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İNSAN	LENFOSİT	KÜLTÜRLERİNDE	PERMETRİN	İLE	OLUŞTURULAN	GENETİK	
HASARA	KARŞI	RESVERATROLÜN	GENOPROTEKTİF	ETKİSİ	

Hasan	Türkez	ve	Elanur	Aydın	
Atatürk	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Erzurum	
	
	 Üzüm,	fıstık,	kırmızı	şarap	gibi	besin	kaynaklarında	bulunan	resveratrol	(RSV)	
diğer	 sindirim	 ürünleri	 ile	 birlikte	 kolayca	 emilebilir.	 Bir	 polifenol	 olan	 RSV,	 DNA	
hasarına	 karşı	 hücrelerin	 korunmasında	 önemli	 biyolojik	 aktivitelere	 sahiptir.	 Diğer	
taraftan,	 güçlü	 mutajenite	 potansiyeline	 sahip	 olduğu	 rapor	 edilen	 permetrin	 (PM)	
tarım	 ve	 orman	 faaliyetlerinde	 zararlıların	 kontrolü	 için	 yaygın	 kullanılan	 piretroid	
pestisidlerden	biridir.	Bu	çalışmada	RSV’	ün	in	vitro	genetik	etkileri	ve	PM	tarafından	
oluşturulan	 genotoksisite	 üzerine	 potansiyel	 koruyuculuğu	 değerlendirildi.	 PM	 ve	
RSV’ün	 insan	 tam	 kan	 kültürlerinde	 ayrı	 ayrı	 ve	 birlikte	 uygulanmasından	 sonra	
kromozom	aberasyonları	 (KA)	ve	kardeş	kromatid	değişimi	 (KKD)	 frekansları	 analiz	
edildi.	 Sonuçlarımız,	 kontrollerle	 karşılaştırıldığında	 PM’in	 periferal	 lenfosit	
kültürlerinde	KA	 frekanslarını	ve	KKD	oranlarını	anlamlı	olarak	arttırdığını	gösterdi.	
Buna	 karşın,	 RSV	 uygulanan	 konsantrasyonların	 hiçbirinde	 genotoksik	 etkili	
bulunmadı.	Üstelik	PM’in	her	iki	genotoksisite	parametresinin	frekanslarındaki	neden	
olduğu	anlamlı	artışlar,	RSV’ün	koruyucu	etkisi	ile	dozuna	bağlı	olarak	azaltılabildi.			
Anahtar	 Sözcükler:	 Kromozom	 Aberasyon	 Testi,	 İnsan	 Lenfositleri,	 Mutajenite,	
Permetrin,	Resveratrol,	Kardeş	Kromatid	Değişimi		
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BURSA	İLİ	ULUDAĞ	ORMANLARINI	OLUŞTURAN	AĞAÇLARDA	GELİŞEN	
FİLLOTROF	MİKROFUNGUSLAR	

Demet	YILMAZKAYA	ve	Hasan	AKGÜL	
Gaziantep	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Gaziantep/Türkiye		
	
	 Bursa	 ili	 Uludağ	 sınırları	 içerisinde	 2002‐2008	 yılları	 arasında	 yürütülen,	
Uludağ	 orman	 formasyonunda	 yer	 alan	 çalı	 ve	 ağaç	 türleri	 üzerinde	 gelişen	
mikrofungusları	 tespit	 etmek	 amacıyla	 gerçekleştirilen	 arazi	 çalışmaları	 sonucunda	
Ascomycota	 divizyosuna	 ait	 olan	 17	 fillotrof	 mikrofungus	 türü	 ve	 Basidiomycota	
divizyosuna	 ait	 olan	 6	 fillotrof	 mikrofungus	 türü	 olmak	 üzere	 toplam	 23	 fillotrof	
mikrofungus	 türü	 tespit	 edilmiştir.	 Bunlar	 Ascomycota	 divizyosundan	 Alternaria	
alternata	 (Fr.)	 Keissler,	 Asteroma	 carpini	 (Lib.)	 B.	 Sutton,	 Camarosporium	 oreades	
(Durieu	 &	 Mont.)	 Sacc.,	 Cylindrosporium	 hiemalis	 (B.	 B.	 Higgins)	 Sacc.,	 Discula	
umbrinella	 (Berk.	 &	 Broome)	 M.	 Morelet,	 Marssonia	 celtidis	 Bremer,	 Marssonina	
juglandis	(Lib.)	Magnus,	Microsphaera	alphitoides	Griff.	&	Maubl.,	Passalora	bacilligera	
Fr.	 &	 Mont.,	 Phyllactinia	 roboris	 (Gachet)	 S.	 Blumer	 ,	 Phyllosticta	 briardi	 Sacc.,	
Phyllosticta	 hedericola	 Durieu	 &	 Mont.,	 Phyllosticta	mali	 Briard,	 Phoma	 desolationis	
Speg.,	 Septoria	 populi	 Desm.,	 Septoria	 pyricola	 Desm.,	 Uncinula	 clandestina	 (Biv.)	 J.	
Schröt.	 türleri	 ve	 Basidiomycota	 divizyosundan	 Gymnosporangium	 clavariiforme	
Dietel,	 Gymnosporangiyum	 tremelloides	 (A.	 Braun)	 R.	 Hartig,	 Microstroma	 album	
(Desm.)	 Sacc.	 ,	 Microstroma	 juglandis	 (Berenger)	 Sacc.,	 Phragmidium	 mucronatum	
(Pers.)	Schltdl.,	Tranzschelia	pruni‐spinosae	(Pers.)	Dietel	türleridir.	Mikrofunguslar	ile	
ilgili	literatüre	göre,	Quercus	robur	L.	subsp.	robur’un	Camarosporium	oreades	Sacc.	ve	
Phyllactinia	 roboris	 (Gachet)	 Blumer	 türleri	 için;	 Malus	 sylvestris	 Miller	 subsp.	
sylvestris’in	 Phyllosticta	 briardi	 Sacc.	 türü	 için	 Türkiye’de	 yeni	 konukçu	 olduğu	
saptanmıştır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Mikrofungus,	 Fillotrof,	 Ascomycota,	 Basidiomycota,	 Uludağ,	
Bursa	
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ULUDAĞ	(BURSA)	ENDEMİĞİ	OLAN	Galium	olympicum’UN	MİKROMORFOLOJİSİ,	
EKOLOJİSİ	VE	KORUMA	DURUMU	

Ruziye	DAŞKIN,	Özer	YILMAZ	ve	Gönül	KAYNAK	
Uludağ	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Görükle	/	Bursa	
	

Bu	 çalışmada	 Uludağ	 (Bursa)	 endemiği	 olan	 Galium	 olympicum	 Boiss.		
(Rubiaceae)’un	mikromorfolojik	özellikleri,	ekolojisi	ve	koruma	durumu	incelenmiştir.	
Çalışmanın	 materyalini	 2002	 ila	 2011	 yılları	 arasında	 Uludağ’dan	 tarafımızdan	
toplanmış	 G.	 olympicum’a	 ait	 herbaryum	 örnekleri	 oluşturmaktadır.	 Mikromorfoloji	
kısmında	türün	ayrıntılı	deskripsiyonu	verilmiş,	bitkinin	gövde	yüzeyi,	yaprak	üst	ve	
alt	yüzeyi,	yaprak	kenarı,	 sepal,	petal	yüzeyi,	meyve	ve	 tohum	yüzeyi	SEM	(Taramalı	
Elektron	Mikroskobu)	 kullanılarak	 ayrıntılı	 olarak	 incelenmiştir.	 Türün	 ekolojisinde,	
Uludağ’daki	dağılışına,	habitat	 özelliklerine,	birlikte	yetiştiği	diğer	bitki	 türlerine	yer	
verilmiş,	Uludağ’da	yayılış	gösterdiği	yerler	haritada	işaretlenmiştir.		

Çalışma	 sonunda	 G.	 olympicum’un	 Uludağ’da	 1850‐2500	 metreler	 arasında	
subalpin	çayırlıklarda,	 alpin	 taşlık	ve	kayalık	yamaçlar	üzerinde,	 Juniperus	communis	
ve	 Festuca	 punctoria	 toplulukları	 arasında	 yayılışının	 olduğu	 saptanmıştır.	 Türkiye	
Bitkileri	 Kırmızı	 Kitabı’na	 göre	 G.	 olympicum,	 Zarar	 Görebilir‐Vulnerable	 (VU)	
kategorisinde	yer	almaktadır.	Arazi	çalışmalarımız	sırasında	elde	ettiğimiz	verilerden	
yararlanılarak	 ve	 IUCN	 2010	 Versiyon	 8.	 1’deki	 kriterlerlere	 göre	 türün	 tehlike	
kategorisi	 tekrar	 değerlendirilmiş	 ve	 Tehlikede‐Endangered	 (EN)	 kategorisine	
alınması	önerilmiştir.		
Anahtar	Sözcükler:	Uludağ	Endemiği,	Galium	olympicum,	Rubiaceae,	Mikromorfoloji,	
Ekoloji,	Koruma	Durumu	
	
	



X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                                           04-07 EKİM 2011, Çanakkale 

381 

 

AZOT	VE	FOSFOR’UN	Microcystis	aeruginosa’NIN	TOKSİN	ÜRETİMİNE	ETKİSİNİN	
REAL‐TİME	PCR	İLE	BELİRLENMESİ	

Latife	KÖKER1,	Meriç	ALBAY1,	Reyhan	AKÇAALAN1,	Brett	NEILAN2	
1İstanbul	Üniversitesi	Su	Ürünleri	Fakültesi,	Laleli,	İstanbul,	Türkiye	
2The	University	of	New	South	Wales,	School	of	Biotechnology	and	Biomolecular	Sciences,	
Sydney,		Australia	
	
	 Mavi‐yeşil	 algler	 tarafından	 üretilen	 hepatotoksinler	 (microcystin)	 insanlarda	
başlıca	karaciğer	kanseri,	baş	dönmesi,	sindirim	ve	solunum	sisteminde	anormallikler,	
deride	kaşıntı	gibi	birçok	hastalığa	neden	olmaktadır.	Microcystin	aktif	taşıyıcı	sistem	
ile	karaciğerde	yüksek	konsantrasyonlara	ulaşabilmektedir.	Ayrıca	PP1	ve	PP2	serine	
protein	 fosfataz	 için	 engelleyici	 olması	 nedeniyle	 potansiyel	 kanser	 tetikleyicisidir.	
1996	 yılında	Brezilya	 da	 bir	 hemodiyaliz	 ünitesinde	 aşırı	 toksik	 cyanobacteria	 artışı	
nedeni	 ile	 60’ı	 aşkın	 insan	 ölmüştür.	 Microcystinin	 birçok	 çevresel	 etkenden	
etkilendiği	 bilinmektedir.	 Kontrollü	 ortamlarda	 yapılan	 çalışmaların	 az	 olması	 ve	
verilerin	 aynı	 spesifik	 büyüme	 kontrolleri	 ile	 değerlendirilememesi	 nedeniyle,	
hepatotoksin	 üretimini	 düzenleyen	 mekanizmalar	 hala	 tam	 olarak	 anlaşılamamıştır.	
Bu	 konudaki	 eksikliğin	 giderilmesi	 için	 laboratuvar	 ortamında	 deneysel	 çalışma	
gerçekleştirilmiştir.	 Bu	 amaçla	 besin	 tuzlarının	 toksin	 üretimine	 etkisini	 belirlemek	
amacıyla	 Küçükçekmece	 Gölü	 (İstanbul)’nden	 alınan	 su	 örneği	 BG11	 sıvı	 besiyeri	
ortamına	ekilerek	Microcystis	aeruginosa	 izole	edilmiştir.	 İzole	edilen	suş	daha	sonra	
farklı	 N:P	 oranlarında	 kültüre	 alınmıştır.	 	 Kültürlerin	 gelişimi	 hücre	 sayımlarıyla	
kontrol	 edilmiş	 	 örneklerden	PP2A	deneyi	 yapılarak	 toksin	miktarları	 belirlenmiştir.	
Örneklerden	 RNA	 ekstraksiyonu	 yapılarak	 PCR	 ile	 elde	 edilen	 cDNA	 örneklerinden	
SYBR	 Green	 kullanılarak	 real‐time	 PCR	 uygulaması	 gerçekleştirilmiştir.	 Microcystin	
gen	 anlatımını	 belirlemek	 için	mcyA	 geni	 hedef	 alınarak,	 karşılaştırmalı	 ölçüm	 için	
rpoC	geni	(DNA‐dependent	RNA	polimeraz)	 ‘housekeeping	gene’	olarak	kullanılmıştır.	
Elde	 edilen	 sonuçlara	 göre	 en	 yüksek	 mcyA	 gen	 transkripsiyonu	 N:P	 oranının	 16	
olduğu	örneklerde	0.73	kat	ile	en	fazla	gen	transkripsiyonu	yapan	örnek	olduğu	tespit	
edilmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Küçükçekmece	Gölü,	Microcystis	aeruginosa	toksik	cyanobacteria,	
microcystin,	real‐time	PCR	
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TÜRKİYE’DE	ATIK	YÖNETİM	UYGULAMALARINA	ELEŞTİREL	BİR	YAKLAŞIM	

Kâmil	B.	VARINCA	
Yıldız	Teknik	Üniversitesi	İnşaat	Fakültesi	Çevre	Mühendisliği	Bölümü,	34220,	Davutpaşa	
/	Esenler	/	İstanbul	
	

Atık	yönetimi,	atığın	oluşmasından,	bertarafına	kadar	geçen	süredeki	tüm	iş	ve	
işlemleri	kapsayan	bir	sistematik	bütündür.	Etkin	bir	atık	yönetiminde	 ilk	adım	atığı	
oluşmadan	önlemek	yani	hiç	atık	çıkarmamaktır.	

Atık	 yönetiminin	 aşamalarını	 göstermek	 için	 bir	 piramit	 sembolize	 edilmiştir.	
Bu	Atık	Yönetim	Piramidi	üst	basamaktan	alt	basamaklara	doğru	değerlendirilir.	Yani	
ilk	aşama	atığın	oluşmasının	önlenmesi,	eğer	bu	sağlanamıyorsa	atığın	minimizasyonu,	
diğer	 bir	 deyişle	 atık	 miktarının	 en	 aza	 indirilmesi	 amaçlanır.	 Daha	 sonra	 atığın	
yeniden	kullanımı	eğer	bu	da	mümkün	olmuyorsa	önce	geri	dönüşüm	ve	sonra	enerji	
geri	kazanımı	amaçlanır.	Bu	uygulanan	yöntemlerden	sonra	elimizde	kalan	atığa	ya	da	
bu	 yöntemleri	 uygulayamadığımız	 atığa	 yapılacak	 en	 son	 işlem	 bertaraftır	 (Düzenli	
Depolama	vb).	

Ancak	 uygulamada	 sarfedilen	 enerji	 ve	 faaliyetler	 sanki	 bu	 piramidi	 tersten	
değerlendirmeye	yöneliktir.	Var	olan	potansiyel	bertaraftan	atık	önleme	yönüne	doğru	
azalarak	 bölüştürülmektedir.	 Maddi	 ve	 manevi	 potansiyelin	 çoğu	 öncelikle	 bertaraf	
işlemlerine	yönelik	harcanmakta,	arta	kalanın	bir	kısmı	geri	dönüşüme,	bir	kısmı	 ise	
minimizasyona	 harcanmaktadır.	 En	 sonda	 arta	 kalan	 olursa	 da	 bu	 da	 atık	 önlemeye	
harcanmaktadır.		

Bu	 çalışmada,	 ülkemizde	 atık	 yönetim	 uygulamalarında	 gözlemlenenler	 atık	
yönetim	 esasları	 çerçevesinde	 değerlendirilmeye	 çalışılarak	 ülkemizin	 atık	 yönetimi	
uygulamalarındaki	durumu	tespit	edilmeye	çalışılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Türkiye,	atık	yönetimi,	çevre	mevzuatı	
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Myriophyllum	spicatum		L.’DAKİ	EPİFİTİK	DİYATOMELERİN,	KADMİYUMA	BAĞLI	
OLARAK	PİGMENT	VE	BİREY	SAYISINDAKİ	DEĞİŞİMLERİNİN	İNCELENMESİ	

Rıdvan	SIVACI1,	Aysel	SIVACI1,	Fatih	Gümüş2	ve	Sevran	EROĞLU	3	
1	Adıyaman	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	ADIYAMAN	
2	Sinop	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	SİNOP	
3	Adıyaman	Üniversitesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	ADIYAMAN	
	
	 Bu	 çalışma,	 Myriophyllum	 spicatum	 L.	 üzerinde	 epifit	 olarak	 yaşayan		
diyatomelerin	 kadmiyum	 etkisine	 	 bağlı	 olarak	 	 pigment	 içeriklerindeki	 değişim	 ve	
toplam	 organizmadaki	 farklılıkları	 araştırmak	 için	 yapılmıştır.	 Kadmiyum	 tüm	 sucul	
canlılar	 için	 toksik	 etkiye	 sahiptir.	 Aynı	 zamanda	 besin	 zincirine	 katılarak	 daha	 üst	
canlı	 guruplarına	 aktarılırken	 konsantrasyonu	 artarak	 yıkıcı	 etkisi	 artar.	 Örnekler,	
Gökpınar	 Göl’ünde	 (Sivas)	 	 bulunan	 Myriophyllum	 spicatum’	 dan	 toplanmıştır.	
Deneylerde	örneklenen	makrofitler	farklı	konsantrasyonlarda	250	ml	metal	solüsyonu	
(CdSO4)	içeren	cam	kaplara	konulmuştur.	M.	spicatum	örnekleri	12	saat	aydınlık	‐	12	
saat	 karanlık	 olmak	 üzere	 96	 saat’	 lik	 bir	 periyotta	 ağır	metale	maruz	 bırakılmıştır.	
Farklı	 konsantrasyonlarda	 (0,2,4,6,8,16	ppm)	maruz	bırakılan	M.	Spicatum’	dan	 elde	
edilen	epifitik	diyatome	örneklerinde	nispi	yoğunluk	bakımından	Cocconeis	placentula	
var.	 euglypta	 ve	Gomphonema	minutum	baskın	 türler	 olarak	 bulunmuştur.	 Bu	 türler	
diğer	 diyatome	 türlerine	 göre	 nispeten	 daha	 küçük	 boyutludur.	 Klorofil‐a	 içeriği	
açısından	 ise	 artan	 konsantrasyona	 bağlı	 olarak	 klorofil‐a	 miktarında	 bir	 azalma	
gözlenirken	karoten	açısından	bir	artış	gözlenmiştir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Kadmiyum,	 Epifitik	 diyatome,	 Pigmentler,	 Myriophyllum	
spicatum,	Toplam	organizma	
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TÜRKİYE	FAUNASI	İÇİN	YENİ	BİR	DYTISCIDAE	(COLEOPTERA)	KAYDI:	Hydaticus	
grammicus	(Germar,	1827)	

Ö.	Köksal	ERMAN	ve	Kadir	YALÇIN	
Atatürk	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	25240,	Erzurum	
	

Bu	çalışma,	Balıkesir	ilinde	Mayıs‐Temmuz	2009	tarihleri	arasında	yapılmıştır.	
Akarsu,	dere,	kaynak,	göl,	gölet,	birikinti,	sulama	havuzu	ve	çeşme	yalakları	gibi	çeşitli	
sucul	 habitatlardan,	 gözenek	 çapı	 1	 mm	 olan	 elek,	 kepçe,	 süzgeç	 ve	 ağ	 kullanılarak	
Dytiscidae	 örnekleri	 toplanmıştır.	 Toplanan	 örnekler	 sistematik	 yönden	
değerlendirilmiştir.	

Balıkesir	 ilinin	 çeşitli	 sucul	habitatları	 bünyesinde	bulundurması,	 bu	bölgenin	
tercih	 edilmesinde	 önemli	 rol	 oynamıştır.	 Bölgenin	 önemli	 gölleri;	Manyas	 ve	Tabak	
Gölleri'dir.	Önemli	akarsuları;	Susurluk	Çayı,	Gönen	Çayı,	Kocaçay,	Havran	Çayı,	Simav	
Çayı,	Atnos	Çayı,	Üzümcü	Çayı	ve	Kille	Deresi'dir.	

Çalışma	sonucunda,	Hydaticus	grammicus	 (Germar,	1827)	Türkiye	faunası	 için	
yeni	 kayıt	 olarak	 tespit	 edilmiştir.	 Bu	 türün,	 örneklerimiz	 üzerinden	 fotoğrafları	
çekilmiş,	 çeşitli	 organlarının	 ölçümleri	 yapılmış,	 tanımı	 gözden	 geçirilmiş,	 yaşam	
alanları	 ile	 Türkiye	 ve	 dünyadaki	 yayılışları	 verilerek,	 çeşitli	 sistematik	 sorunları	
tartışılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Coleoptera,	Dytiscidae,	Hydaticus,	Fauna,		İlk	kayıt,	Türkiye	
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Porhydrus	obliquesignatus	(Bielz,	1852)	(DYTISCIDAE,	COLEOPTERA)	’NİN	
TÜRKİYE’DEN	İLK		KAYDI.	

Ö.	Köksal	ERMAN,	Kürşat	ÇAKICI	ve	Kemal	KURT	
Atatürk	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	25240,	Erzurum	
	

Bu	 çalışmada	 Mayıs‐Ekim	 2010	 tarihleri	 arasında,	 Bolu	 il	 merkezi	 ve	
ilçelerindeki	 çeşitli	 sucul	 habitatlardan	 toplanan	 Dytiscidae	 örnekleri	 faunistik	 ve	
sistematik	yönden	değerlendirilmiştir.	0,5	mm	çaplı	deliklere	sahip	elek	ve	kepçelerle	
kaynak,	 akarsu,	 dere,	 birikinti	 ve	 göllerin	 sığ	 kesimlerinden	 toplanan	 örnekler,	 etil	
asetat	ya	da	%	70’lik	alkol	 içerisinde	öldürülmüştür.	Laboratuara	getirildikten	sonra,	
böcekler	 üzerindeki	 çamur	 ve	 benzeri	 maddeler	 küçük	 fırçalarla	 temizlenmiştir.	
Mikroskop	 altında	 genitalya	 çıkarılarak,	 Nikkon	 SMZ‐U	 tip	 stereo	 mikroskopta	
incelenmiştir.	 	 9	 cinse	 ait	 15	 tür	 tespit	 edilmiştir.	 Bu	 örneklerden	 Porhydrus	
obliquesignatus	(Bielz,	1852)	Türkiye	faunası	için	yeni	kayıttır.		

Tespit	 edilen	 türlerin,	 fotoğrafları	 çekilmiş,	 çeşitli	 organlarının	 ölçümleri	
yapılmış,	 tanımları	 gözden	 geçirilmiş,	 yaşam	 alanları	 ile	 Türkiye	 ve	 dünyadaki	
yayılışları	verilerek	çeşitli	sistematik	sorunları	tartışılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Coleoptera,	Dytiscidae,	Porhydrus,	Fauna,		İlk	kayıt,	Türkiye	
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VİYANA	DOĞA	TARİHİ	MÜZESİNDE	(NATURHISTORISCHES	MUSEUM	WIEN	
(NMW),	AUSTRIA)	TÜRKİYE’	DEN	KAYITLI	DYTISCIDAE	(COLEOPTERA)	TÜRLERİ	

Ö.	Köksal	ERMAN	
Atatürk	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	25240,	Erzurum	
	

Bu	çalışma	Ocak‐Şubat	2011	tarihleri	arasında,	Viyana	Doğa	Tarihi	Müzesinde	
(Naturhistorisches	 Museum	 Wien	 (NMW),	 Austria)	 yapılmış	 ve	 müzede	 bulunan	
Dytiscidae	 (Coleoptera)	 familyasına	 ait	 Türkiye’den	 kayıtlı	 örnekler	 incelenmiştir.	
Müzede	 27	 cinse	 ait	 yaklaşık	 olarak	 100	 tür	 tespit	 edilmiştir.	 Bu	 türlerden,	 Muğla	
ilinden	 tespit	 edilen	Hyphydrus	aubei	Ganglbauer,	 1891	 ile	Artvin,	 Erzurum	ve	Ordu	
illerinden	 tespit	 edilen	Hydroporus	 incognitus	 Sharp,	 1869	 Türkiye	 faunası	 için	 yeni	
kayıtlardır.	
	
Anahtar	Sözcükler:	Coleoptera,	Dytiscidae,	Hydroporus,	Hyphydrus,	Fauna,	İlk	kayıt,	
Türkiye	
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YENİŞAKRAN	KIYISI	İHTİYOPLANKTONU	

Tülin	Çoker1,	Ertan	Taşkavak2,	Burcu	Taylan2,	Efe	Ulutürk2,	Semih	Leblebici2,	Sencer	
Akalın2,	Can	Akçınar2	ve	Halit	Filiz1	

1Muğla	Üniversitesi	Su	Ürünleri	Fak.	Temel	Bilimler	Bölümü.Kötekli/MUĞLA	
2Ege	 Üniversitesi,	 Su	 Ürünleri	 Fakültesi,	 Balıkçılık	 Temel	 Bilimler	 AnaBilim	 Dalı,	
Bornova/İZMİR	
	
	 Yenişakran	 kıyısında	 Mayıs	 2007‐Ağustos	 2008	 tarihleri	 arasında	 10	
istasyonda	 horizontal	 olarak	 gerçekleştirilen	 ihtiyoplankton	 izlemesi	 sonucunda;	 8	
ordodan	24	familyaya	ait	55	tür	ve	2	genus	düzeyinde	yumurta	larva	tespit	edilmiştir.	
Bu	 çalışmada	 plankton	 çekimlerinden	 elde	 edilen	 	 2745	 	 	 larva,	 	 	 	 	 859	 yumurta	
incelenmiştir.	 İncelenen	 yumurtaların	 %	 36’ı	 ölüdür,	 en	 fazla	 Sparidae	 (	 %	 28)	 ve	
Bothidae	(	%	18)	yumurtalarına	rastlanmıştır.	En	yüksek	larva	yüzdeleri;	Gobiidae	(	%	
45),	 Blenniidae	 (	 %	 34),	 Atherinidae	 (	 %	 7),	 Sparidae	 (	 %	 6)	 familyalarına	 aittir.	
Clupeidae	ve	Atherinidae	bireylerine	 çalışma	alınının	neredeyse	 tüm	 istasyonlarında	
rastlanmıştır.	 En	 yüksek	 birey	 yoğunlukları;	 Ocak	 ayında	 Sardina	 pilchardus	 (	 322	
m²/birey)	 yumurtaları	 ile	 ,	 Ekim	 ayı	 Pomatoschistus	 minutus	 (3709	 m²/	 birey	 )	
larvalarında	 görülmüştür.	 Yenişakran	 kıyısını	 yoğunluklu	 olarak	 temsil	 eden	 familya	
üyeleri,	 erginleri	 kumluk,	 kayalık,	 algli	 biyotoplarda	 yaşayan	 gel‐git	 zonunun	 tipik	
türlerine	aittir.	Gobiidae,	Blenniidae,	Atherinidae,	çalışma	alanının	larval	yoğunlukları	
yüksek	 gruplarıdır.	 Bu	 familya	 türlerinin	 yumurtaları	 demersaldir,	 dolayısıyla	
planktonda	rastlanmamıştır.	Koruma	altındaki	türleri	içeren	Syngnathidae	üyeleri	ise	
sadece	kıyıda	algli	biyotopları	temsil	eden	(	kıyının	doğu	ve	batısında	konumlu	olan)	
istasyonlarda	 bulunmuştur.	 Alanda	 tespit	 edilen	 diğer	 balık	 familyaları;	 Clupeidae,	
Engraulidae,	Paralepididae,	Myctophidae,	Gadidae,	Lophiidae,	Atherinidae,	Belonidae,	
Syngnathidae,	 Scorpaenidae,	 Triglidae,	Moronidae,	 Serranidae,	 Carangidae,	 Sparidae,	
Sciaenidae,	 Mullidae,	 Labridae,	 Tripterygiidae,	 Blenniidae,	 Callionymidae,	 Gobiidae,	
Bothidae,	 Soleidae’dir.	 Çalışma	 alanında	 bu	 familyaları	 tespit	 edilen	 türlerin	 %43’ü	
ekonomik	değerlidir.	Yenişakran	kıyısının,	(en	derin	yeri	138	m	olan)	Çandarlı	Körfezi	
açıklarında	 yaşayan	 türler	 tarafından	 kullanılan	 önemli	 bir	 yumurtlama	 ve	 larval	
beslenme	 alanı	 oluşturduğu	 anlaşılmaktadır.Yumurta	 ölüm	oranlarının	 yüksek	 oluşu	
daha	fazla	olarak	yüzeyde	dağılım	gösteren	yumurtaların,	kıyının	dalga	ve	rüzgar	gibi	
fiziksel	koşullarından	olumsuz	olarak	etkilendiğini	göstermektedir.	
Anahtar	Sözcükler:	Yenişakran	kıyısı,	ihtiyoplankton,	balık	yumurta	ve	larvaları	
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AKGÖL	(EREĞLİ	SAZLIĞI)	ÜZERİNE	FLORİSTİK	BİR	ARAŞTIRMA	

Fatmagül	GEVEN1,	Nezaket	ADIGÜZEL2	,	Barış	BANİ3	
1.Ankara	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,	06100	Tandoğan‐ANKARA	
2.Gazi	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,	06560	Yenimahalle‐ANKARA	
3.Yüzüncü	Yıl	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,		65080	Kampüs‐VAN	
	
	 İç	 Anadolu	 Bölgesinde,	 Ereğli	 ovasının	 en	 alçak	 kesiminde	 yer	 alan	 Akgöl,	
Karapınar,	Ayrancı	ve	Ereğli	üçgeni	içindedir.	Doğal	Sit	Alanı	ve	Tabiatı	Koruma	Alanı	
olan	 Akgöl,	 Ramsar	 Sözleşmesinde	 A	 sınıfı	 sulak	 alan	 olma	 özelliği	 taşımaktadır.	
Tuzcul	 steplere	 özgü	 nadir	 bitkileri	 barındıran	 alan	 günümüzde	 önemli	 tehditler	
nedeniyle	 küçülmeye	 devam	 etmekte	 ve	 özel	 habitatlar	 zarar	 görmektedir.	 	 Bu	
çalışmada,	 1998’de	 Akgöl	 çevresinde	 yapılan	 floristik	 çalışmaların	 sonuçları,	 alanın	
floristik	yapısına	ve	bölgeye	has	bitki	resimleri	ile	beraber	verilmiştir.				
Anahtar	Sözcükler:	Akgöl,	Ereğli,	Flora,	Sulak	alan		
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ANKARA	ÜNİVERSİTESİ	FEN	FAKÜLTESİ	HERBARYUM’U	(ANK)	BORAGİNACEAE		
FAMİLYASININ	REVİZYONU	VE	VERİTABANININ	HAZIRLANMASI	

Fatmagül	Geven1,	Ümit	Bingöl2,		Kerim	Güney3,	Fatma	Kurt3,	Osman	Ketenoğlu1	
1.Ankara	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	,	06100	Tandoğan‐ANKARA	
2.Kastamonu	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	37000	KASTAMONU	
3.T.	C.	Çevre	ve	Orman	Bakanlığı		06560	Yenimahalle	–	ANKARA	
	
	 Bu	 çalışmada	 ANK	 (AnkaraÜniversitesi	 Fen	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü)	
herbaryumu’ndaki	Boraginaceae	familyasına	ait	bitki	önekleri	tek	tek	elden	geçirilmiş	
ve	listelenmiştir.	ANK’	ta	bulunan	Boraginaceae	familyasına	ait	bitki	örneklerinin	cins,	
tür	 ve	 tür	 altı	 taksonları	 tepit	 edilmiştir.	 Ayrıca	 taksonların	 grid	 sistemine	 göre	
dağılımları	ve	oranları	grafikler	halinde	gösterilmiştir.	Bu	işlemler	(FG‐HERB,	ver:	0.2)	
bilgisayar	programı	kullanılarak	yapılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	ANK,	Boraginaceae,	Herbaryum,	Revizyon,	Veritabanı	
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TOPLU	BAL	ARISI	(Apis	mellifera	L.)	ÖLÜMLERİ	VE	NEDENLERİ	

Ahu	ÜZÜM	
E.Ü.	Fen.	Faküıtesi,	Biyoloji	Böl.	İzmir	
	
	 Bu	 çalışmada,	 son	 zamanlarda	 gündemi	 çok	 meşgul	 eden	 arı	 ölümleri	 ve	 bu	
ölümlerin	 nedenleri	 araştırılmıştır.	 Arıcılık,	 Türkiye’deki	 arı	 yetiştiriciliği,	 arı	
ölümlerinin	 ilk	 ne	 zaman	 görülmeye	 başlandığı,	 konu	 ile	 ilgili	 araştırmalar	 ve	
gelişmeler,	 ölümlere	 neden	 olan	 etmenler	 ve	 uygulanabilecek	 çözüm	 yolları	 bu	
derlemede	aktarılmaktadır.	Konu	ile	ilgili	makaleler	ve	güncel	haberler	incelendiğinde	
ölümlerin	 daha	 önceki	 yıllarda	 yaşanan	 arı	 ölümlerinden	 farklı	 olduğu	 saptanmıştır.	
Bu	nedenle	son	günlerde	yaygınlaşan	toplu	arı	ölümlerine	“Koloni	Çökme	Bozukluğu”	
adı	verilmiştir.	Toplu	arı	ölümlerine	sebep	olan	etmenler;	bal	arısı	hastalıkları	(yeni	ve	
yeniden	ortaya	çıkan),	kimyasallar	(pestisitler,	egzoz	gazları),	baz	istasyonları,	küresel	
ısınma	 ve	 genetiği	 değiştirilmiş	 organizmalar	 (GDO)	 olarak	 beş	 başlık	 altında	
toplanmıştır.	 Doğal	 dengenin	 bozulması	 en	 önemli	 tozlayıcılar	 olan	 bal	 arılarının	
yaşamlarını	 tehdit	 etmektedir.	 Bu	 çalışma	 ile,	 yapılan	 yanlış	 uygulamalar	 ve	 arı	
ölümlerinin	nedenleri	ortaya	konularak	arıcılık	sektörüne	katkı	sağlanmıştır.					
Anahtar	Sözcükler:	Arı	ölümleri,	Apis	mellifera	L.		
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TUZ	STRESİ	ALTINDA	BİBER	(Capsicum	annuum	L.)	TOHUMLARININ		
ÇİMLENMESİ		VE	BÜYÜMESİ	ÜZERİNE	SPERMİN’İN	ETKİLERİ	

Esra	KOÇ	1,	Cemil	İŞLEK	2,	ve	A.	Sülün	ÜSTÜN1	
1Ankara	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Tandoğan	/	ANKARA,		
2Niğde	Üniversitesi	,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Niğde	
	

Tuzlu	 koşullarda	 (50Mm,	 100Mm	 ve	 200Mm	 NaCl)	 çimlendirilen	 biber	
tohumlarında,	tuz	stresinin	çimlenme	oranında,	yaş‐kuru	ağırlık	ve	radikula‐hipokotil	
uzunluğu	 	 üzerinde	 meydana	 getirdiği	 engellemenin,	 spermin	 (0.01	 mM,	 1	 mM	 ve	
2mM)			ile	azaltılması	ya	da	ortadan	kaldırılması	amaçlanmıştır.	

Tek	 başına	 tuzun,	 çimlenme	 oranını	 olumsuz	 yönde	 etkilediği	 saptanmıştır.	
Tuz	 uygulamasında	 en	 az	 çimlenme	 oranı	 200mM’	 lık	 tuz	 uygulamasında	
belirlenmiştir.		Tek	başına	kullanılan	0.01mM	ve	1mM	sperminin	ise	çimlenme	oranını		
olumlu	 yönde	 etkilediği	 saptanmıştır.	 Diğer	 taraftan	 farklı	 konsantrasyonlarda	
uygulanan	 bazı	 tuz‐spermin	 kombinasyonlarının	 çimlenmeyi	 önemli	 derecede	
uyardığı	 yani	 tuzluluğun	 çimlenme	 üzerindeki	 olumsuz	 etkisini,	 sperminin	 büyük	
ölçüde	 ortadan	 kaldırdığı	 belirlenmiştir.	 Çimlenmeyi	 en	 belirgin	 şekilde	 uyaran	 tuz‐
spermin	kombinasyonları	 ise	 	0.01	mM	spermin	+	50	mM	NaCl,	 0.01	mM	spermin	+	
100	mM	NaCl,	 1	mM	 spermin	+	 50	mM	NaCl,,	 	 2mM	spermin	+	 50	mM	 ,NaCl,	 2	mM	
spermin	 +	 100	 mM	 NaCl,	 ve	 2	 mM	 spermin	 +	 200	 mM	 NaCl	 uygulamaları	 olarak	
saptanmıştır.	 Bu	 kombinasyonlar	 kendi	 kontrolleri	 (50mM	 NaCl	 +	 0mM	 spermin,	
100mM	NaCl	 +	 0mM	 spermin,	 200mM	NaCl	 +	 0mM	 spermin)	 ile	 karşılaştırıldığında	
önemli	derecede	artış	olduğu	saptanmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Biber,	Capsicum	annuum	L.,		Çimlenme,	Poliamin,	Tuz	stresi	
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SU	KALİTESİ	SINIFLARININ	BELİRLENMESİ	ÜZERİNE	BİR	DEĞERLENDİRME	

Sedef	YAVUZ1,	Murat	GÜMÜŞ1	ve	Yalçın	Aşkın	ÖKTEM1	
1Istanbul	 University,	 Department	 of	 Environmental	 Engineering,	 	 Avcılar,	 Istanbul,	
Turkey	
	
	 Yapılan	çalışmalardan	da	görüleceği	üzere	bir	su	ortamının	kalitesi	numunenin	
alındığı	 noktadan	 noktaya	 ve	 hatta	 parametreden	 parametreye	 göre	 değişmektedir.	
Fiziksel,	 Kimyasal,	 Biyolojik	 vb	 parametrelerin	 her	 biri	 için	 ayrı	 sınıflar	 bulunup,	 en	
düşük	sınıf	o	noktanın	su	kalite	sınıfı	olarak	belirlenmektedir.	Bu	durumda	yüzeysel	su	
kaynağıyla	 ilgili	 kesin	 bir	 kalite	 sınıfı	 belirlemede	 önemli	 	 güçlükler	 karşımıza	
çıkmaktadır.	Ancak	bu	sınıflandırmanın	oldukça	yüzeysel	olması,	su	kalite	sınıflarının	
kesin	sınırlarla	 ifade	edilememesi	gibi	nedenlerle	 	 	güncel	 ihtiyaçları	karşılayamadığı	
görülmekte,	 bu	 nedenle	 su	 kalitesi	 sınıflarının	 değerlendirilmesinde	 yeni	
yaklaşımların	yapılması	kaçınılmaz	bir	gerçek	olmuştur.	Bu	yüzden,	su	kalite	sınıfının	
belirlenmesinde	 	 Avrupa	 Birliği’nin	 uygulamakta	 olduğu	 direktifler	 ve	 Türkiye’deki	
mevzuat	 ayrı	 ayrı	 belirtilip	 karşılaştırılma	 yapılmıştır.	 Türkiye’deki	 İnsani	 Tüketim	
Amaçlı	 Sular	 Hakkında	 Yönetmelik	 ile	 AB’de	 İnsani	 Tüketim	 Amaçlı	 Sulara	 Dair	
98/83/EEC	 sayılı	 Konsey	 Direktifi	 karşılaştırmış	 ve	 her	 iki	 yönetmeliğin	 birbirine	
benzer	olduğu	 sonucuna	varılmıştır.	Türkiye’de	 su	kaynaklarının	 sınıflandırılması	 ve	
kullanım	amaçlarının	belirlenmesinde	kullanılan	Su	Kirliliği	Kontrolü	Yönetmeliği’nin	
üzerinde	 durulmuş	 	 ve	 çeşitli	 çalışmalardan	 örnekler	 gösterilmiştir.	 İncelenen	 su	
kalitesi	sınıflandırma	çalışmalarında	kullanılan	ölçüm	parametrelerine	bağlı	olarak	yapılan	
değerlendirmelerde	 parametre	 bazında	 yapılan	 su	 kalite	 sınıflarının	 gerçeği	 tam	 olarak	
yansıtmadığı	 belirlenmiştir.	 Su	 Kalite	 sınıflarında	 yapılan	 değerlendirme	 hatalarının,	
kullanım	 amaçlarının	 belirlenmesinden,	 kaynaktan	 yararlanma	 amacıyla	 yapılan	
projelendirme	kriterlerine	kadar	bir	çok	noktada	aksaklıklara	yol	açacağı	tahmin	edilebilir.	
Bu	 nedenle	 parametrelerin	 ayrı	 ayrı	 değil	 bütün	 olarak	 ele	 alınıp,	 bütüncül	 bir	
sınıflandırmanın	yapılması	uygun	görülmüştür.	
Anahtar	Sözcükler:	Su	Kalitesi,	AB	Su	Kalite	Direktifleri,	Türkiye’de	Su	Kalitesi	Mevzuatı,	
SK	KY	
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ŞİRVAN’DAKİ	(SİİRT)	QUERCUS	TÜRLERİNDE	GAL	YAPAN	CYNIPIDAE	TÜRLERİ	
ÜZERİNE	FAUNİSTİK	BİR	ARAŞTIRMA	(HYMENOPTERA)	

Erdem	SEVEN		
Batman	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Batman	
		
	 Bu	 çalışma	 Türkiye’de	 başlatılan	 Entomofauna	 (ET)	 projesi	 kapsamında,	
Şirvan’da	 2010	 yılı	 Mart‐Ekim	 ve	 2011	 yılı	 Nisan‐Haziran	 ayları	 arasında	
yürütülmüştür.	 Yapılan	 arazi	 çalışmalarında	 alanda	 yaygın	 olarak	 bulunan	 meşe	
türleri	 (Quercus	 brantii,	 Q.	 infectoria	 ssp.	 boissieri)	 üzerinde	 yaşayan	 Cynipidae	
familyasına	ait	türler	faunistik	olarak	incelenmiştir.			
Arazi	 çalışmaları	 sırasında	 Cynipidae	 familyasına	 ait	 galler	 toplanmış	 ve	
laboratuardaki	yetiştirme	ortamında	gallerin	gelişmesi	sağlanarak	bazı	 türlerin	ergin	
bireyleri	elde	edilmiştir.	Çalışmaların	sonucunda	Şirvan’da	Cynipini	tribusunda	4	cinse	
ait	 25	 tür	 tespit	 edilmiştir.	 Bunlar;	 Andricus	 aries,	 A.	 askewi,	 A.	 caputmedusae,	 A.	
cecconii,	A.	coriarius,	A.	curtisii,	A.	insanus,	A.	lucidus,	A.	gallaeurnaeformis,	A.	malpighi,	
A.	 infectorius,	A.	megalucidus,	A.	moreae,	A.	 	 kollari,	A.	polycerus,	A.	 quercustozae,	 	A.	
sternlichti,	A.	tomentosus,	A.	truncicolus,	Aphelonyx	cerricola,	A.	persica,	Cynips	quercus,	
C.	quercusfolii,	Neuroterus	anthracinus,	N.	quercusbaccarum	türleridir.	Bu	türlerden	A.	
curtisii	 dışındaki	 24	 tür	 Şirvan’da	 ilk	 defa	 tespit	 edilmiştir.	 Ayrıca	 Siirt’te	 bilinen	
Andricus	bulgaricus,	A.	conificus,	A.	curtisii,	A.	grossulariae,	 	A.	pseudoaries,	Synophrus	
politus	türlerine	ilave	olan	24	tür	ile	birlikte	ildeki	Cynipid	tür	sayısı	30’a	yükselmiştir.	
İlk	 çalışmalarımızın	sonucu	olan	bu	sayının,	gelecekte	yapılacak	çalışmalarla	artması	
beklenmektedir.	
Anahtar	Sözcükler:	Fauna,	Siirt,	Şirvan,	Quercus,	Gal,	Hymenoptera,	Cynipidae	
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HACIOSMAN	SUBASAR	ORMANI’NDA	(SAMSUN/TÜRKİYE)	AZOT	TESBİTİ	YAPAN	
Alnus	glutinosa	L.	İLE	AZOT	TESBİTİ	YAPMAYAN	Acer	campestre	L.	AĞAÇ	

TÜRLERİNDE	YAPRAK	REZORBSİYONU	

Burak	SÜRMEN,	H.	Güray	KUTBAY	ve	Dudu	Duygu	KILIÇ		
Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Samsun		
	

Bu	 çalışmada	 bir	 subasar	 orman	 olan	 Hacıosman	 Tabiatı	 Koruma	 Alanı’nda	
bulunan	 iki	 farklı	 ağaç	 türü	 Acer	 campestre	 L.	 ve	 Alnus	 glutinosa	 L.	 nın,	 gelişme	
mevsimi	boyunca	azot	elementi	miktarı,	spesifik	yaprak	alanı	(SLA)	nın	değişimi	ve	N	
rezorbsiyonu	araştırılmıştır.		

Besin	 maddelerinin	 “yeniden	 taşınması”	 besin	 maddesi	 döngüsünün	 önemli	
bölümünü	 oluşturması	 ve	 ekosistem	 araştırmalarında	 bu	 hususa	 da	 yer	 verilmesi	
gerektiğinden	 dolayı	 büyük	 bir	 öneme	 sahiptir.	 Rezorbsiyon	 aynı	 zamanda	 yaprak	
senesensi	 ve	 mineral	 elementlerin	 saklanması	 ile	 de	 yakından	 ilişkili	 olup	 bitkiyi	
toprağa	bağımlı	kalmaktan	kurtarmaktadır.	Yeniden	taşınma,	yetişme	ortamının	besin	
maddesi	 varlığı,	 ağaç	 türü	 ve	 besin	 maddelerinin	 kullanım	 özellikleri	 ile	
değişmektedir.	Yeniden	taşınma	olayının	diğer	unsurlarla	birlikte	değerlendirilmesi	de	
gerekir.		

Araştırmada	elde	edilen	 sonuçlar,	 bu	 türlerinin	 farklı	 rezorbsiyon	değerlerine	
sahip	olduğunu,	bu	farklılığın	türlerin	genotip	özelliklerinin	yanı	sıra	ilişkili	oldukları	
farklı	canlılar	tarafından	(örneğin,	mikorizal	ilişkiler)	da	etkilendiği	görülmüştür.	Azot	
tespiti	 yapan	 Alnus	 glutinosa	 L.	 nın	 rezorbsiyon	 kullanım	 yeterliliğinin,	 azot	 tespiti	
yapmayan	 Acer	 campestre	 L.	 den	 düşük	 olduğu	 bulunmuştur.	 Böylece	 rezorbsiyon	
kullanım	 yeterliliğinde	 genotip	 özelliklerinin	 yanında	 mikorizal	 ilişkilerinde	 önemli	
olduğu	bulunmuştur.	
Anahtar	Sözcükler:	Hacı	Osman,	Subasar	Orman,	Yeniden	Taşınma,	Acer	campestre	L.,	
Alnus	glutinosa	L.	
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AKKAYA	SULAK	ALANI	(NİĞDE)	VE	ÇEVRESİNDE	BULUNAN	SUCUL	BİTKİLER	

İsa	BAŞKÖSE1	ve	M.	Yavuz	PAKSOY2	
1	Ankara	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,	Ankara/Türkiye	
2	Tunceli	Üniversitesi,	Müh.	Fakültesi	Çevre	Mühendisliği	Bölümü,	Tunceli/Türkiye	
	

Bu	 araştırma,	 ÖKA	 (Önemli	 Kuş	 Alanı)	 ve	 ÖDA	 (Önemli	 Doğa	 Alanı)	
özelliklerine	 sahip,	 	 Ramsar	 Sözleşmesine	 göre	 2005	 yılında	 “Uluslararası	 Öneme	
Sahip	 Sulak	 Alan”	 kapsamına	 alınan	 ve	 bir	 bölümü	Niğde	 Üniversitesi	 yerleşkesi	 ile	
sınır	 olan	 Akkaya	 sulak	 alanı	 çevresinde	 yapılan	 çalışma	 sonucu	 ortaya	 konmuştur.	
Böylece	sulak	alan	çevresinde	bulunan	sucul	bitkilerin	belirlenmesi	ve	bunların	görsel	
olarak	sunulması	amaçlanmıştır.	

Bu	çalışmanın	materyalini,	araştırma	sırasında	alandan	toplanan	sucul	bitkilere	
ait	 örnekler	 oluşturmaktadır.	 Bu	 örnekler,	 mevcut	 herbaryum	 kuralları	 gereğince	
preslenmiş,	 kurutulmuş,	 teşhis	 edilmiş	 ve	 uygun	 herbaryum	 materyali	 haline	
getirilmiştir.	 Bu	 bitkilerin	 resimleri	 arazi	 çalışmaları	 sırasında	 çekilmiştir.	 Posterde	
sucul	 bitkilerin	 familyaları	 alfabetik	 sıraya	 göre	 düzenlenerek,	 Latince	 adları,	
lokaliteleri	ve	ait	oldukları	fitocoğrafik	bölgeleri	verilmiştir.		

Çalışma	 sonucunda	 alanda	 15	 familya,	 18	 cinse	 ait	 toplam	 20	 sucul	 takson	
olduğu	 tespit	 edilmiştir.	 Mevcut	 taksonlardan	 bazıları;	 Ranunculus	 sphaerospermus	
Boiss.	 &	 Blanche,	 Nastrurtium	 officinale	 R.Br.,	 Polygonum	 amphibium	 L.,	 Hippuris	
vulgar	L.,	Berula	erecta	(Huds.)	Coville,	Veronica	anagallis‐aquatica	L.,	Lemna	minor	L.,	
Butomus	 umbellatus	 L.,	 Alisma	 plantago‐aquatica	 L.,	 Sparganium	 erectum	 L.	 subsp.	
erectum,	Tyhpha	angustifolia	L.,	 Junchus	 inflexus	L.,	Eleocharis	palustris	(L.)	Roemer	&	
Schultes,	Schoenoplectus	lacustris	(L.)	Palla	subsp.	tabernaemontani	(C.C.	Gmelin)	A.	&	
D.	Löve	ve	Phragmites	australis	(Cav.)	Trin.	ex	Steudel	dir.	

Yapılan	 bu	 çalışma	 ile	 Akkaya	 sulak	 alanı	 çevresinde	 belirlenen	 sucul	
taksonlardan	 16	 tanesi	 bu	 posterde	 sunulmuş	 ve	 alan	 üzerinde	 etkili	 olan	 tehdit	
faktörleri	tartışılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Niğde,	Akkaya,	Sulak	alan,	Sucul	bitkiler	
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BERDAN	BARAJ	HAVZASINDA	TOPRAK	MUHAFAZA	VE	AĞAÇLANDIRMA	
FAALİYETLERİ	

Ali	TOPAL1,	Osman	POLAT1	ve	Sevda	POLAT1	
1	Doğu	Akdeniz	Ormancılık	Araştırma	Müdürlüğü	P.K.18	33401	Tarsus		
	

Bir	 havzada	 üretilen	 suyun	 kalitesi	 ve	 miktarı	 üzerindeki	 en	 etkili	
faktörlerden	 biri	 de	 havzanın	 orman	 varlığıdır.	 Çeşitli	 işlevler	 yüklenmiş	 olan	
barajların,	 işlevlerini	 verimli	 bir	 şekilde	 yerine	 getirebilmesi	 için,	 baraja	 yukarı	
havzalardan	 taşınan	 rusubatın	 engellenmesini	 önleyici	 çalışmalar	 büyük	 önem	
taşımaktadır.	Bu	çalışmaların	başında	da	ağaçlandırma	ve	erozyon	kontrol	çalışmaları	
gelmektedir.	

Berdan	 (Tarsus)	 ırmağı,	 Çukurova’nın	 batı	 tarafından	 ve	 Tarsus	 şehri	
yakınından	 geçen	 önemli	 bir	 ırmaktır.	 Uzunluğu	 150km,	 su	 toplama	 havzası	
2075km2’dir	 (Pekel,	 1958).	 	 Bolkar	 Dağlarının	 eteklerinden	 doğan	 Kadıncık	 ve	
Cehennemdere	 derelerinin	 üzerinde	 Kadıncık–1	 ve	 Kadıncık–2	 Hidroelektrik	
Santralleri	bulunmaktadır.	Bu	iki	derenin	birleşimiyle	oluşan	Berdan	Irmağı	üzerinde	
ise	Berdan	Barajı	yer	almaktadır.	

Bu	 bildirinin	 amacı;	 Berdan	 Barajı	 su	 toplama	 havzasında	 Ağaçlandırma	 ve	
Erozyon	 Kontrolü	 Genel	 Müdürlüğü’nce	 yapılan	 çalışmaları	 değerlendirerek;	 toprak	
muhafaza,	 ağaçlandırma,	 biyolojik	 çeşitliliği	 muhafaza	 ve	 geliştirme,	 yaban	 hayatını	
geliştirme,	 kırsal	 kalkınmayı	 destekleme	 gibi	 işlevlerin	 hayata	 geçmesinde	 nasıl	 bir	
önem	taşıdığını	ortaya	koymaktır.	
Anahtar	Sözcükler:	Berdan	Barajı	Havzası,	Toprak	Muhafaza,	Ağaçlandırma		

	
	



X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                                           04-07 EKİM 2011, Çanakkale 

397 

 

GAZİANTEP’TE	ORGANİZE	SANAYİ	BÖLGESİ	ATIK	SULARI	İLE	SULANAN	BAZI	
TARIM	BİTKİLERİNDE	KADMİYUM	(	CD	)	MİKTARLARININ	BELİRLENMESİ	

Feyza	Nur	KAFADAR	ve	Saadet	D.	SAYGIDEĞER	
Gaziantep	Üniversitesi	Fen	Edebiyat	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,	Şahinbey,	Gaziantep	
	

Bu	 çalışmada,	 Gaziantep’te	 tarımsal	 sulamada	 kullanılan	 atık	 sulardaki	
kadmiyum	 miktarının	 bazı	 tarım	 bitkilerinde	 yapmış	 olduğu	 kirliliğin	 boyutlarının	
ölçülmesi	amaçlanmıştır.	Bu	nedenle	Karahöyük	ve	Salkım	köyü	civarında	yöre	halkı	
tarafından	 çok	 yetiştirilen	 ve	 tüketilen	 bazı	 tarım	 bitkilerinden	 olan	 domates,	 biber,	
patlıcan	 ve	 	 mısır	 bitkilerinin	 (Lycopersicum	 esculentum	 L.,	 Capsicum	 annuum	 L.,	
Solanum	 melongena,	 Zea	 mays	 L.)	 farklı	 organlarında	 (kök,	 gövde,	 yaprak)	 ve	 bu	
bitkilerin	yetiştiği	alana	ait	 topraklardaki	kadmiyum	(Cd)	miktarı	yaş	yakma	metodu	
kullanılarak		belirlenmiş	ve		atomik	absorbsiyon	spektrofotometresinde	(Perkin	Elmer	
Precisely	HGA	900	Graphite	Furnace)	228,80	nm’de	ölçülmüştür.	

Sulama	suyu,	toprak	ve	bitki	örneklerindeki	kadmiyum	miktarları,	temiz	su	ile	
sulanan	Bostancık	köyü	çevresinden	alınan	sulama	suyu,	 toprak	ve	bitki	örnekleri	 ile	
karşılaştırılmıştır.	 İki	 yıl	 tekrarlı	 olarak	 yapılan	 inceleme	 sonucunda,	 bitkilerde	 ve	
bitkilerin	 yetiştirildiği	 toprak	 ve	 sulama	 suyunda	 ölçülen	 kadmiyum	 miktarlarının	
kontrol	 bölgesine	 göre	 P<0.05	 düzeyinde	 önemli	 bir	 artış	 gösterdiği	 saptanmıştır.	
Bunun	 yanı	 sıra;	 bu	 bitkilerdeki	 kadmiyum	 miktarının	 kök>gövde>yaprak	 şeklinde	
olduğu	belirlenmiştir.		
Anahtar	Sözcükler:	Gaziantep,	Tarım	bitkileri,	Kadmiyum,	Akümülasyon,	Stres	
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GAZİANTEP’TE	ATIK	SU	İLE	SULANAN	BAZI	TARIM	BİTKİLERİNİN	
YAPRAKLARININ	FOTOSENTETİK	PİGMENT	MİKTARLARINDA	KADMİYUM	VE	
KURŞUN	BİRİKİMİNE	BAĞLI	OLARAK	OLUŞAN	DEĞİŞİMLERİNİN	İNCELENMESİ	

Feyza	Nur	KAFADAR	ve	Saadet	D.	SAYGIDEĞER	
Gaziantep	Üniversitesi	Fen	Edebiyat	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,	Şahinbey,	Gaziantep	
	

Bu	 çalışmada,	 Gaziantep’te	 tarımsal	 sulamada	 kullanılan	 atık	 sulardaki	
kurşun	 ve	 kadmiyum	 miktarları	 ölçülerek	 bazı	 tarım	 bitkilerinde	 yapmış	 olduğu	
fotosentetik	 pigment	 miktarlarındaki	 değişimlerin	 incelenmesi	 amaçlanmıştır.	 Bu	
nedenle	 Karahöyük	 ve	 Salkım	 köyü	 civarında	 yöre	 halkı	 tarafından	 çok	 yetiştirilen	
Lycopersicum	 esculentum	 L.,	 Capsicum	 annuum	 L.,	 Solanum	melongena,	 Zea	mays	 L.	
bitkilerinin	yapraklarında,	sulama	suyu	olarak	kullanılan	atık	sularda	ve	bu	bitkilerin	
yetiştiği	 alana	 ait	 topraklardaki	 kurşun	 (Pb)	 ve	 kadmiyum	 (Cd)	 miktarı	 yaş	 yakma	
metodu	 kullanılarak	 	 belirlenmiş,	 atomik	 absorbsiyon	 spektrofotometresinde	
ölçülmüş	 ve	 temiz	 su	 ile	 sulanan	 Bostancık	 köyü	 çevresinden	 alınan	 sulama	 suyu,	
toprak	ve	bitki	örnekleri	ile	karşılaştırılmıştır.	

İki	 yıl	 tekrarlı	 olarak	 yapılan	 inceleme	 sonucunda,	 bitkilerde	 ve	 bitkilerin	
yetiştirildiği	 toprak	 ve	 sulama	 suyunda	 ölçülen	 kurşun	 ve	 kadmiyum	 miktarlarının	
kontrol	bölgesine	göre	P<0.05	düzeyinde	önemli	bir	artış	gösterdiği	saptanmıştır.		

Bitki	 örneklerinden	 (yapraktan)	 elde	 edilen	 ekstrattaki	 fotosentetik	
pigmentlerinin	 absorbansları,	 spektrofotometre	 (Cintra	 202	 GBC)	 kullanılarak,	 %	
80’lik	asetona	karşı	(tanık),	662,	645	ve	470	nm’de	okunmuştur.	Klorofil	a,	klorofil	b	
ve	karotenoid	miktarları	Lichtenthaler	ve	Wellburn	(1985)’e	göre	hesaplanmıştır.		
	 Çalışmadan	elde	edilen	sonuçlara	göre,	atık	sulardan	toprağa	karışan	kurşun	
ve	kadmiyum	bitkiler	tarafından	alınmış	ve	bitkilerin	yapraklarında	ölçülen	klorofil	a,	
klorofil	 b,	 toplam	 klorofil	 miktarı	 ve	 karetenoidlerin	 miktarında	 P<0.05	 düzeyinde	
azalmaya	neden	olmuştur.		
Anahtar	Sözcükler:	 Gaziantep,	Tarım	bitkileri,	Klorofil	a,	 Klorofil	b,	 Toplam	klorofil	
miktarı,	Karetenoidler	
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GAZİANTEP’TE	ATIK	SU	İLE	SULANAN	BAZI	BİTKİLERİN	YAPRAKLARININ	
PROTEİN	VE	SERBEST	PROLİN	MİKTARLARININ	KADMİYUM	VE	KURŞUN	
BİRİKİMİNE	BAĞLI	OLARAK	OLUŞAN	DEĞİŞİMLERİNİN	İNCELENMESİ		

Feyza	Nur	KAFADAR	ve	Saadet	D.	SAYGIDEĞER	
Gaziantep	Üniversitesi	Fen	Edebiyat	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,	Şahinbey,	Gaziantep	
	

Bu	 çalışmada,	 Gaziantep’te	 tarımsal	 sulamada	 kullanılan	 atık	 sulardaki	
kurşun	 ve	 kadmiyum	 miktarları	 ölçülerek	 bazı	 tarım	 bitkilerinde	 yapmış	 olduğu	
protein	 ve	 serbest	 prolin	 miktarlarındaki	 fizyolojik	 değişimlerin	 incelenmesi	
amaçlanmıştır.	 Bu	 nedenle	 Karahöyük	 ve	 Salkım	 köyü	 civarında	 yetiştirilen	
Lycopersicum	 esculentum	 L.,	 Capsicum	 annuum	 L.,	 Solanum	melongena,	 Zea	mays	 L.	
yapraklarında,	 sulama	 suyu	 olarak	 kullanılan	 atık	 sularda	 ve	 bu	 bitkilerin	 yetiştiği	
alana	 ait	 topraklardaki	 kurşun	 (Pb)	 ve	 kadmiyum	 (Cd)	 miktarı	 yaş	 yakma	 metodu	
kullanılarak	 	 belirlenmiş,	 atomik	 absorbsiyon	 spektrofotometresinde	 ölçülmüş	 ve	
temiz	su	 ile	sulanan	Bostancık	köyü	çevresinden	alınan	sulama	suyu,	 toprak	ve	bitki	
örnekleri	ile	karşılaştırılmıştır.	Bitki	örneklerinden	(yapraktan)	elde	edilen	ekstrattaki	
protein	analizi	Lowry	vd.,	(1951)’nın	saptadıkları,	Serbest	prolin	miktarları		ise	Bates	
vd.	(1973)’lerinin	saptadıkları	yönteme	göre	belirlenmiştir.	

İki	 yıl	 tekrarlı	 olarak	 yapılan	 inceleme	 sonucunda,	 bitkilerde	 ve	 bitkilerin	
yetiştirildiği	 toprak	 ve	 sulama	 suyunda	 ölçülen	 kurşun	 ve	 kadmiyum	 miktarlarının	
kontrol	bölgesine	göre	P<0.05	düzeyinde	önemli	bir	artış	gösterdiği	saptanmıştır.		
	 Bu	çalışmada,	Karahöyük	ve	Salkım	köyü	çevresinden	domates,	biber,	patlıcan	
bitkilerinin	 yapraklarında	 ölçülen	 protein	 miktarlarında	 kontrol	 bölgesinden	 alınan	
bitkilerin	 yapraklarındaki	 protein	 miktarlarına	 göre	 önemli	 azalmalar	 görülmüştür	
(P<0.05).	 Bunun	 yanı	 sıra,	 bitkilerinin	 yapraklarında	 ölçülen	 prolin	 miktarlarında	
kontrol	bölgesinden	alınan	bitkilerin	yapraklarındaki	prolin	miktarlarına	göre	önemli	
artışlar	görülmüştür	(P<0.05).		
Anahtar	Sözcükler:	Gaziantep,	Tarım	bitkileri,	Protein,	Serbest	prolin	
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GAZİANTEP’TE	ATIK	SU	İLE	SULANAN	BAZI	TARIM	BİTKİLERİNİN	
YAPRAKLARINDA	KADMİYUM	VE	KURŞUN	BİRİKİMİNE	BAĞLI	OLARAK	OLUŞAN	‐
SH	GRUPLARI	ve	LİPİT	PEROKSİDASYONU	MİKTARLARININ	DEĞİŞİMLERİNİN	

İNCELENMESİ	

Feyza	Nur	KAFADAR	ve	Saadet	D.	SAYGIDEĞER	
Gaziantep	Üniversitesi	Fen	Edebiyat	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,	Şahinbey,	Gaziantep	
	

Bu	çalışmada,	Gaziantep’te	tarımsal	sulamada	kullanılan	atık	sulardaki	kurşun	
ve	kadmiyum	miktarları	ölçülerek	bazı	tarım	bitkilerinde	yapmış	olduğu	‐SH	grupları	
ve	 lipit	 peroksidasyonu	miktarlarındaki	 değişimlerin	 incelenmesi	 amaçlanmıştır.	 Bu	
nedenle	Karahöyük	ve	Salkım	köyü	civarında	yetiştirilen	Lycopersicum	esculentum	L.,	
Capsicum	 annuum	 L.,	 Solanum	melongena,	 Zea	mays	 L.	 yapraklarında,	 sulama	 suyu	
olarak	kullanılan	atık	sularda	ve	bu	bitkilerin	yetiştiği	alana	ait	topraklardaki	kurşun	
(Pb)	 ve	kadmiyum	 (Cd)	miktarı	 yaş	 yakma	metodu	kullanılarak	 	 belirlenmiş,	 atomik	
absorbsiyon	spektrofotometresinde	ölçülmüş	ve	 temiz	su	 ile	sulanan	Bostancık	köyü	
çevresinden	alınan	sulama	suyu,	 toprak	ve	bitki	örnekleri	 ile	karşılaştırılmıştır.	Bitki	
örneklerinden	 (yapraktan)	 elde	 edilen	 ekstrattaki	 protein	 olmayan	 ‐SH	 gruplarının	
belirlenmesi	Çakmak	ve	Marschner	(1992)’e	göre	yapılmıştır.	Bitki	dokularındaki	lipid	
peroksidasyonunun	belirlenmesi	Hodges	vd.,	(1999)’na	göre	yapılmıştır.	

İki	 yıl	 tekrarlı	 olarak	 yapılan	 inceleme	 sonucunda,	 bitkilerde	 ve	 bitkilerin	
yetiştirildiği	 toprak	 ve	 sulama	 suyunda	 ölçülen	 kurşun	 ve	 kadmiyum	 miktarlarının	
kontrol	bölgesine	göre	P<0.05	düzeyinde	önemli	bir	artış	gösterdiği	saptanmıştır.		
	 Bu	çalışmada,	Karahöyük	ve	Salkım	köyü	çevresinden	toplanan	domates,	biber,	
patlıcan	 bitkilerinin	 yapraklarında	 ölçülen	 ‐SH	 gruplarının	 miktarlarında	 ve	 lipit	
peroksidasyonu	 miktarlarında	 kontrol	 bölgesinden	 alınan	 bitkilerin	 yapraklarındaki	
SH	gruplarının	miktarlarına	ve	lipit	peroksidasyonu	miktarlarına	göre	önemli	düzeyde	
artışlar	görülmüştür	(P<0.05).		
Anahtar	 Sözcükler:	 Gaziantep,	 Tarım	 bitkileri,	 ‐SH	 Grup	 Miktarları,	 Lipit	
Peroksidasyonu.	
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TÜRKİYE’	DE	ENDEMİK	BAZI	BİTKİ	TÜRLERİNİN	ANTİMİKROBİYAL	AKTİVİTE	
BAKIMINDAN	ARAŞTIRILMASI	VE	İNHİBİSYON	MEKANİZMASININ	

AYDINLATILMASI	

Mehlika	BENLİ1,	Fatmagül	GEVEN1,	Ümit	Bingöl1,	Kerim	GÜNEY2ve	Nazife	YİĞİT3	
1Ankara	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Ankara,		
2Kastamonu	Üniversitesi,	Orman	Fakültesi,	Kastamonu	
3Kırıkkale	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Kırıkkale	
	
	 Kastamonu	 ili,	 Azdavay	 İlçesi,	 Karyatağı	 Dağı’ndan	 12	 endemik	 bitki	
toplanmıştır.	 Çalışmalarımızda;	 bu	 bitkilerin	 farklı	 kısımlarından	 (yaprak,	 çiçek,	
tohum)	 14	 bitki	 ekstraktı	 hazırlanmış	 ve	 antibiyotiklere	 dirençli	 olarak	 bilinen	 14	
mikroorganizma	 (10	 bakteri	 ve	 4	 maya	 suşu)	 üzerinde	 antimikrobiyal	 aktiviteleri	
bakımından	 denenmiştir.	 Ekstraktlardan	 8	 tanesi	 farklı	 bakteriler	 üzerinde	 farklı	
antimikrobiyal	 etki	 göstermiştir.	 	 Verbascum	 eriocarpum	 (Freyn.	 &	 Sint.)	 Bornm.	
(çiçek),	 Stachys	 cretica	 	 L.	 subsp.	 anatolica	 Rech.	 (yaprak‐çiçek),	 Heracleum	
paphlagonicum	 Czeczott.	 (tohum),	 Alcea	 apterocarpa	 (Fenal)	 Boiss.	 (tohum‐çiçek	
çanak	 yaprak),	 Abies	 nordmanniana	 (Stev.)	 Spach.	 	 subsp.	 bornmuelleriana	 (Mattf.)	
Coode	et	Cullen	(yaprak)	ekstraktları	birer	bakteri	üzerinde	etkili	olurken;	Campanula	
lyrata	 Lam.	 subsp.	 lyrata	 (yaprak‐çiçek)	 ekstraktları	 iki,	 Digitalis	 lamarckii	 Ivan	
(yaprak‐çiçek)	 ve	 Crataegus	 tanacetifolia	 (Lam.)	 Pers.	 (yaprak)	 bitkilerinden	 elde	
edilen	 ekstraktlar	 dörder	 bakteri	 üzerinde	 etkili	 inhibisyon	 zonu	 vermişlerdir.	
Denemelerde	 maya	 suşları	 üzerinde	 herhangi	 bir	 inhibitör	 etkiye	 rastlanmamıştır.	
Bitki	 ekstraklarının	 minimum	 inhibisyon	 konsantrasyonunun	 (MIC)	 saptanabilmesi	
için	 etkili	 oldukları	 her	 bakteri	 için	 MIC	 testleri	 yapılmıştır.	 Estrakların	 inhibisyon	
mekanizmasını	 anlamak	 için	 minimum	 sidal	 konsantrasyon	 (MCC)	 denemeleri	
yapılmıştır.		Sonuç	olarak	etkili	bulunan	ekstraktların	sidal	etkiye	sahip	olduğu,	sadece	
gelişimini	 durdurmayıp	 bakterileri	 tamamen	 yok	 ettiği	 ortaya	 konulmuştur.	
Antibakteriyal	 etkisi	 kanıtlanmış	 bitki	 ekstrakları	 ile	 bakterilerin	muamelesi	 sonucu	
oluşan	 inhibisyon	 zon	 bölgelerinden	 alınan	 örnekler	 Taramalı	 Elektron	
Mikroskobunda	 (SEM)	 incelenmiş	 ve	 bakteriler	 ekstrakla	 karşılaşmadıkları	 bölgede	
normal	 morfolojiye	 sahipken,	 ekstrakla	 karşılaştıkları	 bölgelerde	 bakteri	 hücre	
duvarlarında	yıkım	olduğu	ve	hücrenin	dejenerasyonu	netlikle	gözlenebilmiştir.	
Anahtar	 sözcükler:	Antimikrobiyal	 aktivite,	Verbascum	 eriocarpum,	 Stachys	 cretica,	
Heracleum	paphlagonicum,	Alcea	apterocarpa,	Abies	nordmanniana,	Campanula	lyrata,	
Digitalis	lamarckii,	Crataegus	tanacetifolia			
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AMASYA’NIN	EKOTURİZM	POTANSİYELİNİN	BELİRLENMESİ	ÜZERİNE	BİR	
ARAŞTIRMA	

Dudu	Duygu	KILIÇ1		ve	Aydın	BABACAN	2	
1Amasya	Bilim	ve	Sanat	Merkezi,	2Amasya	Doğa	Sporları	ve	Araştırma	Kulübü	Derneği	
	
	 Turizm	 sektörü	 özellikle	 20.	 yüzyılın	 ikinci	 yarısından	 itibaren	 ekonomik	
anlamda	 çok	 gelişen	 ve	 önem	 kazanan	 bir	 sektör	 olmuştur.	 Ekoturizm,	 doğal	 ve	
kültürel	 kaynaklara	 değer	 verme	 bağlamında,	 sürdürülebilir	 turizmin	 en	 önemli	 alt	
bileşenidir.	 Şehir	yaşamı	 ile	 iç	 içe	olan	ve	doğadan	uzak	kalan	 insanlar	alternatif	 bir	
turizm	 olan	 ekoturizm	 ile	 doğayı	 yakıdan	 tanıma	 fırsatına	 sahip	 olmaktadırlar.	
Ekoturizmin	temel	özellikleri	doğa	temelli	olması,	bio	çeşitliliğin	korunmasına	katkıda	
bulunması,	 yerel	 toplumların	 refahını	 desteklemesi,	 olumsuz	 çevresel	 ve	 sosyo	
kültürel	 etkilerin	 minimuma	 indirgenmesi	 için	 aktivitelerini	 hem	 turistler	 hem	 de	
yerel	 halkın	 sorumluluğunda	 düzenlemesi,	 yenilenemez	 kaynakların	 minimum	
kullanımını	 gerektirmesi,	 yerel	 mülkiyetin	 ve	 yerel	 topluma	 dönük	 istihdam	
imkanlarının	üretilmesini	öngörmesidir.	
	 Amasya,	 Anadolu'nun	 en	 eski	 yerleşim	 yerlerinden	 biri	 olup	 Orta	 Karadeniz	
Bölümü’nde	yer	alır.	Osmanlı	döneminde	 şehzadelerin	eğitim	gördüğü	bir	 şehir	olan	
Amasya,	 tarihi	 değerinin	 yanında	 kültürel	 ve	 doğal	 değerleri	 ile	 alternatif	 turizme	
olanak	 sağlayan	 bir	 şehirdir.	 Bu	 özellikleri	 sayesinde	 ekoturizmin	 yapılabileceği	
şehirlerden	 biridir.	 Ancak	 Amasya’da	 ekoturizm	 potansiyeli	 yeterince	
değerlendirilememektedir.			
	 Bu	çalışmanın	amacı	Amasya	ilinin		ekoturizm	potansiyelinin	belirlenmesi	ve	
doğal	alanlarında	gerçekleştirilebilecek	ekoturizm	etkinliklerinin	tanıtılmasıdır.			
Anahtar	Sözcükler:	Ekoturizm,	Amasya,	ekoturizm	faaliyeti	
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SİYANOBAKTERİYAL	TÜRLERİN	KLOROFİL	A,	TOPLAM	KARBONHİDRAT,	
TOPLAM	PROTEİN	İÇERİKLERİ	VE	BİYOMASI	ÜZERİNE	ÇİNKONUN	ETKİSİ	

G.	Okmen,	E.	Bozanta,	A.	Uğur	ve	N.	Ceyhan		
Muğla	Üniversitesi	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,	Muğla	TÜRKİYE	
	
	 Çalışma,	 farklı	 çinko	 konsantrasyonlarında	 (2,5‐80	 mg/l)	 10	 siyanobakter	
türünün	biyomas,	 klorofil	 a,	 toplam	karbohidrat	ve	 toplam	protein	 içerikleri	 üzerine	
etkisinin	araştırılması	için	amaçlanmıştır.	Biyomas,	klorofil	a,	karbonhidrat	ve	protein	
içerikleri	 spektrofotometrik	 yöntemle	 ölçülmüştür.	 10	 mg/L’den	 daha	 düşük	
konsantrasyonlarda	gelişme,	klorofil	a,	karbohidrat	ve	protein	içerikleri	gibi	fizyolojik	
işlevlerin	 ciddi	 inhibisyonuna	 neden	 olan	 çinko	 bu	 organizmalara	 toksik	 etki	
göstermiştir.	Anabaena	GO1	ve	Gloeothece	 sp.	GO9	daha	düşük	konsantrasyonda	(2,5	
mg/L)	 fizyolojik	 işlevleri	 kısmen	 stimule	 edilmiştir.	 10	 mg/L	 üzerindeki	 çinko	
konsantrasyonlarında	Anabaena	 sp	 GO2	 dışındaki	 tüm	 kültürlerin	 biyomas	 ve	 diğer	
parametreleri	tamamen	baskılanmıştır.		
Anahtar	Sözcükler:	Siyanobakteri,	metal	toleransı,	gelişme,	klorofil,	toplam	
karbonhidrat,	toplam	protein			
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ÇANDARLI	KÖRFEZİ	BALIK	TÜR	ÇEŞİTLİLİĞİ		

Tülin	ÇOKER1	ve	Okan	AKYOL2	
1.	Muğla	Üniversitesi	Su	Ürünleri	Fakültesi	Temel	Bilimler	Bölümü.	Kötekli/MUĞLA	
2.	 Ege	 Üniversitesi,	 Su	 Ürünleri	 Fakültesi,	 Avlama	 ve	 İşleme	 Teknolojisi	 Bölümü,	
Bornova/İZMİR	
	
	 Ege	Denizi	 birçok	 önemli	 koy	 ve	 körfezle	 temsil	 edilmektedir.	 Bu	 körfezlerde	
balıklar	 üzerine	 çeşitli	 bilimsel	 çalışmalar	 yapılmış	 ve	 yapılmaktadır.	 Ancak	mevcut	
çalışmalardan	 körfezlerin	 balık	 tür	 çeşitliliğine	 ait	 değerlendirmelere	 pek	
rastlanmamaktadır.	 Çoker	 ve	 ark.,	 (2010)	 ilk	 olarak	 Ege	 Denizi	 körfezleri	 içerisinde	
İzmir	 Körfezi’ne	 ait	 balık	 tür	 çeşitliliğini	 ortaya	 koymuşlardır.	 Bu	 çalışmada	 ise	
Çandarlı	Körfezi’nde	yapılmış	araştırmalar	derlenerek,	körfezin	bugüne	kadar	kayıtlı	
balık	tür	çeşitliliği	ortaya	konmuştur.	
Çandarlı	 Körfezi,	 Ege	 Denizi’nin	 kuzeyinde	 yer	 alan	 bir	 körfez	 olup,	 325	 km²’lik	 bir	
alana	 sahiptir.	 En	derin	 yeri	 138	m’dir.	 Körfez	 genellikle	 düz	bir	 zemine	 sahip	 olup,	
hem	dip	hem	de	pelajik	balıkçılık	 açısından	önemlidir.	 Sardalya,	Uskumru	ve	Kolyoz	
balıklarının	göç	yolu	üzerindedir.	Körfezin	içlerine	doğru	olan	bölümleri,	dip	yapısının	
düzgün	olmaması	nedeni	ile	paragat,	uzatma	ağları	ve	olta	balıkçılığına	elverişlidir.	
Çandarlı	 Körfezi	 genelinde	 balıkçılık	 araştırmalarına	 dair	 az	 sayıda	 çalışma	 vardır.	
Cihangir	 ve	 ark.	 (1998),	 8	 Elasmobranch,	 38	 Teleost	 tür;	 Anonim	 (2005),	 4	
Elasmobranch,	 21	 Teleost;	 Özaydın	 ve	 ark.	 (2007),	 11	 Elasmobranch,	 49	 Teleost;	
Gürkan	 ve	 ark.	 (2009),	 38	 tür	 Teleost	 (jüvenil)	 tespit	 etmişlerdir.	 İhtiyoplankton	
çalışmaları	ile	körfezin	açıklarında	Özaydın	ve	ark.	(2007),	6	ordo,	19	familyaya	ait	43	
türün	yumurta,	prelarva	ve	postlarva;	Çoker	ve	ark.	(2011),	Yeni	Şakran	kıyı	alanında	
8	ordo,	24	familyadan	60	türün	yumurta	ve	larvasını	bildirmişlerdir.	
Çandarlı	 Körfezi’nde,	 gerek	 balık	 gerekse	 ihtiyoplankton	 çalışmalarının	 derlenmesi	
sonucunda	11	ordo	 ve	42	 familyaya	 ait	 109	balık	 türünün	kaydına	 rastlanmıştır.	 Bu	
türler,	 SCYLIORHINIDAE,	 TRIAKIDAE,	 RAJIDAE,	 DASYATIDAE,	 ANGUILLIDAE,	
CONGRIDAE,	 CLUPEIDAE,	 ENGRAULIDAE,	 PARALEPIDIDAE,	 MYCTOPHIDAE,	
GADIDAE,	 MERLUCCIIDAE,	 LOPHIIDAE,	 OPHIDIDAE,	 ATHERINIDAE,	 BELONIDAE,	
ZEIDAE,	 SYNGNATHIDAE,	 SCORPAENIDAE,	 TRIGLIDAE,	 MORONIDAE,	 SERRANIDAE,	
CARANGIDAE,	SPARIDAE,	CENTRACANTHIDAE,	SCIAENIDAE,	MULLIDAE,	MUGILIDAE,	
CEPOLIDAE,	 LABRIDAE,	 TRACHINIDAE,	 URANOSCOPIDAE,	 TRIPTERYGIIDAE,	
CLINIDAE,	 BLENNIIDAE,	 CALLIONYMIDAE,	 GOBIIDAE,	 SCOMBRIDAE,	 BOTHIDAE,	
SOLEIDAE	familyalarına	aittir.	
Anahtar	Sözcükler:	Balık	Kompozisyonu,	Çandarlı	Körfezi,	Ege	Denizi	
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ÇANAKKALE	BOĞAZI	(KUZEY	EGE)	DENİZ	BALIKLARINDAN	BEŞ	PARAZİTİK	
CYMOTHOİD	TÜRÜ	

Sezginer	TUNÇER,		Ekrem	Şanver	ÇELİK	ve	Ahmet	ÖKTENER	
Çanakkale	 Onsekiz	 Mart	 Universitesi,	 Su	 Ürünleri	 Fakültesi,	 Temel	 Bilimler	 Bölümü,	
17100	/	Çanakkale	
	

Bu	 parazitolojik	 çalışmanın	 amacı,	 Çanakkale	 Boğazı’ndaki	 bazı	 Cymothoid	
(Isopoda)	 türlerinin	 dağılımları	 ve	 konak	 deniz	 balıklarının	 tespit	 edilmesidir.	 Balık	
örnekleri	 2010	 ile	 2011	 yılları	 arasında	 Çanakkale	Boğazı	 (40°	 08’	N,	 26°	 24’	 E)’nın		
Sarıçay	 ağzı,	 Soğanlıdere	 ve	 Kepez	 Kıyılarından	 solungaç	 ağları,	 ığrıp	 ve	 olta	 ile	
yakalanmıştır.	 Laboratuara	 getirilen	 parazit	 örneklerinin	 fotoğrafları	 çekilip	
morfometrik	ölçümleri	alındıktan	sonra	%	70	lik	alkolde	tespit	edilmiştir.					

Araştırma	 bulgularına	 göre	 bulunan	 parazitik	 isopodlar	 ve	 konak	 balıklar	
sırasıyla;	 Anilocra	 physodes	 (Linnaeus,	 1758),	 mırmır	 balığının	 (Lithognathus	
mormyrus	Linnaeus,	1758)’ın	vücut	yüzeyinden;	Nerocila	bivittata	(Risso,1816),	çırçır	
balığının	 (Sympodus	 tinca	 Linnaeus,	 1758)	 kaudal	 yüzgeç	 sapından;	 Ceratothoa	
oestroides	 (Risso,	1826),	 iskatari	balığının	(Spondyliosoma	cantharus	Linnaeus,	1758)	
ağız	boşluğundan;	C.	oestroides	(Risso,	1826)	ve	C.	capri	(Trilles,1964),	kupez	balığının	
(Boops	boops	Linnaeus,	1758)	ağız	boşluğundan;	A.	frontalis	Milne	Edwards,	1840	ise	
kırlangıç	 balığının	 (Chelidonichthys	 lucernus	 Linnaeus,	 1758)	 üst	 çenesinden	
saptanmıştır.		

Parazitler,	konak	balıkların	yerleştikleri	vücut	bölgelerine	göre	sıralandığında;	
A.	 	physodes,	A.	 frontalis	ve	N.	bivittata	 türleri	 vücut	 yüzeylerinde,	C.	oestroides	 ve	C.	
capri	isopod	türleri	ise	balıkların	ağız	boşluklarında	lokalize	oldukları	görülmüştür.		

Tüm	 parazit	 türleri	 Çanakkale	 Boğazı	 için	 ilk	 kayıttır.	 Bununla	 birlikte	 A.	
physodes	Ege	kıyılarından	ve	A.	frontalis	ise	kırlangıç	balığından	ve	Ege	Kıyılarından	ilk	
kez		rapor	edilmiştir.		
Anahtar	 Sözcükler	 :	 Türkiye,	 cymothoid,	 balık,	 Anilocra,	 Nerocila,	 Ceratothoa,	
Çanakkale	Boğazı	
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BÜYÜK	MENDERES		HAVZASINDAN	Acanthobrama	mirabilis	Ladiges,	1960’DE	
(CYPRINIDAE)	KROMOZOMAL	ÇALIŞMALAR	

Serdar	KOCA	ve	Uğur	Emek	UYSAL	
Adnan	Menderes	Üniversitesi	Fen‐Edebiyat	Fakültesi	Biyoloji	Böl.	Aydın	
	
	 Bu	 çalışmada	 Büyük	Menderes	 Havzasından	Acanthobrama	mirabilis	 Ladiges,	
1960	 (Cyprpnidae)’in	 kromozomlarının	 sayı	 ve	 yapıları	 incelenerek,	 karyotip	 analizi	
yapılmıştır.	 Bu	 çalışmada	 kullanılan	 balıklar	 Büyük	 Menderes	 Nehri’nin	 Koçarlı	
Köprüsü	 civarından	 	 serpme	 ağlarla	 yakalanarak	 laboratuara	 getirilmiştir.	 Her	 bir	
gram	vücut	ağırlığı	için	0,01	ml,	%0,05’lık	kolkisin	çözeltisi	balıkların	karın	boşluğuna	
enjekte	 edilmiş	 ve	 balık	 kesilmeden	 önce	 yaklaşık	 4	 saat	 beklenilmiştir.	 Metafaz	
incelemeleri	 ile	 Acanthobrama	 mirabilis’in	 2n=50	 kromozoma	 sahip	 olduğu	
belirlenmiştir.	 Bunların	 karyotiplerinin	 5	 metasentrik,	 3	 submetasentrik,	 5	
subtelosentrk	ve	12	akrosentrik	kromozom	çiftinden	(NF:	76)	oluştuğu	saptanmıştır.	
Bu	türde	cinsiyete	bağlı	herhangi	bir	kromozom	tesbit	edilememiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Büyük	Menderes	Nehri,		Acanthobrama	mirabilis,		karyotip	
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YENİ	İZOLE	EDİLEN	Amillariella	tabescens’İN	LİGNOLİTİK	ENZİMLERİNİN	
ARAŞTIRILMASI	

Hilal	ACAY1	ve	Abdunnasır	YILDIZ2	
1	Dicle	Üniversitesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	Biyoloji	ABD	,Diyarbakır		
2	Dicle	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Diyarbakır		

	
Beyaz	çürükçül	funguslar,	Basidiomicotina	sınıfına	dahil	olup,	yüksek	miktarda	

enzim	 sentezleme	 yeteneğine	 sahiptirler.	 Bu	 özellikleri	 biyoteknolojideki	 önemlerini	
daha	da	artırmaktadır.		

Bu	araştırmada,	Diyarbakır‐Mardin	yöresinde	doğal	olarak	yetişen	Amillariella	
tabescens	 tespit	 edilerek,	 bu	 türün	 ürettiği	 ekstrasellüler	 enzimler	 incelenmiştir.	 İki	
faklı	 yerden	 alınan	 türün	 incelendiği	 peynir	 altı	 suyu	 (PAS)	 ve	 saboroud	 dekstroz	
broth	 (SDB)	 ortamında,	 enzim	 indükleyici	 olarak	 pamuk	 sapı	 (P)	 kullanılmıştır.	 Bu	
çalışmada,	her	iki	fungusta	da	Lakkaz,	Mangan	peroksidaz	(MnP)	ve	Lignin	peroksidaz	
(LiP)	 aktiviteleri	 gözlenmiştir.	 En	 yüksek	 Lakkaz	 aktiviteleri	 150,47	 ve	 100,24	U/ml	
olarak	 sırasıyla;	 Amillariella	 tabescens	 1’	 in	 SDB+P	 ve	 A.	 tabescens	 2’	 nin	 PAS+P	
ortamlarında	tespit	edilmiştir.	En	yüksek	MnP	aktivitesi	0,98	U/ml	olarak	A.	Tabescens	
1’de	ve	en	yüksek	LiP	aktivitesi140,98	U/ml	olarak	A.	tabescens	2’	de	gözlenmiştir.	

Yapılan	 çalışma	 sonucunda	 pamuk	 sapının	 enzim	 aktivitelerini	 indüklediği	
açıkça	 görülmektedir.	 Bu	 türün	 ve	 pamuk	 sapının	 biyoteknolojik	 uygulamalarda	
değerlendirilmesi	gerekmektedir.	
Anahtar	Sözcükler:	Amillariella	tabescens,	Lignolitik	Enzimler,	Biyoteknoloji,	Pamuk	
Sapı,	Peynir	Altı	Suyu	
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KARABİGA	AĞAÇLANDIRMA	SAHALARINDA	FISTIK	ÇAMININ	(Pinus	pinea	L.)	
BİTKİSEL	KÜTLE	MİKTARININ,	KIZILÇAM	(Pinus	brutia	Ten.),	SAHİLÇAMI	(Pinus	

pinaster	Aiton)		VE	SEDİR	(Sedrus	libani	Loud.)	TÜRLERİ	İLE		
KARŞILAŞTIRILMASI	

Muhammet	AKKAYA	
Biga	Ağaçlandırma	ve	Erozyon	Kontrolu	Mühendisi,	Çanakkale	
	
	 Bu	 çalışmada,	 Biga	 Orman	 İşletmesi’nin	 Karabiga	 Yarımadası	 mevkii	 ‐	 granit	
anakayası	üzerinde	yapılan	ağaçlandırma	alanında	bulunan	sedir,	kızılçam,	sahilçamı,	
fıstıkçamı	 türlerine	 ait	 toprak	 üstü	 ve	 toprakaltı	 bitkisel	 kütle	 ile	 organik	 madde,	
toplam	azot,	karbon	miktarları	belirlenmiştir.	Aynı	zamanda	ağaçlandırılan	alanlarda	
bulunan	çalı	 tabakasına	ait	 toprak	üstü	bitkisel	kütle	 ile	organik	madde,	toplam	azot,	
karbon	miktarları	da	belirlenmiştir.	
Ağaçlandırma	sahasına	dikilen	fıstıkçamının	diğer	türlere	göre	tek	ağaç	bitkisel	kütle	
miktarının	en	fazla	olduğu	ancak	geniş	dikim	aralığı	uygulandığı	 için	hektardaki	ağaç	
sayısına	 bağlı	 olarak	 birim	 alandaki	 toplam	 bitkisel	 kütlesinin	 de	 düştüğü	
belirlenmiştir.	 Ağaçlandırılmayan	 alanlardaki	 çalı	 tabakası	 karbon	 üretiminin	
ağaçlandırılmış	 alanlardakine	 yakın	 bulunmuş,	 ağaçlandırma	 alanlarındaki	 ağaç	
tabakası	bitkisel	kütleyi	ve	karbon	üretimini	oldukça	arttırmıştır.		
Fıstıkçamının	 gerek	 tek	 ağaç	 bitkisel	 kütle	 miktarının	 en	 fazla	 oluşu,	 dolayısıyla	
organik	 madde	 miktarı,	 toplam	 azot	 ve	 karbon	 miktarının	 da	 yüksek	 olması,	 aynı	
zamanda	meyvesinin	değerli	olması	nedenlerinden	saha	için	en	uygun	ağaç	türü	olarak	
belirlenmiştir.		
	 	(Bu	 çalışma	 İ.Ü.	 Fen	 Bilimleri	 Enstitüsü	 Orman	 Mühendisliği	 Anabilimdalı	
Toprak	İlmi	Ve	Ekoloji	proğramında	hazırlanan	doktora	tezinin	bir	bölümüdür.)	
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ÇANAKKALE	VE	ÇEVRESİNDEN	İKİ	FOLICOLOUS	MİKSOMİSET	TÜRÜ	

Tülay	BİCAN	SÜERDEM	ve	Başaran	DÜLGER	

Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	17020,	
Çanakkale	
	

2006‐2007	 tarihleri	 arasında	 Çanakkale	 ve	 çevresinde	 yapılan	 rutin	 arazi	
çalışmaları	 esnasında	 ağaç	 kabukları,	 döküntü	 ve	 çürümekte	 olan	 yaprak	 vb.	 fungal	
materyaller	 toplanarak	 Türkiye	 miksobiotasına	 katkılar	 sağlanması	 amaçlanmıştır.	
Özellikle	 doğal	 ortamlarından	 toplanan	 miksomiset	 örneklerinin	 laboratuvara	
taşınıncaya	kadar	zarar	görmemesi	için	örnekler	küçük	karton	kutulara	yerleştirilmiş	
ve	 yapıştırıcı	 ile	 sabitlenmiştir.	 Lokalite	 ve	 arazi	 bilgileri	 kaydedilerek	 laboratuvara	
getirilmiş	ve	mikroskobik	inceleme	için	hoyer	ortamında	geçici	ve	daimi	preparatları	
hazırlanmıştır.	 Teşhis	 işlemlerinde	 Olympus	 CX31	 marka	 ve	 model	 mikrometrik	
oküler	 yerleştirilmiş	 ışık	 mikroskobu	 ve	 Olympus	 SZ51	 marka	 stereomikroskopla	
çalışılmıştır.	

Arazi	 ve	 laboratuvar	 çalışmaları	 sonucunda	 yapraklar	 üzerinde	 gelişen	
(folicolous)	çıplak	gözle	sporoforlarının	doğal	olarak	gözlenebildiği	2	miksomiset	türü	
tespit	edilmiştir.	Bu	türler	Physaraceae	familyasına	ait	Badhamia	melanospora	Speg.	ve	
Leocarpus	fragilis	(Dicks.)	Rostaf.	olarak	teşhis	edilmiştir.	Türlere	ait	makroskobik	ve	
mikroskobik	 görüntülerle	 birlikte	 yayılışlarını	 gösteren	 haritalar	 ve	 türlere	 ait	
taksonomik	 özellikler	 ayrıntılı	 olarak	 verilecektir.	 Miksomiset	 örnekleri	 ilk	
araştırıcının	kendi	koleksiyonunda	muhafaza	edilmektedir.	
Anahtar	Sözcükler	:	Badhamia	melanospora	Speg.,	Leocarpus	fragilis	(Dicks.)	Rostaf.,	
Çanakkale,	doğal	ortam	
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ÇANAKKALE	VE	ÇEVRESİNDEN	CORTICOLOUS	MİKSOMİSET	TÜRLERİ	

Tülay	BİCAN	SÜERDEM	ve	Başaran	DÜLGER	

Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	17020,	
Çanakkale	
	
	 Plazmodial	 cıvık	 funguslar	 veya	 gerçek	 cıvık	 funguslar	 olarak	 bilinen	
miksomisetler,	 hücre	 çeperi	 olmayan,	 çok	 nukleuslu,	 bir	 veya	 daha	 fazla	 sporofor	
meydana	 getirebilen,	 uygun	 koşullarda	 stoplazmik	 akıntının	 görüldüğü	 ince	 bir	
protoplazma	 yığınından	 ibaret	 organizmalardır.	 	 Dünya	 üzerinde	 1000’in	 üzerinde	
miksomiset	 türü	 olduğu	 ifade	 edilirken,	 yapılan	 çalışmalar	 sonucunda	 ülkemiz	 için	
tespit	 edilen	 tür	 sayısı	 henüz	222	olup	 oldukça	 küçük	 bir	 oran	 ifade	 etmektedir.	 Bu	
durum	konunun	Türkiye’de	araştırılması	gerekliliğinin	bir	göstergesidir.		
	 Bu	düşünceden	hareketle	Mart	2006–Eylül	2009	tarihleri	arasında	Çanakkale	
ve	 çevresinin	 miksobiotasını	 belirlemek	 amacıyla	 yapılan	 arazi	 çalışmalarında	 ağaç	
kabukları,	 kesilmiş	 ağaç	 kütük	 parçaları,	 	 dal	 parçaları	 vb.	 organik	 materyal	
toplanmıştır.	 Toplanan	materyale	 uygun	 inkübasyon	 koşulları	 sağlanarak	 nem	 odası	
tekniği	 uygulanmıştır.	 Doğal	 ortamlarında	 gelişimini	 tamamlayan	 miksomiset	
fruktifikasyonları	 ise	 arazi	 ortamında	 uygun	 kutulara	 yapıştırılıp	 lokalite	 ve	 arazi	
bilgileri	 kaydedilerek	 laboratuvara	 getirilmiştir.	 Nem	 odası	 tekniği	 ve	 doğal	
ortamlarından	 elde	 edilen	 kabuksu	 materyaller	 üzerindeki	 miksomiset	 örneklerinin	
Hoyer	 ortamında	 preparatları	 hazırlanmış,	 makroskobik	 ve	 mikroskobik	
incelemelerden	sonra	ilgili	teşhis	kitapları	da	kullanılarak	tür	teşhisleri	yapılmıştır.		
	 Çalışma	 sonucunda	 özellikle	 kabuk	 materyali	 üzerinde	 gelişim	 gösteren	
(corticolous)	 21	 tanesi	 doğal	 ortamından	 15	 tanesi	 nem	 odası	 tekniğinden	 olmak	
üzere,	 10	 familya	 ve	 16	 genusa	 ait	 toplam	 36	 miksomiset	 türü	 tespit	 edilmiştir.	
Miksomiset	örnekleri	ilk	araştırıcının	kendi	koleksiyonunda	muhafaza	edilmektedir.	
Anahtar	Sözcükler	:	Çanakkale,	miksomiset,	nem	odası	tekniği,	miksobiota	
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ÇANAKKALE	BOĞAZI’NDAKİ	MİDYELERDE	(Mytilus	galloprovincialis)	
MİKRONUKLEUS	TESTİ	İLE	GENOTOKSİK	ETKİNİN	ARAŞTIRILMASI	

Neslihan	DEMİR1,	Merve	BALLI2,	Müge	ÇETİN2	ve	Hasan	KAYA3	
1Çanakkale	 Onsekiz	 Mart	 Üniversitesi,	 Fen‐Edebiyat	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü,	
Çanakkale	
2Çanakkale	 Onsekiz	Mart	 Üniversitesi,	 Fen	 Bilimleri	 Enstitüsü,	 Biyoloji	 Anabilim	 Dalı,	
Çanakkale	
3Çanakkale	 Onsekiz	Mart	 Üniversitesi,	 Su	 Ürünleri	 Fakültesi,	 Temel	 Bilimler	 Bölümü,	
Çanakkale	
	
	 Genotoksik	 testlerden	 biri	 olan	 mikronukleus	 testi	 sucul	 ortamdaki	 kirlilik	
çalışmalarında	yaygın	olarak	kullanılmaktadır.	Özellikle	binukleus	oluşumu	sitotoksik	
hasarın	 belirlenmesinde	 bir	 ölçüttür.	 	 Çalışmamızda	 biyoindikatör	 tür	 olarak	 seçilen	
Akdeniz	midyesi	(Mytilus	galloprovincialis)	Çanakkale	Boğazı’nda	4	farklı	istasyondan	
(Sarıçay,	 Lapseki,	 Çamburnu,	 Eceabat)	 toplanmıştır.	 Her	 istasyondan	 10’ar	 adet	
çıkartılan	 midyelerden	 alınan	 hemolenf	 hücreleri	 fikse	 edildikten	 sonra	 boyanarak	
mikroskop	 altında	 bakılmıştır.	 Her	 preparat	 için	 toplam	 1000	 hücre	 sayılmıştır.	
Sayımlarda	 mikronukleus	 (MN)	 ve	 binukleus	 (BN)	 oluşumları	 göz	 önüne	 alınmıştır.	
Yapılan	çalışma	neticesinde	dört	istasyondan	alınan	örneklerden	MN	değeri	en	yüksek	
çıkan	 istasyon	 Sarıçay	 iken,	 en	 düşük	 çıkan	 istasyonlar	 Çamburnu	 ve	 Eceabat	
olmuştur.	 İstasyonlar	 BN	 değerleri	 bakımından	 karşılaştırıldığında	 ise	 Sarıçay’da	 en	
yüksek,	Eceabat’	 ta	en	düşük	çıkmıştır.	Bu	seçilen	çalışma	alanları,	evsel,	 tarımsal	ve	
endüstriyel	 kirlilik	 açısından	 oldukça	 zengin	 bölgelerdir.	 	 Bunun	 sonucunda	 sucul	
ortamda	 bulunan	 kirleticilerin	 genotoksik	 ve	 sitotoksik	 etkiye	 sebep	 olduğu	
belirlenmiştir.		
Anahtar	Sözcükler:	Mytilus	galloprovincialis,	kirlilik,	mikronukleus,	genotoksik	test	
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İSKENDERUN‐TAŞUCU	KIYI	ŞERİDİ	DENİZ	SUYU	ÖRNEKLERİNDEN	İZOLE	EDİLEN	
GRAM	(‐)	BAKTERİLERDE	ANTİBİYOTİK	VE	AĞIR	METAL	DİRENÇLİLİK	

DÜZEYLERİNİN	BELİRLENMESİ	
Osman	GÜLNAZ1,	Muhittin	DOĞAN,	Hıdır	ASLAN1,	Suayip	KAMA1	ve	Nazmi	AKAD1	

1Çukurova	Üniversitesi,	Eğitim	Fakültesi,	Fen	ve	Teknoloji	Eğitimi,	01330	Balcalı	ADANA,	
2Gaziantep	 Üniversitesi,	 Fen	 Edebiyat	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü,	 27310	 Şehitkamil	
Gaziantep	
	
	 Bu	 çalışmada	 İskenderun	 körfezi	 Akıncı	 burnu	 ile	 Taşucu	 arasında	 kalan	 kıyı	
şeridi	 boyunca	 28	 noktadan	 alınan	 deniz	 suyu	 örneklerinden	 izole	 edilen	 271	Gram	
negatif	bakterilerin	antibiyotik	ve	ağır	metal	dirençlilik	düzeyleri	belirlenmiştir.	
	 Ağır	metal	dirençlilik	çalışmalarında	toplam	sekiz	ağır	metal	denenmiş,	10mM	
konsantrasyonda	her	bir	ağır	metale	dirençlilik	düzeyleri	belirlenmiştir.	İzolatların	%	
66,05’i	Bakır	(Cu),	%	40,2’si	Kobalt	(Co),	%	38,7’si	Kadmium	(Cd),	%	36,9’u	Krom	(Cr),	
%	 35,05’,	 Nikel	 (Ni),	 %	 34,6’sı	 Kurşun	 (Pb),	 %	 33,9’u	 Alüminyum	 (Al)	 ve	 %33,	 5’i		
Kalay	 (Sn)	 direçliliği	 göstermiştir.	 İzole	 edilen	 bakterilerin	 denenen	 8	 ağır	 metalin	
hepsine	 dirençli	 olan	 organizma	 dağılımı	 %1,4	 iken	 hiç	 birine	 direnç	 göstermeyen	
organizma	dağılımı	%14,7	olarak	belirlenmiştir.	
	 İzole	edilen	bakterilerin	antibiyotik	dirençlilik	düzeylerinin	belirlenmesinde	16	
farklı	 antibiyotik	 kullanılmış,	 denenen	 antibiyotiklerden	 izolatların	 en	 yüksek	
dirençlilik	 gösterdikleri	 antibiyotikler	 %43,9	 ile	 Amfisiline	 ve	 %	 36,3	 ile	 sefazoline	
olduğu	 gözlenirken,	 toplam	 bakterilerin	 %31,06’sı	 16	 antibiyotiğin	 hepsine	 hassas	
iken	 %	 8,3’ü	 hepsine	 dirençli	 olarak	 belirlenmiştir.	 Çoklu	 antibiyotik	 dirençlilik	
düzeyleri	 incelendiğinde	 en	 fazla	%18,1	 ile	 1	 antibiyotiğe,	%12,1	 ile	 3	 antibiyotiğe,	
%8,3	ile	2	antibiyotiğe	ve	%8,3	ile	16	antibiyotiğe	dirençlilik	olduğu	görülmüştür.	
	 Çevre	 kirliliği	 ve	 yaygın	 antibiyotik	 kullanımı	 zamanla	 bu	 kirleticileri	 alan	
ortamlarda	 bulunan	 organizmaların	 bu	 tür	 kirleticilere	 karşı	 direnç	 geliştirmesine	
neden	olmaktadır.	Bu	konu	insan	ve	çevre	sağlığı	açısından	üzerinde	durulması	gerekli	
önemli	bir	çevre	problemidir.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Antibiyotik	 Dirençliliği,	 Ağır	 metal	 Dirençliliği,	 Mikrobiyolojik	
kirlilik	
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EVSEL	VE	SANAYİ	ATIK	SULARIN	BOŞALTILDIĞI	DİRENAJ	KANALLARINDAN	
İZOLE	EDİLEN	GRAM	(‐)	BAKTERİLERİN	AĞIR	METAL	VE	ANTİBİYOTİK	

DİRENÇLİLİKLERİNİN	BELİRLENMESİ	
Osman	GÜLNAZ1,	Fatih	MATYAR1,	Suayip	KAMA1,	Nazmi	AKAD1	ve	Sadık	DİNÇER2	

1Çukurova	Üniversitesi,	Eğitim	Fakültesi,	Fen	ve	Teknoloji	Eğitimi,	01330	Balcalı	ADANA,		
2Çukurova	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	01330	Balcalı	ADANA	
	
	 Bu	 çalışmada	 Adana‐Mersin	 karayolu	 üzerinde	 bulunan	 evsel	 ve	 küçük‐orta	
ölçekli	işletmelerin	atık	sularının	döküldüğü	drenaj	kanalarından	alınan	atık	sulardan	
izole	 edilen	 Gram	 negatif	 bakterilerin	 antibiyotik	 ve	 ağır	metal	 dirençlilik	 düzeyleri	
belirlenmiştir.		
	 E5	karayolu	üzerinde	bulunan	3	 farklı	drenaj	kanalından	 rastgele	 seçilen	240	
Gram	negatif	bakteri	ile	yapılan	ağır	metal	dirençlilik	çalışmalarında,	izolatların	10mM	
konsantrasyonda	her	bir	ağır	metale	karşı	gösterdikleri	direnç	düzeyleri;	%	62,5	Bakır	
(Cu),	%58,78	 Nikel	 (Ni),	%	 41,21	 Kurşun	 (Pb),	%	 37,16	 Kadmium	 (Cd)	 ve	%	 20,27	
Krom	 (Cr)	 iken	 izolatların	%13,17’sininde	 seçilen	 ağır	metallerin	 hiçbirine	 belirtilen	
konsantrasyonda	 direnç	 göstermediği	 belirlenmiştir.	 İzolatlardan	 sadece	 1	 tanesi	
denenen	 16	 farklı	 antibiyotiğin	 13	 tanesine	 direnç	 göstermişken,	 2	 izolatın	 	 ise	
denenen	 tek	 bir	 antibiyotiğe	 dirençli	 olduğu	 saptanmış	 ve	 kullanılan	 antibiyotikler	
arasından	da	en	yüksek	dirençlilik	%61,1	ile	Amfisilin’e	karşı	belirlenmiştir.	
	 Drenaj	 kanalarına	 boşaltılan	 arıtılmamış	 evsel	 ve	 küçük	 ve	 orta	 ölçekli	
sanayilerin	atık	sularının	sebze	ve	meyve	yetiştirmek	amacıyla	kullanılması	Ağır	metal	
ve	 antibiyotik	 dirençliliğinin	 ve	 aynı	 zamanda	 dirençli	 bakterilerin	 taşınması	 ve	
yayılmasında,	 çevre	 ve	 toplum	 sağlığı	 açısından	 izlenmesi	 gereken	 önemli	 bir	
fenomendir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Drenaj	 kanalı	 atık	 suları,	 Antibiyotik	 Dirençliliği,	 Ağır	 metal	
Dirençliliği,	Mikrobiyolojik	kirlilik	
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DEĞİRMENÇAYIRI	DERESİ’NDE	(DARLIK‐İSTANBUL)	YAŞAYAN	Gobio	gobio	
(Linnaeus,	1758)	(PISCES:CYPRINIDAE)	TÜRÜNÜN	BESLENME	EKOLOJİSİ	

Özcan	GAYGUSUZ1	ve	Çiğdem	GÜRSOY	GAYGUSUZ2	
1İstanbul	Üniversitesi	Su	Ürünleri	Fakültesi,	Laleli,	Fatih‐İstanbul,		
2Trakya	Üniversitesi	Keşan	Meslek	Yüksekokulu,	Keşan‐Edirne	
	
	 Ülkemiz	 göl	 ve	 akarsularının	 yaygın	 balıklarından	 biri	 olan	 Gobio	 gobio	
(Linnaeus,	 1758)	 balığının	 beslenme	 ekolojisi,	 Darlık	 barajına	 akan	 Değirmençayırı	
Deresi’nde	Ekim	2008‐Eylül	2009	 tarihleri	arasında	aylık	olarak	elektroşok	cihazıyla	
yakalanan	147	bireyde	çalışılmıştır.	Yakalanan	balıkların	en	küçük	ve	en	büyük	 total	
boy	ile	ağırlık	değerleri	sırası	ile	2,6–11,0	cm	ve	0,1352–16,9406	g	olarak	ölçülmüştür.	
Yakalanan	G.gobio	 bireylerinden	49	 tanesinin	sindirim	kanalının	boş	ve	98	 tanesinin	
dolu	olduğu	görülmüştür.	Dolu	olan	sindirim	kanallarından	55	tanesi	incelenmiştir.		
	 Besin	içeriklerinin	incelenmesi	sonucunda,	Yüzde	Ağırlık	(%W)	olarak	%20,54	
Detritus,	 %19,42	 Chironomidae,	 %17,45	 Gammarus	 sp.,	 %16,35	 Böcek	 parçaları,	
%11,59	Ephemeroptera	ve	diğer	besin	 tipleri	yer	almaktadır.	Rastlanma	sıklığı	 (%F)	
açısından	en	sık	rastlanan	besin	tipleri	%29,63	ile	Chironomidae,	%22,22	ile	Detritus,	
%16,67	 Böcek	 parçaları,	 %7,41	 ile	 İpliksi	 alg	 ve	 %7,41	 ile	 Gammarus	 sp.	 en	 sık	
rastlanan	besin	tipleri	olmuştur.	Sayısal	varlık	(%N)	olarak	besin	içeriğinde	%86,36	ile	
Chironomidae,	%5,11	ile	Gammarus	sp.,	%4,26	ile	balık	pulu,	%1,71	ile	Ephemeroptera	
nimfi,	%1,14	 ile	 tohum	 ve	 diğer	 besin	 içerikleri	 yer	 almıştır.	 Bu	 çalışma	 sonucunda	
Değirmençayırı	 Deresi’nde	 yaşayan	 G.gobio	 türünün,	 ağırlıklı	 olarak	 sucul	
organizmalarla	 (Chironomidae,	 Gammarus	 sp.,	 Ephemeroptera	 nimfi)	 beslendiği	
sonucuna	varılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	 İstanbul,	 Şile,	Darlık	Barajı,	Değirmençayırı	Deresi,	Gobio	gobio,	
Elektrikle	avcılık,	Besin	içeriği	
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DİCLE	VE	FIRAT	SU	SİSTEMLERİNDE	YAŞAYAN	Capoeta	Umbla	TÜRÜNDEKİ	
MORFOMETRİK	VARYASYONLARIN	ARAŞTIRILMASI	

Tarık	ÇİÇEK,	Erhan	ÜNLÜ	ve	Serbest	BİLİCİ	
Dicle	Üniversitesi	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü/	Diyarbakır	
	
	 Dicle	 ve	 Fırat	 su	 sistemlerinde	 yaşayan	 Capoeta	 umbla	 (Heckel,	 1843)	
türünün,	 birbirinden	 uzak	 ya	 da	 izole	 olan	 farklı	 populasyonları	 arasındaki	
morfometrik	 varyasyonların	 araştırılması	 yapılmıştır.	 Bunun	 için	 Dicle	 ve	 Fırat	 su	
sistemine	 ait	 Sinek	 Çayı,	 Devegeçidi	 Barajı,	 Göksu	 Çayı,	 Savur	 Çayı,	 Kayser	 Çayı,	
Batman	Çayı,	Batman	Barajı	ve	Dicle	Nehri	 (Diyarbakır)	 lokalitelerinden	değişik	araç	
ve	gereçlerle	112	tane	balık	örneği	yakalanmıştır.	Elde	edilen	her	bir	örnekten	26	tane	
morfometrik	 ölçüm	 alınmıştır.	 Alınan	 ölçümler	 için	 SPSS	 programında	 discriminant	
analiz	 kullanılmıştır.	 Gruplandırma	 modeline	 bağlı	 olarak	 discriminant	 fonksiyon	
sayısı	 ve	 bunların	 toplam	 varyansı	 açıklama	 bakımından	 önemleri	 ve	 genotipler	
arasındaki	varolan	morfometrik	varyasyon	düzeyleri	belirlenmiştir.	
	 Ayırma	 analizinde	 grupların	 göstermiş	 olduğu	 morfometrik	 varyasyonlara	
göre	 grupları	 sınıflandırmanın	 başarı	 oranı	%79.5’tir.	 Sinek	 Çayı,	 Devegeçidi	 Barajı,	
Göksu	Çayı,	Savur	Çayı,	Kayser	Çayı,	Batman	Çayı,	Batman	Barajı	ve	Dicle	Nehri	lokalite	
gruplarını	kendi	gruplarında	sınıflandırmanın	başarı	oranları	sırasıyla;	%54.5,	%91.7,	
%50,	%64.7,	%100,	%91.4,	%100,	%91.4,	%100	ve	%76.7	oranında	ortaya	çıkmıştır.	
Lokalite	 gruplarının	 sınıflandırma	 başarı	 oranlarının	 yüksek	 çıkması,	 bu	 türün	
çalışılan	karakterler	bakımından	lokaliteler	arasında	yüksek	bir	varyasyon	derecesine	
sahip	olduğu	anlaşılmaktadır.	
Anahtar	Sözcükler:	Dicle‐Fırat,	Capoeta	umbla,	varyasyon,	discriminant,	morfometrik		
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ENDEMİK	Inula	L.	TAKSONLARININ	YAYILIŞLARI	ve	TEHLİKE	KATEGORİLERİ	

M.	Yavuz	PAKSOY	ve	Ahmet	AKSOY	
Erciyes	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü,	Kayseri/Türkiye	
	
	 Inula	L.	cinsi	mevcut	flora	kayıtlarına	göre	ülkemizde	27	türe	ait	32	taksonla	
(4	 alttür	 ve	 1	 varyete)	 temsil	 edilmektedir.	 Bu	 taksonlardan	 8	 tanesi	 endemiktir.	
Türkiye	florasında	I.	macrocephala	Boiss.	&	Kotschy	ex	Boiss.	(VU),	I.	discoidea	Boiss.	
(DD),	I.	sarana	Boiss.	(VU),	I.	sechmenii	Hartvig	&	Strid	(CR),	türleri	tekbir	lokalitede,	I.	
helenium	 subsp.	 orgyalis	 (Boiss.)	 Grierson	 (LR(nt)),	 I.	 helenium	 subsp.	 vanensis	
Grierson	 (LR(nt)),	 I.	 fragilis	 Boiss.	 &	 Hausskn.	 (VU)	 ve	 I.	 anatolica	 Boiss.	 (LR(Ic))	
taksonları	 ise	 birkaç	 lokalitede	 bulunduğu	 belirtilmiştir.	 2007‐2010	 yılları	 arasında	
yapılan	 arazi	 çalışmaları,	 herbaryum	 ve	 literatür	 taramaları	 sonucu	 bu	 taksonların	
populasyonlarının	 durumu	 gözlemlenmiş	 ve	 değişik	 lokalitelerdeki	 yayılışları	 tespit	
edilmiştir.	 Taksonların	 yayılış	 gösterdiği	 kareler	 ve	 IUCN	 kriterleri	 dikkate	 alınarak	
populasyonların	durumuna	bağlı	olarak	tehlike	kategorileri	verilecektir.	Bu	çalışmayla	
endemik	 taksonların	 yayılışlarının	 ve	 tehlike	 kategorilerinin	 düzenlenmesine	 katkı	
sağlanması	amaçlanmaktadır.		
Anahtar	Sözcükler:	Endemik,	Inula,	Yayılış,	Tehlike	Kategorisi	



X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                                           04-07 EKİM 2011, Çanakkale 

417 

 

ELEKTRİKLİ	ARAÇLARIN	ÇEVRE	VE	ULUSAL	EKONOMİ	ÜZERİNDEKİ	ETKİLERİ	
ÜZERİNE	BİR	DEĞERLENDİRME	

Ahmet	Kaşif	AYDINOĞLU1	ve	Oğuz	ÖZYARAL2	
1Yeni	Yüzyıl	Üniversitesi,	Meslek	Yüksekokulu,	Cevizlibağ,	Ofluoğlu	Yerleşkesi,	Topkapı/	
İstanbul	
2Yeni	Yüzyıl	Üniversitesi,	Sağlık	Hizmetleri	Meslek	Yüksekokulu,	Cevizlibağ,	Ofluoğlu	
Yerleşkesi,	Topkapı/	İstanbul	
	
	 Günümüzde	otomobilin,	20.	yüzyılın	en	önemli	ulaşım	araçlarından	biri	olduğu	
ve	 insanların	daha	bireysel	yaşaması	nedeniyle,bu	ulaşım	aracına	olan	 ihtiyacın	hızla	
artmış	olduğu	görülmektedir.	Eldeki	verilere	dayalı	olarak	istatistiklere	baktığımızda;	
2020	 yılında	 dünyadaki	 otomobil	 sayısının	 1.4	 milyara	 ulaşacağı,	 2030	 yılına	
gelindiğinde	 ise	 bu	 araçların	 	 yüzde	 10’unun	 elektrikle	 çalışmış	 olacağı	
varsayılmaktadır	 2050	 yılında	 dünya	 nüfusu	 9	 milyarı	 aşmış	 olacağından,	 yine	 bu	
nüfusun	 yüzde	 80nin	 üzerinde	 kentsel	 alanda	 yaşayacağı	 tahmin	 edildiğinden,	
elektrikle	 çalışan	 araçların	 sağlık	 ve	 çevre	 üzerindeki	 etkisi	 çok	 büyük	 önem	
kazanmıştır.	
	 Günümüzde	 İstanbul'da	yaşayan	her	5	kişiden	birinin	otomobil	 sahibi	olduğu,	
son	 7	 yılda	 yaklaşık	 800.000	motorlu	 aracın	 trafiğe	 çıkmış	 olduğu	 ayrıca	 bilinen	 bir	
gerçektir.	Böyle	bir	dönemde,	elektrikli		araçların	üretimi	ve	kullanımının	Türkiye	için	
de	bir	 ihtiyaç	olduğu,	 içten	yanmalı	motorlu	araçlarda	bu	uygulamaya	60	yıl	geriden	
başlandığı,	ancak	elektrik	motorlu	araçlarda	bu	 fırsatı	dünyada	bir	çok	ülkeden	önce	
yakalamamız	 	 gerektiği	 bilinmelidir.	 20	 milyar	 doları	 bulan	 ihracatı	 ile	 ihracat	
kalemlerimizin	başını	çekmekte	olan	otomotiv	sektörümüz,	elektrikli	araç	üretiminin	
önemini	görmezden	gelmiş	olmamalıdır.	
	 Bu	çalışmamızda	enerjiyi	verimli	ve	tasarruflu	tüketme	kavramından	hareketle,	
çevre,	 hava	 ve	 su	 kalitesinin	 korunması,	 gürültü	 kirliliğinin	 ortadan	 kalkması,	
ekolojinin	 olumsuz	 etkilenmemesi	 için	 elektrikle	 çalışan	 araçların	 kullanılması	 ve	
yaygınlaşması,	gerek	toplum	sağlığı,	gerekse	ekonomimiz	açısından	önemi	belirtilmiş	
ve	bu	teknolojinin	kullanımına	dayalı	öneriler	getirilmeye	çalışılmış	ve	tartışılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Elektrikli	araçlar,	çevre	kirliliği,	ekosistem,	çevre	sağlığı,	 toplum	
sağlığı,	ulusal	kalkınma,	ekonomi	
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YEREL	YÖNETİMLERDE	SÜRDÜRÜLEBİLİR	ÇEVRE	İÇİN	YAPI	SERTİFİKA	
SİSTEMLERİNİN	DEĞERLENDİRİLMESİ	

Çiçek	TAŞTAN1	ve	Oğuz	ÖZYARAL2	
1Tuzla	Belediyesi,	Yapı	Ruhsatlandırma	Müdürlüğü,	Tuzla,	İstanbul	
2Yeni	 Yüzyıl	 Üniversitesi,	 Sağlık	 Hizmetleri	 Meslek	 Yüksekokulu,	 Cevizlibağ,	 Ofluoğlu	
Yerleşkesi,	Topkapı/	İstanbul	
	
	 Küresel	 ısınma	 ve	 dünya	 üzerindeki	 beliren	 olumsuzlukların	 giderilebilmesi	
için	 sürdürülebilir	 bir	 çevre	 oluşturulması	 artık	 şart	 olmuştur	 Bu	 nedenledir	 ki;	
sürdürülebilir	çevre	için	önemli	bir	paya	sahip	olan	yapı	sektörü,	yeşil	bina	modeline	
dönüştürülmelidir.	 Bunun	 için	 başta	 hükümet	 ve	 politikacılara	 sonra	 hizmet	 sunan	
tüm	 sektörel	 unsurlara	 büyük	 görevler	 düşmektedir.	 Bu	 sistemlerin	 incelenerek	
uygulayıcılara	 tavsiye	 edilmesi,	 gerekli	 teşviklerin	 sağlanması	 için	 yerel	 yönetimlere	
de	sorumluluklar	yüklemektedir.		
Yapıların	 çevreyle	 olumsuz	 ilişkilerinin	 etkilerinin	 azaltılası	 için	 iyi	 bir	 denetleme	
sistemi	 gereklidir.	 Bunun	 için	 bina	 değerlendirme	 sistemleri	 bağımsız	
sertifikasyonların	 kullanımının	 yaygınlaşması	 gereklidir.	 Sertifikasyon	 sistemleri,	
belirli	kriterlerin	oluşturulmasını	sağladığı	gibi		üretim		süreçlerinde		ve		uygulamada		
yol		gösterici	niteliktedir.	
	 Bu	 çalışmanın	 sırasıyla	 sürdürülebilirlik	 kavramı,	 çevre‐insan	 ilişkisi	 ve	 yapı	
ürünleri‐çevre	 ilişkisi,	 daha	 sonra	 sertifikalandırma	 sistemleri	 açıklanmış	 ve	
sertifikalandırma	 sistemlerinin	 sürdürülebilirlik	 açısından	 önemi	 vurgulanmış	 olup	
gerek	yerel	yönetimlere	gerekse	de	diğer	uygulayıcılara	önerilerde	bulunulmuştur.	
	 Her	projeye	uygun	olacak	bir	 yeşil	 bina	 reçetesi	 yoktur.	Nitekim	ortak	birçok	
yönleri	olmasına	karşın	sertifikalandırma	sistemlerinde,	değerlendirme	metotlarında	
bazen	büyük	farklılıklar	da	gözlenmektedir.	Dolayısıyla	bir	sisteme	göre	yüksek	puan	
alabilecek	 bir	 projenin	 diğer	 sisteme	 göre	 de	 yüksek	 puan	 	 alacağı	 garantisi	 yoktur.	
Tasarımın	 ilk	 aşamalarında	 yapılmış	 bir	 seçim	 ve	 buna	 uygun	 yapılanmış	 bir	 proje	
ekibinin	gerçekleştireceği	yeşil	bina	projeleri	hem	maliyet	açısından	yatırımcıya	en	az	
yükü	 getirecek,	 hem	 de	 kalite	 açısından	 çok	 daha	 üstün	 olacağı	 açıklanmaya	
çalışılmıştır.			
Anahtar	Sözcükler:	Sürdürülebilir	çevre,	yapı	ürünleri,	yapı	sertifikalandırma	
sistemleri	
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NÜKLEER	ENERJİ	ÖNCESİ	SİNOP	İLİ	OMURGALI	FAUNASI	ÜZERİNE	BİR	DERLEME	

Yusuf	BAYRAKCI1,	Yunus	Emre	DİNÇASLAN	2	ve	Dinçer	AYAZ	3	
1	Sinop	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Sinop	
2		İzmir	Özel	Çevre	Koruma	Kurumu,	Eski	Foça,	İzmir	
3	Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü	
	
	 İnsanların	 ihtiyaçlarının	 karşılanmasında	 ve	 gelişmesinin	 sağlıklı	 olarak	
sürdürülmesinde	 gerekli	 olan	 enerji,	 özellikle	 sanayi,	 konut	 ve	 ulaştırma	 gibi	
sektörlerde	 kullanılmaktadır.	 Ancak	 enerji,	 yaşantımızdaki	 vazgeçilmez	 yararlarının	
yanı	 sıra	 üretim,	 çevrim,	 taşınım	 ve	 tüketim	 esnasında	 büyük	 oranda	 çevre	
kirlenmesine	 de	 yol	 açmaktadır.	 Dünyada	 büyük	 ölçüde	 yenilenemeyen	 enerji	
kaynaklarının	 (kömür,	 petrol,	 doğalgaz	 ve	 nükleer	 enerji)	 kullanılması	 çevre	
sorunlarını	önemli	ölçüde	arttırmıştır.	
	 Enerji	 ve	 Tabii	 Kaynaklar	 Bakanlığı	 Türkiye’nin	 gelecek	 15	 yıldaki	 enerji	
ihtiyacının	bir	bölümünü	karşılamak	için	beş	bin	megavatlık	bir	nükleer	enerji	yatırımı	
öngörmektedir.	Türkiye	Atom	Enerjisi	Kurumu	(TAEK)	santral	kurulması	için	7	bölge	
tespit	etmiş	ve	bunların	arasında	Sinop	ağırlık	kazanmıştır.	
	 Bu	 çalışmada,	 mevcut	 literatür	 bilgileri	 ışığında,	 Sinop	 ilinde	 yaşayan	
omurgalı	türlerinin	bir	listesi	oluşturulmuştur.	Buna	göre	Sinop’ta	130	balık,	7	amfibi,	
15	sürüngen,	280	kuş	ve	63	memeli	türü	bulunmaktadır.	Kurulması	planlanan	nükleer	
enerji	 santralinin,	 daha	 ileriki	 yıllarda	 biyoçeşitlilik	 üzerindeki	 etkilerinin	
değerlendirilmesi	açısından	iyi	bir	veri	seti	olacaktır.	
Anahtar	Sözcükler:	Nükleer	Enerji,	Fauna,	Sinop	
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AMANOSLARDA	YETİŞEN	YENEBİLEN		BAZI		BİTKİ	TÜRLERİNDE	AĞIR	METAL	
BİRİKİMİ	VE		MİNERAL	İÇERİK		ÜZERİNE	BİR	ÇALIŞMA	

Nuray	ERGÜN,	Hikmet	YOLCU	ve	Serhat	ÖZÇUBUKÇU	
Mustafa	 Kemal	 University,	 Tayfur	 Sökmen	 Campus,	 Science	 and	 Art	 Faculty,	 Biology	
Department,	31034	Hatay/TURKEY	
	
	 Bu	 çalışmada	Antakya	 (Hatay)’dan	 toplanan	 yenebilen	 bitki	materyal	 olarak	
kullanılmıştır.	 Amanos	 Dağlarının	 Türkiyede	 bulunan	 bitki	 cinslerinin	 yarısına	
yakınını	 içerdiği	 bilinmektedir.	 Bazı	 bitkilerin	 insan	 sağlığı	 açısından	 tehlikeli	
olabilecek	kadmiyum,	krom,	kurşun	vb	ağır	metallerin	biyoakümülatörü	olduğu	ve	bu	
metallerin	besin	zinciri	yolu	ile	insane	ve	diğer	canlılara	geçebildiği	bilinmektedir.	
Bu	 amaçla	 çalışmada	 Antakya	 (Hatay)’ın	 farklı	 noktalarından	 alınan	 Hypericum	
perforatum	L.,	Helichrysum	stoechas	(	L.)	Moench,	Helichrysum	sanguineum	(L.)	Kostel,	
Hypericum	triquetrifolium,	Sideritis	perfoliata	L.,	Salvia	virgata	Jacq.,	Althaea	officinalis	
L.,	 Stachis	 petrokosmos	 Rech.,	Thymbra	 spicata	 L.,	Thymus	 cilicicus	 L.,	 Salvia	 virgata,	
Anthemis	arvensis	L.,	Teucrium	polium	L.,	Myrtus	communis	L.,	Gundelia	tournefortii	L.,	
Thymus	 eigii,	 Capparis	 spinosa	 L.,	 Lavandula	 stoechas	 L.,	 Arbutus	 andrachne	 L.,	
Oryganum	 syriacum	 L.örnekleri	 toplanmış	 ve	 ICP‐AES	 kullanılarak	 ağır	 metal	 ve	
mineral	elementlerin	analizleri	yapılmıştır.			
Anahtar	Sözcükler:	Amanos	Dağları,	endemik	bitkiler,	ağır	metal,		mineral	element		
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FEN	VE	TEKNOLOJİ	DERSİ	ÖĞRETMEN	ADAYLARININ	ÇEVRE	VE	FEN	İLİŞKİSİNE	
YÖNELİK	GÖRÜŞLERİ	

Eda	ÖZDOĞRU1,	F.	Yasemin	GÜNAY2	ve	Sevinç	KAÇAR1	
1.	Dokuz	Eylül	Üniversitesi,	Eğitim	Bilimleri	Enstitüsü,	İlköğretim	Anabilim	Dalı,	Fen	
Bilgisi	Öğretmenliği	Yüksek	Lisans	Öğrencisi,	Buca	/	İZMİR	
2.	Dokuz	Eylül	Üniversitesi,	Buca	Eğitim	Fakültesi,	İlköğretim	Bölümü	Fen	Bilgisi	
Öğretmenliği	Anabilim	Dalı,	Buca	/	İZMİR	
	
	 Günümüzde	hızlı	bir	gelişim	gösteren	bilim	ve	teknoloji	bireylerin	yaşam	kalitelerini	
arttırırken,	aynı	zamanda	içerisinde	canlıların	da	yer	aldığı	bir	ortam	olan	çevrede	birçok	
değişikliğe	neden	olabilmektedir.	Bu	şekilde	ortaya	çıkan	değişikliklerin	bir	bölümü	çevre	
üzerinde	 olumsuz	 sonuçlara	 yol	 açarak	 tüm	 canlıların	 sorunu	 haline	 gelmekte	 ve	
yaşamlarını	tehdit	etmektedir.	Bu	nedenle,	çevre	sorunları	son	yıllarda	ulusların	üzerinde	
durdukları	 ve	 çözüme	 ulaştırmak	 için	 gündemlerine	 aldıkları	 konuların	 başında	 yer	
almaktadır.	 Diğer	 taraftan	 çevre	 ile	 yoğun	 etkileşim	 içerisinde	 bulunan	 insan,	 içerisinde	
bulunduğu	çevrenin	kendisine	sunduklarını	bazen	sorgulamadan	doğrudan	almakta,	bazen	
de	 bu	 sunulanların	 kökeninde	 yatan	 gerçekleri	 araştırma	 çabası	 içerisine	 girmektedir.	
Çözüm	 üretebilmek	 için	 de	 sıklıkla	 fenden	 faydalanmaktadır.	 Yani,	 insanoğlu	 bir	 yandan	
çevrenin	 kendine	 sunduklarını	 araştırırken,	 bir	 yandan	 da	 kendisinin	 çevreye	 verdiği	
zararları	 yine	 fen	 ışığında	 yordamaktadır.	 Yüzyıllardan	 beri	 süre	 gelen	 bu	 döngünün	
çağımız	 insanları	 tarafından	 nasıl	 algılandığı,	 çevre	 sorunlarının	 bireysel	 anlamda	
çözülebilmesi	 için	 büyük	 önem	 kazanmaktadır.	 Bu	 amaçla	 bu	 araştırmada,	 üniversitede	
öğrenim	 görmekte	 olan	 Fen	 ve	 Teknoloji	 Dersi	 öğretmen	 adaylarının	 çevre	 –	 fen	 ve	
teknoloji	 ilişkisine,	 ayrıca	 çevre	 ile	 ilgili	 güncel	 sorunlarını	 çözmedeki	 farkındalıklarına	
ilişkin	görüşleri	saptanmaya	çalışılmıştır.			
	 Araştırmanın	 evrenini	 Ege	 Bölgesi’nde	 Fen	 Bilgisi	 Öğretmenliğinde	 öğrenim	
görmekte	 olan	 Fen	 ve	 Teknoloji	 Dersi	 öğretmen	 adayları	 oluşturmaktadır.	 Araştırmanın	
örneklemini	 ise,	 bu	 bölgede	 2010	 –	 2011	 öğretim	 yılında	 Adnan	 Menderes	 Üniversitesi,	
Celal	 Bayar	 Üniversitesi,	 Dokuz	 Eylül	 Üniversitesi	 ve	 Muğla	 Üniversitesi	 Eğitim	
Fakültelerinin	Fen	Bilgisi	Öğretmenliği	Anabilim	Dalı’nda	öğrenim	görmekte	olan	2.	 ve	3.	
sınıf	 öğrencileri	 oluşturmaktadır.	 Araştırma	 kapsamında,	 bu	 üniversitelerde	 öğrenim	
görmekte	olan	540	öğretmen	adayına	araştırmacılar	tarafından	Beşli	Likert	Ölçeği’ne	göre	
geliştirilen	“Çevre,	Fen	ve	Teknoloji	Etkileşimine	İlişkin	Görüş	Anketi”	uygulanmıştır.	Görüş	
anketi	 sonucunda	 elde	 edilen	 veriler	 SPSS	 programında	 analiz	 edilecek	 ve	 çeşitli	
değişkenler	 açısından	değerlendirilecektir.	Araştırma	 sonuçlarından	yola	 çıkılarak	Fen	ve	
Teknoloji	Dersi	öğretmen	adaylarının	çevre	–	fen	ve	teknoloji	ilişkisine	yönelik	görüşleri	ile	
çevreyle	 ilgili	 güncel	 sorunlar	 hakkındaki	 farkındalıkları	 belirlenmeye	 çalışılacaktır.	 Elde	
edilen	sonuçlar	ışığında	çeşitli	önerilerde	bulunulacaktır.		
Anahtar	Sözcükler:	Çevre,	Fen,	Teknoloji	İlişkisi,	Çevreye	İlişkin	Güncel	Sorunlar.	
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İZMİR	KÖRFEZİ’NDE	(EGE	DENİZİ)	HYDROMEDUSAE	POPULASYONU	VE	Aglaura	
hemistoma	Péron	ve	Lesueur,	1810	(CNIDARIA,	HYDROZOA)		ÜZERİNE	İLK	

GÖZLEMLER	

Narin	METİN	ve	Süleyman	MAVİLİ	
Ege	üniversitesi,	Su	Ürünleri	Fakültesi,	Su	Ürünleri	Temel	Bilimleri	Bölümü,	Bornova,	
İzmir	
	
	 Türkiye	 kıyılarında	 ve	 Ege	Denizi’nde	 dağılımı	 ile	 ilgili	 yeterli	 bilgi	 olmayan	
hidromedüz	 Aglaura	 hemistoma	 (Cnidaria,	 Hydrozoa),	 İzmir	 Körfezi’nde	 ilk	 kez	
araştırılmıştır.	İnceleme	materyali,	körfezin	iç	kesiminden	körfez	ağzına	kadar	dağılan	
istasyonlarda	gerçekleştirilen	plankton	örneklemeleri	ile	toplanmıştır.	
	 Zooplankton	 populasyonu	 içersinde	 hidromedüz	 topluluklarının	 çok	 küçük	
oranlarda	 temsil	 edildiği	 gözlenmiştir.	 Bunlardan	 A.	 hemistoma’nın	 hidromedüz	
toplulukları	 içersindeki	 populasyon	 oranı,	 daha	 derin	 olan	 körfez	 ağzında	 belirgin	
olarak	 artış	 göstermiştir.	 Buna	 karşın	 körfezin	 iç	 tarafına	 doğru	 giderek	 bolluğunun	
azaldığı	 göze	 çarpmaktadır.	 Bunun	 yanında,	 daha	 sığ	 ve	 şehir	 pollusyonu	 etkisinde	
olan	iç	körfez	ve	orta	körfez	bölgelerinde	ise	bu	türün	tamamen	ortadan	kalktığı	tespit	
edilmiştir.	
	 A.	 hemistoma	 holoplanktonik	 ve	 epipelajik	 bir	 açık	 su	 formudur.	 Bireylerin	
çan	yüksekliği	421	‐	1733	µm	arasında	değişmiştir.	Bölgedeki	gözlemlerimize	göre,	bu	
türün	 İzmir	 Körfezi’nde	 yayılışı,	 Ege	 Denizi’nden	 gelen	 akıntıların	 bölgemizdeki	
etkisine	 bağlı	 olarak	 gelişmektedir.	 Bu	 bakımdan	 orta	 körfez	 yakınlarından	 iç	
kesimlere	 kadar	 bu	 türün	 bulunmayışı,	 açık	 deniz	 akıntılarının	 orta	 körfez	
yakınlarında	etkisinin	zayıfladığına	işaret	edebilir.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Cnidaria,	 Hydromedusae,	 Trachymedusae,	 Aglaura,	 Ege	 Denizi,	
İzmir	Körfezi,	Akıntılar	
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TÜRKİYE	GYPSOPHILA	L.	(CARYOPHYLLACEAE)	TAKSONLARININ	EKOLOJİK	
ÖZELLİKLERİNE	KATKILAR	

Mustafa	KORKMAZ1	ve	Hasan	ÖZÇELİK2	
1.	Erzincan	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Erzincan	
2.	Süleyman	Demirel	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Isparta	
	
	 “Gypsophila”	 adı	 jipsli	 ortamlara	 adapte	 olan	 bir	 bitki	 grubuna	 verilmiştir	 ve	 bu	
cins	 Türkiye’de	 Caryophyllaceae	 familyasının	 üçüncü	 büyük	 cinsidir.	 Türkiye’de	 54	
doğal	 türe	bağlı	58	 taksonu	yetişmektedir.	Endemik	 tür	sayısı	34	(endemizm	oranı	%	63),	
endemik	 takson	 sayısı	 58’	 dir.	 Ülkemizde	 bu	 cinsin	 üyeleri	 genel	 olarak	 “çöven”	 adıyla	
bilinmektedir.	 Jipsli	 alanların	 indikatörü	 olan	 cinsin	 gen	 merkezinin	 Türkiye	 olması	 ve	
ekonomik	 açıdan	 çok	 değerli	 olması	 Gypsophila	 taksonlarının	 biyolojik	 özelliklerinin	
tanıtılmasını	zorunlu	kılmaktadır.	Bu	nedenle,	1992	yılında	başlayan	sistematik	ve	ekolojik	
çalışmalarımız	proje	ve	lisansüstü	tezler	şeklinde	aralıksız	devam	etmektedir.		
	 Bu	makalede,	 Türkiye’de	 yetişen	Gypsophila	 L.	 cinsine	 ait	 taksonların	 geneli	 için	
alınan	toprakların	 fiziksel	ve	kimyasal	özellikleri,	dikey	ve	yatay	yayılışları,	 yetiştiği	 ana	
kaya	çeşitleri	ve	doğal	habitatlarının	bazı	ekolojik	özellikleri,	bu	habitatların	dominant	
türleri	 ve	 ekolojik	 koşulların	 fenolojik	 özellikler	 üzerine	 etkilerine	 yer	 verilmektedir.
	 	
	 Bitkilerin	yetiştiği	topraklar	genellikle	orta	tekstürlü,	kum	veya	tınlı‐	kum;	tuzsuz	
veya	hafif	tuzlu;	hafif	alkali	veya	nadiren	nötr;	orta	veya	fazla	kireçli;	çok	az	fosforlu,		fazla	
potasyumlu	ve	orta	sınıfta	organik	maddelidir.		
	 Gypsophila	 taksonları	 Türkiye’de	 100‐2800	 m	 rakımlar	 arasında	 dikey	 yayılış	
göstermektedir.	 Yatay	 yayılış,	 taksonların	 fitocoğrafya	 elementi	 oluşuyla	 bağlantılı	 olarak	
ilk	sırada	İran‐Turan	fitocoğrafya	bölgesi	(İç,	Doğu	ve	Güneydoğu	Anadolu	bölgeleri),	ikinci	
sırada	 Akdeniz	 fitocoğrafya	 bölgesi	 (Ege,	 Akdeniz,	 Güney	 Marmara	 bölgeleri)	 ve	 en	 az	
yayılış	 Avrupa‐Sibirya	 fitocoğrafya	 bölgesindedir	 (Trakya,	 Karadeniz	 ve	 Kuzey	 Marmara	
bölgeleri).	 	 Cinsin	 populasyon	 büyüklükleri	 de	 fitocoğrafya	 bölgelerinde	 aynı	 sırayı	 takip	
etmektedir,	ancak	takson	bazında	değişmeler	görülebilmektedir.		
	 Yayılış	 alanlarının	 tamamında	 step	 vejetasyonu	 baskındır.	 Dolayısıyla	 ilgili	 cins,	
step	vejetasyonu	 için	karakteristiktir.	Toprakta	 jips	oranı,	arazideki	meyil	 (%	60’a	kadar)	
ve	drenaj	 arttıkça	populasyonun	gelişimi	ve	büyüklüğü	de	genel	olarak	artmaktadır.	Bazı	
türlerin	 jipsli	 olmayan	 step	 alanlarda	 da	 yayılış	 gösterdiği	 gözlenmiştir.	 Ortamın	 ilgili	
taksonun	gelişimine	uygun	olduğunun	göstergesi	olarak	ilgili	alandaki	takson	sayısının	ve	
bireylerinin	 bolluğu	 ölçü	 alınmıştır.	 Bu	 açıdan	 cinsin	 Türkiye’deki	 en	 önemli	 gelişme	
alanları;	Sivas,	Erzincan,	Çankırı,	Eskişehir	ve	Ankara	illerimizde	yer	almaktadır.	
	 Taksonların	tohum	çimlenmesi	ve	 fide	gelişimi;	Mart‐Haziran,	 tomurcuk	ve	çiçek	
oluşumu	Nisan‐Temmuz,	 tohum	bağlama	Mayıs‐Ağustos	 ve	 tohum	dağılımı	Haziran‐Eylül	
aylarında	olmaktadır.	Tohum	yayılmasında	en	etkili	faktörler;	rüzgâr,	su	ve	yer	çekimidir.			
Anahtar	Sözcükler:	Gypsophila,	Çöven,	Ekoloji,	Habitat,	Biyoçeşitlilik,	Türkiye.	
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SU	MAYMUNU	(Myocastor	coypus)'NUN	EKOLOJİSİ	ÜZERİNE	BİR	ARAŞTIRMA	

Nahit	PAMUKOĞLU,	Ayşegül	İLİKER	ve	Yasin	DEMİRBAŞ	
Kırıkkale	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Yahşihan	/	KIRIKKALE	
	
	 Su	 maymunu	 Türkiye’de	 doğuda	 Kars	 ve	 Iğdır,	 batı’da	 Edirne’de	 yayılış	
gösteren	 en	 büyük	 sucul	 kemirici	 türüdür.	 Bu	 çalışma	 Doğu	 Anadolu’daki	 su	
maymununun	 yayılış	 alanları	 üzerine	 2006‐2011	 tarihleri	 arasında	 yapılan	 arazi	
çalışmaları	ve	gözlemlere	dayanmaktadır.	Ardahan	ilinde	Kura	nehri	ve	Çıldır	gölünde,	
Kars	ilinde	Çıldır	gölü,	Kars	çayı	ve	Arpaçay’da	ve	Iğdır	ilinde	Karasu	ve	Aras	nehrinde	
araştırmalar	 yapılmıştır.	 Elde	 edilen	 2	 örnek	 tahnit	 edilerek	 müze	 materyali	 haline	
getirilmiştir.	 Türün	 ekolojik	 ve	 bazı	 biyolojik	 özellikleri	 kaydedilmiştir.	 Karasu	 ve	
Arpaçay’da	 su	 maymunlarının	 bulunduğu	 sucul	 habitatlar	 tespit	 edilmiştir.	 Su	
maymununun	 flora	 bakımından	 zengin	 durgun	 nehir	 yataklarını	 tercih	 ettiği	
saptanmıştır.	 Yuva	 girişlerinin	 akarsu	 yatağı	 kenarında	 suyun	 üst	 kısmına	 yakın	 sık	
vejetasyonlu	 bölgelerin	 altına	 yapıldığı	 ve	 yuvanın	 yukarı	 doğru	 yöneldiği	 tespit	
edilmiştir.						
	 Su	 maymununun	 bazı	 davranışlarının	 mevsimsel	 olarak	 değiştiği	
belirlenmiştir.	Yazın	genellikle	geceleri,	kışın	gündüzleri	beslendiği	saptanmıştır.	Balık,	
saz,	kamış,	yonca	 ile	bazı	kültür	bitkilerini	yedikleri	 tespit	edilmiştir.	Soliter	yaşayan	
erkek	 ve	 dişi	 bireylerin	 üreme	 ve	 yavrulu	 dönemlerde	 birlikte	 yaşadıkları	
kaydedilmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Myocastor	coypus,	sucul	kemirici,	ekoloji,	Doğu	Anadolu							



X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                                           04-07 EKİM 2011, Çanakkale 

425 

 

ÇOCUK	PARKLARI	OYUN	ARAÇLARI	ÜZERİNDEN	İZOLE	EDİLEN	GRAM	(‐)	
BAKTERİLERİN	ANTİBİYOTİK	DİRENÇLİLİKLERİNİN	BELİRLENMESİ	

Osman	GÜLNAZ1,	Fatih	MATYAR1	ve	Sadık	DİNÇER2	
1Çukurova	Üniversitesi,	Eğitim	Fakültesi,	Fen	ve	Teknoloji	Eğitimi,	01330	Balcalı	ADANA,		
2Çukurova	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	01330	Balcalı	ADANA	
	

Bu	 çalışmada	Adana	 ili	 Seyhan	 ve	Yüreğir	 ilçelerinde	 yer	 alan	 belediye	 çocuk	
parklarında	 bulunan	 çocukların	 en	 çok	 temas	 ettikleri	 salıncak,	 kaydırak	 ve	
tahterevalli	 oyun	 araçlarının	 demir	 aksamlarından	 eküvyon	 ile	 alınan	 örneklerden	
izole	edilen	Gram	negatif	bakterilerin	antibiyotik	dirençlilik	düzeyleri	belirlenmiştir.		

Toplam	21	çocuk	parkından	alınan	örneklerden	168	gram	negatif	bakteri	izole	
edilmiştir.	 Bu	 bakterilerin	 16	 farklı	 antibiyotiğe	 karşı	 dirençlilik	 düzeyleri	
belirlenmiştir.	Kullanılan	antibiyotikler	arasından	da	en	yüksek	dirençlilik	amfisilin’e	
(%50)	ve	sefazolin’e	(%31,5)	karşı	olduğu	belirlenmiştir.	İzolatlardan	%16,6’sının	tek	
bir	antibiyotiğe	dirençli	olduğu,	%1,78’i	denenen	16	antibiyotikten	10	 tanesine	karşı	
dirençli	 olduğu	 ve	 %38’inin	 ise	 kullanılan	 tüm	 antibiyotiklere	 hassas	 olduğu	
gözlenmiştir.	 İzolatlar	 arasında	 yapılan	 tiplendirmelerde	 en	 yüksek	 dirençlilik	
gösteren	 3	 izolatan	 2	 tanesinin	 E.	 coli,	 ve	 diğerin	 ise	 Enterobacter	 cloacae	 olduğu	
belirlenmiştir.	

Çocuk	 parklarında	 yapılan	 bu	 çalışmada	 küçük	 yaşta	 henüz	 bağışıklık	 sistemi	
tam	 gelişmemiş	 çocukların	 oyun	 sahalarında	 maruz	 kalabileceği	 bu	 bakteriler	 ile	
temas	etmeleri	bu	çocukların	tedavi	amaçlı	erken	ilaç	kullanımı	gibi	sorunlara	neden	
olmaktadır.	 Bu	 nedenle	 oyun	 parklarında	 çocukların	 oyun	 sonrası	 el	 hijyeninin	
sağlanması	için	gerekli	önlemlerin	alınması	gerekmektedir.	
Anahtar	Sözcükler:	Çocuk	parkları,	Antibiyotik	Dirençliliği,	Mikrobiyolojik	kirlilik	
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GÜNEY	EGE	BÖLGESİN’NDE	(MUĞLA)	DAĞILIM	GÖSTEREN	TATLISU	KARİDESİ,	
Palaemonetes	antennarius’UN	BAZI	BİYOLOJİK	ÖZELLİKLERİ	VE	ÖNEMİ	

Hüseyin	ŞAŞI1	ve	Alime	BAYINDIR2	
1.	Mugla	Universitesi,	Su	Ürünleri	Fakültesi,	Su	Ürünleri	Temel	Bilimler	Bölümü,	Kötekli,	
MUĞLA		
2.	Süleyman	Demirel	Universitesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	ISPARTA	
	
	 Dünya	 çapında	 artan	 protein	 talebin	 karşılanması	 için,	 sadece	 doğal	
ortamlarından	 değil,	 aynı	 zamanda	 yetiştiricikle	 su	 ürünlerinden	 yararlanmak	
gerekmektedir.	 Gerek	 insan	 gıdası	 gerekse	 balık	 besinini	 oluşturan	 Crustacea’ların	
doğal	 kaynaklardaki	 sürekliliğinin	 sağlanması	 önemlidir.	 Bu	 nedenle	 alternatif	 yem	
kaynağı	 olabilecek	 nitelikteki	 tatlı	 su	 karidesi	 olan	 Palaemonotes	 antennarius’un	
alternatif	yem	kaynağı	olarak	değerlendirilmesi	mümkün	olabilecektir.	Doğadaki	doğal	
balık	 ve	 yem	 kaynakları	 	 populasyonların	 aşırı	 kullanımı,	 habitat	 tahribatları,	 insan	
baskısı	sonucu	su	ürünleri	zarar	görebilmektedir.		
	 Paleomonotes	antennarius	türü	Güney	Ege	Bölgesi’ndeki	tatlı	su	kaynaklarında	
bol	 bulunduğu	 belirlenmiştir.	 Güney	 Ege	 Bölgesi	 (Muğla)’nde	 Temmuz,	 2010‐Nisan	
2011	tarihleri	arasında	el	kepçeleri,	ekman	grab	ve	eleklerle,	dip	ve	kıyıdan	örnekler	
toplanmıştır.	Örnekler	 topladıktan	sonra,	%4	 formalin	 solüsyonunda	 fikse	edilmiştir.	
Laboratuvara	getirilen	örneklerin	Rostrum,	Anten,	Abdomen,	Boy	ve	Ağırlık	değerleri	
belirlenmiştir.	
	 Decapoda	 üyesi	 olan,	 Tatlı	 su	 karidesi	 “Teke”	 yada	 “ot	 karidesi”	 olarakta	
bilinmektedir.	Paleomonotes	antennarius	 türü	 özellikle	 Güney	Ege	Bölgesi’ndeki	 tatlı	
su	 Kaynaklarında,	 bolca	 bulunduğu	 saptanmıştır.	 Bu	 türün	 bol	 bulunduğu	 alanlar	
arasında	 	 Köycegiz	 Gölü,	 Namnam	 Çayı,	 Yuvarlakçay	 ve	 Savraan	 Kaynakları	
belirlenmiştir.	 Buradaki	 örnekler,	 canlı	 yem	 olarak	 balık	 avcılığında,	 Akuakültürde	
balık	 beslemede	 ve	 yem	 yapımında	 kullanılabilir	 olduğu	 belirlenmiştir.	 Yetişkin	
Crustacea’lerde	 vücut	 baş	 ve	 göğüs	 kısımlarını	 birleşiminden	 oluşan	 sefelotoraks	 ve	
abdomen	olan	iki	temel	kısımdan	oluşur.	Sefalotoraks	5	baş	ve	8	gögüs	segmentinden	
oluşur	 ve	 üsten	 karapaks	 denilen	 bir	 kabuk	 ile	 örtülüdür.	 Ortalama	 boy	 0,235	 cm,	
ortalama	kondisyonu	1,617	olarak	bulunmuştur.	
Anahtar	Sözcükler:	Decapoda,	Palaemonotes	antennarius,	Tatlısu	Karidesi,	Muğla	
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AB	ÇEVRE	UYUMU	VE	FONLAR	

Serap	GİRGİN	BAYKAL1,	Oğuz	ÖZYARAL2	ve	Yıldız	TÜMERDEM3,	Onur	YARAR2		
1Yeni	Yüzyıl	Üniversitesi,	Meslek	Yüksekokulu,	Cevizlibağ,	Ofluoğlu	Yerleşkesi,	Topkapı/	
İstanbul	
2Yeni	Yüzyıl	Üniversitesi,	Sağlık	Hizmetleri	Meslek	Yüksekokulu,	Cevizlibağ,	Ofluoğlu	
Yerleşkesi,	Topkapı/	İstanbul	
3Yeni	 Yüzyıl	 Üniversitesi,	 Sağlık	 Hizmetleri	 Meslek	 Yüksekokulu,	 Cevizlibağ,	 Ofluoğlu	
Yerleşkesi,	Topkapı/	İstanbul	
	
	 Çevre	 alanında	 Avrupa	 Birliği	 ile	 tam	 uyum,	 Türkiye	 için	 önemli	 gelişim	
fırsatları	 sunarken	 ciddi	 zorlukları	 ve	 maliyetleri	 de	 beraberinde	 getiriyor.	 Bu	
çalışmada	 hedeflenen	 çevre	 alanında	 AB	 ile	 tam	 uyumda	 acil	 olarak	 başlamamız	
gereken	hususları	ortaya	koymaktır.	Bunlar	sırası	 ile;	Kurumsal	kapasitenin	ve	 insan	
kaynaklarının	güçlendirilmesi,	ilgili	AB	mevzuatının	ulusal	mevzuata	aktarılması,	etkin	
uygulama	mekanizmalarının	 geliştirilmesi,	 uygulamaya	yönelik	 strateji	 ve	 finansman	
dokümanlarının	hazırlanması,	gerekli	altyapı	yatırımlarının	hayata	geçirilmesi	olarak	
belirtilmektedir.	Bilindiği	gibi	 “Avrupa	Birliği	Entegre	Çevre	Uyumu	Stratejisi	 “	UÇES	
isimli	 2006	 tarihli	 belgede	 Avrupa	 Birliği’nin	 çevre	 uyumu	 çalışmalarında	 toplam	
maliyet	59	milyar	6	milyon	Avrodur.	
	 Bu	 çalışma	 ile,	 Türkiye’nin	 çevre	 alanında	 proje	 geliştirme	 ve	 uygulama	
kapasitesini	 geliştirmeyi	 hedefliyoruz.	 Özellikle	 AB	 fonlarından	 daha	 verimli	 olarak	
yararlanılması	ve	bugüne	kadar	çevre	alanındaki	50’ye	yakın	gerçekleşen	projelerin	de	
tanıtılarak	 örnek	 teşkil	 etmesi	 sağlanmalıdır.	 Çevre	 uyumu	 için	 gerekli	 yatırımın	
yaklaşık	 60	milyar	 avro	 olduğu	 değerlendirildiğinde,	 sağlıklı	 ve	 etkin	 programlama,	
proje	 ve	 finansman	 yönetimi	 mekanizmasının	 güçlendirilmesi	 yönündeki	 çabaların	
artan	bir	ivme	ile	sürdürülmesi	de	çalışmamızda	planlanmaktadır.	
	 AB’ye	 uyum	 sürecinde	 bütünsel	 ve	 sürdürülebilir	 çevre	 politikaları	
oluşturulması	sayesinde;	çevre	politikaları	alanında	şeffaf	ve	katılımcı	mekanizmaların	
kurulmasını	 sağlayan	 etkin	 bir	 çevre	 yönetiminin	 hayata	 geçirilmesini	 sağlayan	 AB	
fonlarını	da	çalışmamızda	tanıtılması	hedefllenmiştir..	
Anahtar	 Sözcükler:AB,	 çevre,	 çevre	 uyumu,	 AB	 fonları,	 proje,	 finansman,	 proje	
yönetimi,	çevre	politikaları		

	
	



X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                                           04-07 EKİM 2011, Çanakkale 

428 

 

GENETİC	AND	MORPHOMETRİC	CHARACTERIZATION	OF	YIĞILCA	HONEY	BEE	
(Apis	mellifera	L.)	ECOTYPE		

M.	KEKEÇOĞLU1	and	P.G.RASGELE2	

1Düzce	Üniversity,	Faculty	of	Science,	Department	of	Biology,	81620	Beçi‐Düzce,	TURKEY	

2Düzce	 Üniversity,	 Beekeeping	 Research	 Development	 and	 Application	 Center,	 Düzce,	
TURKEY.	

Honey	 bees	 (Apis	 mellifera	 L.)	 provide	 an	 essential	 ecosystem	 service	
pollination.	 Besides,	 since	 honey	 bees	 are	 the	 pollinators	 responsible	 for	 the	 global	
food	 production,	 they	 play	 a	 fundamental	 ecological	 and	 economic	 role	what	makes	
this	group	very	important.	

The	 recent	 alarms	 about	 the	 loss	 of	 biodiversity	 require	 an	 international	
effort	 in	 order	 to	 develop	 strategies	 for	 conservation	 an	 sustainable	 use	 of	 the	
biodiversity.	 It	 is	 important	 to	develop	and	 to	 test	new	methodologies	 to	assess	 this	
diversity.	

The	recent	developed	geometric	morphometric	analysis	is	very	useful	at	this	
point.	We	characterized	honey	bee	population	collected	in	different	areas	of	Western	
Black	Sea	of	Turkey	using	the	geometric	morphometric	analysis	of	the	forewing.	After	
obtaining	 the	 wings	 images,	 the	 vein	 junctions	 were	 dedected	 automatically	 using	
DrawWing	software,	Generalized	Procrustes	Analysis	 followed	by	Canonical	Variates	
Analysis	was	used	to	compare	the	shape	of	venation.	

Honeybee	population	inYığılca	provinces	of	Düzce	city	were	found	to	be	more	
compact	 and	 distant	 from	 the	 rest	 ones	 on	 the	 CVA	 graph.	 Yığılca	 is	 natural	 area	
outside	the	city	and	there	are	no	commercial	breeding	and	migratory	beekeeping.	

For	 further	 investigation	 of	 Yığılca	 honey	 bee	 ecotype,	 COI‐COII	 of	 mtDNA	
were	 tested	 for	 DraI	 resitriction	 enzyme	 profiles,	 XbaI	 resitriction	 fragment	 length	
polymorphism	 and	 sequens	 analysis	 of	 COI‐COII	 region	 were	 also	 examined	 and	
compared	 with	 finding	 from	 wing	 morphometry.	 We	 found	 significant	 agreement	
between	the	results	from	geometric	morphometric	and	DNA	markers.	

Keywords:	 Apis	 mellifera	 L.,	 biodiversity,	 conservation,	 geometric	 morphometric,	
mtDNA.	
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NEVŞEHIR	ÇEVRESINDEKI	PELETLERDE	MEMELI	HAYVAN	KALINTILARININ	
DAĞILIMI	

Seven	SEÇKİN1,	Alaettin	KAYA2, Yüksel	COŞKUN2	
1
Dicle	Üniversitesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü	21280‐Diyarbakır	
2
Dicle	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü	21280‐Diyarbakır	
	
	 Nevşehir	 ili	Devlet	 Hastanesi	 çevresinden	Peçeli	 baykuş	 (Tyto	alba),	 Kulaklı	
orman	 baykuşu	 (Asio	 otus)	 ve	 Kukumav	 Baykuş	 (Athene	 noctua)’a	 ait	 peletlerdeki	
memeli	 hayvan	kalıntıları	araştırılmıştır.	 Örneklerin	 teşhisi	kafatası	özellikleri	 ile	diş	
morfolojileri	literatür	bilgileriyle	karşılaştırılarak	yapılmıştır.	
	 İncelenen	 peletler	 içerisinde	 10	 farklı	 memeli	 türü	 (Mus	macedonicus,	Mus	
domesticus,	 Mus	 sp.,	 Crocidura	 suaveolens,	 Microtus	 guentheri,	 Microtus	 arvalis,	
Microtus	 sp.,	 Meriones	 tristrami,	 Apodemus	 sylvaticus,	 Cricetulus	 migratorius)	 ile	
kuş,	 böcek	 ve	 kaplumbağa	 kalıntıları	 tespit	 edilmiştir.	 Memeli	 kalıntıları	 arasında	
Microtus	guentheri	%	46,8	oranı	 ile	 büyük	 bir	 yoğunlukta	gözlemlenirken,	 peletlerde	
Microtus	 arvalis	 %	 23,2	 ve	 Microtus	 sp.	 %	 9,8	 oranında	 görülmüştür.	 Crocidura	
suaveolens	ise	%	0,4	oranıyla	oldukça	az	olarak	kaydedilmiştir.	
	 Peletler	 içerisinde	Microtinlerin	çok	büyük	bir	 yoğunluğu	meydana	getirdiği,	
diğer	memeli	türlerinin	yoğunluğunun	az	olduğu	görülmüştür.	Kuş	kalıntılarının	pelet	
içeriğinin		%		 3,9’unu,		 böcek		 kalıntılarının		%		 0,8’ini		 ve		 kaplumbağa		 kalıntısının	
içeriğin	%	0,4’ünü	oluşturduğu	tespit	edilmiştir.	
	 Örnekler	Dicle	Üniversitesi	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü’nde	korunmaktadır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Nevşehir,	 Microtus	 guentheri,	 Microtus	 arvalis,	 Crocidura	
suaveolens,	Tyto	alba,	Asio	otus,	Athene	noctua,	Pelet		
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DIYARBAKIR‐BISMIL	CIVARINDAKI	PUHU	KUŞU	(Bubo	bubo)	PELETLERINDE	

MEMELI	HAYVAN	KALINTILARI	
Seven	SEÇKİN1,	Alaettin	KAYA2, Yüksel	COŞKUN2	

1Dicle	Üniversitesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü	21280‐Diyarbakır	
2Dicle	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü	21280‐Diyarbakır	
	
	 Bu	çalışmada	Diyarbakır‐Bismil	Başaklı	Köyü’nden	Puhu	Kuşu	(Bubo	bubo)’na	
ait	 peletlerdeki	 memeli	 hayvan	 kalıntıları	 incelenerek	 memeli	 türlerinin	 tespiti	
yapılmıştır.	 Örneklerin	 kafatası	 özellikleri	 ile	 diş	 morfolojileri	 literatür	 bilgileriyle	
karşılaştırılmıştır.	
	 İncelenen	 pelet	 kalıntıları	 içerisinde	 9	 farklı	 memeli	 türü	 (Mus	
macedonicus,	 ,	Microtus	guentheri,	Rattus	rattus,	Rattus	norvegicus,	Rattus	sp.,	Meriones	
tristrami,	Cricetulus	 	migratorius,	 	 Crocidura	 	 suaveolens,	 	 Suncus	 	 etruscus)	 	 ve	 	 kuş		
kalıntıları	tespit	edilmiştir.	Memeli	kalıntıları	arasında	Mus	macedonicus	%	38,5	oranı	
ile	 büyük	 bir	 yoğunlukta	 gözlemlenirken,	 peletlerde	 Microtus	 guentheri	 %	 24,2;	
Crocidura	 suaveolens	 ise	 %	 13,2	 oranında	 bulunmuştur.	 Suncus	 etruscus	 %	 2,2	
oranla	 memeli	kalıntıları	 içinde	 tespit	 edilmiş	 olup,	 Bismil’den	 bu	 tür	 için	 verilen	
ilk	 kayıttır.	 Pelet	 toplanan	 alanın	 	 yerleşim	 yerlerine	 	 çok	 	 yakın	 	 olması	 Mus	
macedonicus’un	 en	 çok	 tercih	 edilen	 av	 elemanı	 olmasına	 neden	 olmuştur.	 Kuş	
kalıntılarının	 ise	 puhunun	 besininin	 %	 14,2’ini	 meydana	 getirdiği	 tespit	 edilmiştir.	
Örnekler	Dicle	Üniversitesi	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü’nde	korunmaktadır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Diyarbakır,	 Mus	 macedonicus,	 Microtus	 guentheri,	 Crocidura	
suaveolens,	Suncus	etruscus,	Bubo	bubo,	Pelet	
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DİYARBAKIR’DA	KUYRUKLU	KURBAĞA	(URODELA)	KAYITLARI	

Yüksel	COŞKUN2,Alaettin	KAYA2, Seven	SEÇKİN1	ve	Cem	KAYA2	
1Dicle	Üniversitesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü	21280‐Diyarbakır	
2Dicle	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü	21280‐Diyarbakır	
	
	 Güneydoğu	 Anadolu’da	 ve	 özellikle	 Diyarbakır	 ili	 civarında,	 az	 sayıda	
herpetofauna	çalışmaları	bulunmaktadır.	Yörede	herpetofauna	belirleme	çalışmalarını	
artırmak	 önem	 taşımaktadır.	 Bu	 amaçla	 bölgede	 yapılan	 arazi	 çalışmalarında	
toplanılan	kuyruklu	kurbağa	örneklerinin	 tür	 tespitleri	yapılmıştır.	Bölgede;	Ergani	–	
Maden	 arasında	 Dicle	 nehrinin	 kollarını	 oluşturan	 dereden	 alınan	 örneğin	
Salamandra	 salamandra	 ve	 Kulp	 –	 Ağaçlı	 köyü	civarındaki	dereden	alınan	örneğin	
ise	Neurergus	strauchi	türleri	olduğu	anlaşılmıştır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Herpetofauna,	 Urodella,	 Salamandra	 salamandra,	 Neurergus	
strauchi,	Diyarbakır,	Türkiye.	
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FARKLI	YAŞLARDAKİ	OKALİPTUS	(Eucalyptus	camaldulensis	Dehn.)	
TOPRAKLARINDA	DERİNLİĞE	BAĞLI	SPOR	SAYISININ	İRDELENMESİ	

Murat	ŞİMŞEK1,	Şahin	CENKSEVEN	2,	Nacide	KIZILDAĞ	2,	Ahu	KUTLAY	2	ve	İbrahim	
ORTAŞ	1	

1.	Çukurova	Üniversitesi,	Ziraat	Fak.,Toprak	Bl.	ve	Bitki	Besleme	Bölümü,	Balcalı/Adana	
2.	Çukurova	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fak.,	Biyoloji	Bölümü,	Balcalı/Adana	
	
	 Ekosistemdeki	bitkilerin	yaklaşık	%95’i	mikoriza	mantarları	ile	simbiyotik	ilişki	
içerisinde	 bulunmaktadır.	 Bitkilerin	 mikoriza	 sporları	 ile	 iyi	 bir	 enfeksiyon	
gerçekleştirmesi	 durumunda	 bitki	 fizyolojik	 olarak	 daha	 etkin	 kılınmakta,	 bitki	
dokularındaki	 besin	 elementi	 içeriği	 artmaktadır.	 Bitki	 aynı	 zamanda	 su	 alımı	 yanında	
stres	 faktörlerine	 karşıda	 dayanıklı	 olmaktadır.	 Bu	 çalışmada	 Tarsus	 Karabucak	
Ormanlarında	 üç	 farklı	 yaştaki	 (5,	 7	 ve	 10	 yaş)	 Okaliptus	 (Eucalyptus	 camaldulensis	
Dehn.)	alanlarından	6	farklı	derinlikten	(0‐20,	20‐40,	40‐60,	60‐80,	80‐100	ve	100‐120	
cm)	alınan	topraklarda	toplam	mikoriza	spor	sayısı	incelenmiştir.	
	 5,	 7	 ve	 10	 yaş	 bitkilerinin	 yetiştirildiği	 alanda	 açılan	 toprak	 profillerinden	
alınan	 toprak	 örneklerinde	 mikoriza	 sporlarının	 yoğunluğu	 derinlik	 artışı	 ile	 spor	
sayısının	azaldığı	ve	80	cm	den	sonra	neredeyse	hiçbir	spor	görülmemiştir.	Mikoriza	
spor	 sayısı	 her	 3	 yaştaki	 bitkilerin	 bulunduğu	 toprak	 ortamında	 sırasıyla	 0‐20	 cm	
derinlikte	24,	27	ve	25	(spor/10g	toprak);	20‐40	cm	derinlikte	11,	10	ve	11	(spor/10g	
toprak)	tanedir.	Bu	iki	derinlikteki	spor	sayısı,	tüm	topraklardaki	spor	sayısının	en	az	
%80	ini	kapsamaktadır.	
	 Genelde	 bitki	 köklerinin	 %75’inin	 ilk	 40	 cm	 derinliğinde	 olduğu	 dikkate	
alındığında	 bitki	 köklerinin	 toprak	 derinliğinde	 olmadığı	 durumda	 doğal	 olarak	
sporlarında	 olmaması	 anlamına	 gelmektedir.	 Geçici	 araştırma	 bulguları,	 sağlıklı	 bitki	
gelişimi	 için	 kök	 bölgesindeki	 mikrofloranın	 kök	 derinliği	 ile	 ilişkisini	 değişik	
ekosistemlerde	incelenmesini	gerektirmektedir.	



X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                                           04-07 EKİM 2011, Çanakkale 

433 

 

Asphodelus	aestivus	Brot.	TÜRÜNÜN	AĞIR	METAL	(Cd2+,	Cr3+,	Cu2+,	Mn2+,	Ni2+,	
Pb2+,	Zn2+)	İÇERİĞİ	

Hülya	ARSLAN1,	Serap	KIRMIZI2,	Zeliha	Leblebici3,	Fatma	Selcen	Sakar1,		Gürcan	
GÜLERYÜZ1	ve	Ahmet	Aksoy3	

1Uludağ	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	16059,	Görükle,	Bursa,		
2Uludağ	Üniversitesi,	Gemlik	Asım	Kocabıyık	MYO,	Bahçe	Tarımı	Programı,	Gemlik,	Bursa	
3	Erciyes	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	38039,	Kayseri	
	
	 Bu	çalışmada	bozulmuş	Akdeniz	ekosistemlerinin	yaygın	türü	olan	Asphodelus	
aestivus	Brot.	 (Walter)’un	 farklı	 organlarında	 (kök,	 gövde,	 yaprak	ve	 çiçek)	 ve	 türün	
yetiştiği	 topraklarda	 ağır	 metal	 içeriği	 belirlenmiştir.	 Topraklardaki	 ağır	 metaller	
açısından	örneklik	 alanlar	 arasında	 anlamlı	 fark	 tespit	 edilmiş	olmasına	karşın	nikel	
hariç	araştırılan	diğer	metaller	açısından	kirlilik	tespit	edilmemiştir.	Türün	Cd2+,	Pb2,	
Ni2+	 içerikleri	 yüksek	 olup	 bu	 metaller	 açısından	 akümülatör	 özelliğinin	 olabileceği	
ortaya	konmuştur.	Bu	özelliğinin	insan	etkenliği	ile	nedeniyle	bozulmuş	olan	Akdeniz	
ekosistemlerine	türün	adaptasyonunda	etkili	olabileceği	belirlenmiştir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Asphodelus	 aestivus	 Brot.	 (Walter),	 Ağır	 metal,	 Akdeniz	
ekosistemleri,	bozulmuş	alan	
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DİOİK	ENDEMİK	Erodium	somanum’	UN	MORFOLOJİSİ,	YAYILIŞ	ALANI	VE	IUCN	
KATEGORİSİ	

Dilek	OSKAY	ve	Ersin	MİNARECİ	
Celal	Bayar	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Manisa	
	

Tek	 lokaliteden	 kaydı	 bilinen	 dioik	 endemik	Erodium	 somanum’un	morfolojik	
özellikleri	 ile	 yayılış	 alanı	 belirlenerek	 IUCN	 kategorisi	 güncellenmiştir.	 Türe	 ait	
morfolojik	deskripsiyon	genişletilerek	erkek	ve	dişi	bireylere	ait	görüntüler	verilmiş,	
dişi	bireylerin	çiçek	durumlarında	3–5	çiçek,	erkek	bireylerin	çiçek	durumlarında	ise	
6–11	adet	çiçek	bulunduğu	tespit	edilmiştir.	Erodium	taksonları	arasında	meyva	yüzey	
özellikleri	 ayırt	 edici	 karakterler	 olduğundan	 meyva	 ve	 tohum	 yüzeylerine	 ait	 SEM	
çalışması	 yapılmıştır.	 Çalışmada,	 Erodium	 somanum’un	 merikarp	 yüzey	
ornamentasyonunun	 çukurcuklu	 olduğu,	 yüzeyinde	 hem	 kısa	 hem	 uzun	 sert	 tüyler	
bulunduğu	ve	aristanın	başlangıç	yerine	yakın	olan	kısmında	 ise	 salgı	 tüyleri	olduğu	
belirlenmiştir.	 Tek	 lokaliteden	 kaydı	 bilinen	 türün	 2011	 yılı	 içerisinde	 o	 bölgeye	
yapılan	 arazi	 çalışmalarında	 6	 yeni	 lokalitede	 (Şifa	Dağı,	 Düğünlük	Tepe,	Dede	Dağı,	
Çakmak	Tepe,	Keklikçukuru	Tepe,	Çanakçı	Tepe)	daha	yayılış	gösterdiği	belirlenmiştir.	
Türkiye	 bitkileri	 kırmızı	 kitabında	 EN	 kategorisinde	 değerlendirilen	 türün	 tehlike	
kategorisinin,	IUCN	kriterlerine	göre	CR	B1ab(i)+(iii)	olduğu	belirlenmiştir.		
Anahtar	Sözcükler:	Erodium	somanum,	morfoloji,	yayılış	alanı,	IUCN	kategorisi	
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ULUDAĞ	ORMANLARINDA	BAZI	ROSACEAE	TÜRLERİ	ÜZERİNDE	TESPİT	EDİLEN	
MİKROFUNGUSLAR	

Demet	YILMAZKAYA	ve	Hasan	AKGÜL	
Gaziantep	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Gaziantep/Türkiye		
	
	 Orman	 ekosistemleri	 bitkiler,	 hayvanlar	 ve	 mikroorganizmalar	 gibi	 canlı	
varlıklar	 ile	 toprak,	 su,	 ışık	 ve	 sıcaklık	 gibi	 fiziksel	 çevre	 faktörlerinin	 birlikte	
oluşturdukları	 karşılıklı	 ilişkiler	 dokusunu	 simgeleyen	 ekosistemler	 olup,	 dünya	
yaşamı	 için	 vazgeçilmezdir.	 Orman	 ekosistemleri	 çeşitli	 fitopatojen	 mantarların	
enfeksiyonuna	maruz	 kalmakta,	 bu	mantarlar	 ağaçların	 verimliliğini	 düşürdüğü	 gibi	
ölümlerine	 de	 sebep	 olmaktadırlar.	 Dolayısıyla	 orman	 ekosistem	 kalitesine	 olumsuz	
etki	yapan	fitopatojenlerin	taksonomisinin	belirlenmesi		önem	taşımaktadır.				
	 Türkiye	 orman	 varlığının	 önemli	 bir	 kısmını	 oluşturan	 ve	 ülkemizin	 ilk	 Milli	
Park’ı	 olan	 Uludağ’ın	 orman	 formasyonunu	 oluşturan	 ağaç	 ve	 çalılarda	 gelişen	
mikrofungal	ajanların	tespiti	ve	tanımına	yönelik	2002	–	2008	yılları	arasında	yapılan	
çalışmalar	 sonucunda	 Rosaceae	 familyasına	 dahil	 olan	 9	 bitki	 türü	 üzerinde	
Ascomycota	divizyosuna	dahil	olan	7	mikrofungus	türü	ve	Basidiomycota	divizyosuna	
dahil	 olan	 4	 mikrofungus	 türü	 tespit	 edilmiştir.	 Malus	 sylvestris	 Miller	 üzerinde	
Gymnosporangium	tremelloides	R.	Hartig,	Phyllosticta	briardi	Sacc.	ve	Phyllosticta	mali	
Briard	türleri;	Rosa	canina	L.	üzerinde	Phragmidium	mucronatum	(Pers.)	Schltdl.	türü;	
Prunus	 divaricata	 Ledeb.	 üzerinde	 Septoria	 pyricola	 Desm.	 ve	 Tranzschelia	 pruni‐
spinosae	 (Pers.)	 Dietel	 türleri;	 Prunus	 domestica	 L.	 üzerinde	 Tranzschelia	 pruni‐
spinosae	(Pers.)	Dietel	türü;	Cerasus	vulgaris	L.	üzerinde	Calosphaeria	pulchella	(Pers.)	
J.	Schröt,	Cylindrosporium	hiemalis	(B.	B.	Higgins)	Sacc.	ve	Nectria	applanata	Fr.	türleri;	
Cerasus	 avium	 (L.)	 Moench	 üzerinde	 Cylindrosporium	 hiemalis	 (B.	 B.	 Higgins)	 Sacc.	
türü;	Crateagus	monogyna	Jacq.	üzerinde	Gymnosporangium	clavariiforme	Dietel	türü;	
Crateagus	orientalis	L.	üzerinde	Gymnosporangium	clavariiforme	Dietel	türü	ve	Sorbus	
aucuparia	L.	üzerinde	Nectria	cinnabarina	(Tode)	Fr.	tespit	edilmiştir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Mikrofungus,	 Rosaceae,	 Ascomycota,	 Basidiomycota,	 Uludağ,	
Bursa	
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Tetranicus	urticae	KOCH	(ACARINA:	TETRANYCHDIAE)’NİN	SABİT	
SICAKLIKLARDA	İKİ	FARKLI	BESİN	ÜSTÜNDE	SICAKLIĞA	BAĞLI	GELİŞMESİ	VE	

YAŞAM	ÇİZELGESİNİN	ÇIKARILMASI	

Şenay	ÖZGER,	Alime	BAYINDIR	ve	İsmail	KARACA	
Süleyman	Demirel	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Bitki	Koruma	Bölümü,	ISPARTA	
	
	 Tetranicus	 urticae	 sebze	 alanlarının	 en	 önemli	 zararlılarından	 olup	 bu	
çalışmada	domates	ve	biber	olmak	üzere	2	farklı	besin	çeşidi	Solanum	lycopersicum	L.	
(Solanaceae),	Capsicum	annum	 L.	 (Solanaceae)	üstünde	T.	urticae’nin	beş	 farklı	 sabit	
sıcaklıkta	 (15,	 20,	 25,	 30,	 35	 °C)	 ve	%60±5	 orantılı	 nem	 koşullarında	 gelişme,	 canlı	
kalma,	 üreme	 ve	 yaşam	 çizelgesi	 parametrelerini	 hesaplamak	 için	 laboratuvar	
denemeleri	 yapılmıştır.	 Bu	 amaçla	 25	 0C	 sıcaklık,	 %60±5	 orantılı	 nem	 ve	 16:8	
aydınlatmalı	iklim	odalarında	çalışmaların	ana	materyalini	oluşturacak	T.	urticae	stok	
olarak	fasülye	bitkisi	üzerinde	yetiştirilmiş	ve	aynı	koşullarda	ikinci	bir	iklim	odasında	
domates	ve	biber	bitkileri	 saksılar	 içerisinde	yetiştirilmiştir.	9	cm	çapında	ve	3.5	cm	
yüksekliğinde	 petri	 kapları	 yaprağın	 canlılığını	 koruması	 için	 nemli	 pamuk	 üzerine	
konulan	 kurutma	 kağıdının	 üstüne	 yerleştirilmiştir.	 Akarların	 kaçmasını	 engellemek	
amacıyla	yaprağın	çevresi	özel	bir	yapıştırıcı	olan	‘stickem	special’	 ile	çevrelenmiş	ve		
dişi	bireylerin	yumurtadan	çıkıp	ölünceye	kadar	günlük	kontrolleri	yapılmıştır.		
Yapılan	 çalışmalar	 sonucunda,	 konukçu	 bitki	 ve	 sıcaklığa	 bağlı	 olarak	 T.	 urticae’nin	
gelişmesinde	 farklılıklar	 görülmüştür.	 Ayrıca	 T.	 urticae’nin	 konukçu	 bitkiye	 ve	
sıcaklığa	bağlı	yaşam	çizelgeleri	oluşturulmuştur.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Tetranicus	 urticae,	 yaşam	 çizelgesi,	 sıcaklığa	 bağlı	 gelişim,	
Solanum	lycopersicum,	Capsicum	annum	
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VAN	GÖLÜ	BESİN	ZİNCİRİNDE	AĞIRMETAL	BİRİKİMİ	

Şükran	YILDIZ1,	M.Salih	ÖZGÖKÇE2,	Evin	POLAT2	ve	Şenol	KUBİLAY	
	1Celal	Bayar	Üniversitesi,	Fen‐Edb	Fakültesi,	Biyoloji	bölümü,Muradiye/MANİSA	
	2YüzüncüYıl	Üniversitesi,Ziraat	Fakültesi,Bitki	koruma	VAN	
3YüzüncüYıl	Üniversitesi,	Fen‐Edb	Fakültesi	Kimya	Bölümü	VAN	
	
	 Bu	çalışmada	Van	gölünün	değişik	bölgelerinden		alınan	su,	sediment	,	plankton	
ve	balık	örneklerinde	Cd,	Co,	Cr,	Cu,	Fe,	Mn,	Ni,	Pb	ve	Zn		konsantrasyonları	ICP‐AES	ile	
belirlenmiş	 ve	 bunların	 örnekleme	 alanlarına	 göre	 değişimleri	 incelenmiştir.	
Araştırmada	 ağırmetal	 konsantrasyonunda	 Sediment>Balık>Plankton>Su	 sıralaması	
gözlenmiştir.Balık	örneklerinde	(Chalcalburnus	tarichi,	PALLAS	1811)	en	fazla	birikim	
karaciğer	dokusunda	Zn>Pb>Cu>Fe>Co>Ni>Cr>Cd>Mn	olarak	kaydedilmiştir.	
Analiz	 sonuçlarına	 göre	 metal	 konsantrasyonlarının	 birikimleri	 sırasıyla,	 suda;	
Fe>Pb>Cu>Cr>Mn>Co>Fe>Ni>Cd,	 sediment	 de;	 Zn>Pb>Cu>Cr>Co>Ni>Fe>Mn>Cd,	
planktonda;	 Zn>Pb>Cu>Cr>Co>Mn>Co>Zn>Fe	 şeklinde	 sıralanmıştır.Su	 örneklerinde	
Cd,	 Cu,	 Zn,	 Pb	 değerleri	 kabuledilebilir	 sınırların	 altındadır	 fakat	 balık	 karaciğer	
dokusunda	 ve	 sedimentte	 bazı	 örnekleme	 alanlarında	 kabuledilebilir	 sınırları	 aştığı	
görülmüştür.	
Anahtar	Sözcükler:	Van	Gölü,	birikim,	Ağırmetal,Balık,Sediment,	Su,	Plankton	
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VAN	GÖLÜ	KIYI	ZONU	ZOOPLANKTONUNDA	POPULASYON	DEĞİŞİMİ	

Şükran	YILDIZ1,	Mehmet	Salih	ÖZGÖKÇE2,		Evin	POLAT2	ve	Remzi	ATLIHAN2	
1Celal	Bayar	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	fakültesi	Biyoloji	bölümü,	Manisa,	Turkiye.	
2Yüzüncü	yıl	Üniversitesi	Ziraat	Fakültesi,	65080	Van,	Turkey	
	
	 Çalışma	 2005–2007	 yıllarında	 Van	 gölü	 kıyı	 şeridi	 boyunca	 ve	 her	 yıl	Mayıs‐
Eylül	aylarında	periyodik	olarak	yapılan	arazi	çalışmalarıyla	tamamlanmıştır.Çalışma,	
örnekleme	noktaları	olarak	seçilen	üç	farklı	karakterde	toplam	20		alanda	yapılmıştır.		
Çalışmada	 Van	 gölü	 kıyı	 zonunda	 14’ü	 Rotifera,	 4’ü	 Copepoda,	 2’si	 Cladocera		
sınıflarına	 ait	 olmak	 üzere	 toplam	 20	 takson	 bulunmuştur.	 Notholca	 squamula,	
Keratella	 quadrata,	 Colurella	 colurus,	 Lecane	 ohiensis,	 Lecane	 grandis	 ve	 Lecane	
lamellata	türleri	Van	gölü	kıyı	zonunda	ilk	defa	saptanmıştır.	
	 Periyodik	 örneklemeleri	 yapılan	 	 zooplanktonun	 2005‐2007	 yılında	 çalışma	
programında	 belirtilen	 farklı	 örnekleme	 istasyonlarında	 ve	 aralıklarında	populasyon	
değişimleri		incelenmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Van	Gölü,Zooplankton,	Rotifera,	Cladocera,	Copepoda,	Türkiye	
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ZERNEK‐	BARAJ	GÖLÜ		(	VAN/TÜRKİYE	)	ZOOPLANKTON	FAUNASI	

Şükran	YILDIZ	
Celal	Bayar	Üniversitesi,FenEdb	fakültesi,Biyoloji	bölümü,Muradiye/Manisa	
	
	 Zernek‐Baraj	 Gölü’nun	 zooplankton	 faunasının	 mevsimsel	 değişimi	 ve	
yoğunluğu	 Nisan‐Kasım	 2007‐Mart‐Ekim	 2008	 tarihleri	 arasında	 araştırılmıştır.	
Zooplankton	 örnekleri	 aylık	 periyotlar	 halinde	 gölde	 seçilen	 farklı	 özellikteki	 	 iki	
istasyondan,	 plankton	 kepcesi	 ile	 vertikal	 ve	 horizontal	 olarak	 toplanmıştır.	 Göldeki	
zooplanktonik	 organizmaların	 sayısal	 (B/m3)	 olarak	 %	 94’sini	 Rotifera,	 %	 5’sini	
Cladocera	 ve	 %	 1’ini	 Copepoda	 turlerinin	 oluşturduğu	 belirlenmiştir.	 Rotifera	
grubundan	 13takson	 Brachionus	 urceolaris,	 Brachionus	 calyciflorus	 ,	 Keratella	
cochlearis,	 Notholca	 squamula,	 Kellicottia	 longispina	 ,Mytilina	 spinigera	 ,Lepadella	
ovalis,	 Lecane	 luna	 ,	 Synchaeta	 pectinata,	 Polyarthra	 vulgaris,	 Asplanchna	 priodonta,	
Filinia	longiseta,	Filinia	terminalis,	Cladocera	grubundan	2	takson	(Daphnia	longispina,	
Daphnia	magna)Copepoda	grubundan	da	2	takson(Arctodiaptomus	sp.Cyclops	vicinus	)	
bulunmuştur.	 Rotifera	 grubu	 hem	 tür	 hem	 de	 türlere	 ait	 birey	 sayıları	 bakımından		
zooplankton	icinde	baskın	grubu	oluşturmuştur.	
Anahtar	Sözcükler:	,	Zernek‐Baraj	Gölü,	Rotifera,	Cladocera,	Copepoda.	
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FOÇA	SAHİLLERİ	(EGE	DENİZİ)	ALGLERİNDE	BAZI	AĞIR	METAL	(CD,	PB,	CU	VE	
ZN)	DÜZEYLERİNİN	ARAŞTIRILMASI	

Fatma	KOÇBAŞ1	,	Meral	ÖZTÜRK2	ve	Hüseyin	GÜNER	3	
1	Celal	Bayar	Üniversitesi	Fen‐edebiyat	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü	Muradiye‐Manisa	
2Celal	Bayar	Üniversitesi	Demirci	Eğitim	Fakültesi	İlköğretim	Bölümü	Demirci‐Manisa	
3	Ege	Üniversitesi	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü	Bornova‐İzmir	
	

Foça	sahilleri	turizm,	denizcilik	faaliyetleri,	evsel	atıkların	etkisi	altındadır.	Bu	
nedenlerle	 çevresel	 faktörlerden	 etkilenen	 ve	 besin	 zincirinin	 önemli	 halkalarından	
biri	 olan	 alglerin	 ağır	 metal	 düzeyleri	 bu	 çalışmada	 araştırılmıştır.	 Ağır	 metal	
konsantrasyonları	ICP	ile	belirlenmiştir.	Mayıs	2008	–	Ağustos	2009	tarihleri	arasında,	
Foça	 sahillerinde	 yer	 alan	 6	 örnek	 alma	 istasyonunda	makroalg	 örneklerinde	 (Ulva	
linza,	Ulva	 lactuca,	 Corallina	 elongata	 ve	Padina	 pavonica)	 Cd,	 Pb,	 Cu	 ve	 Zn	 birikim	
düzeylerini	belirlemek	amacı	ile	mevsimsel	analizler	gerçekleştirilmiştir.		

Araştırma	 sonucunda	 C.	 elongata	 Cu	 0,0491‐0,1948,	 Zn	 0,0225‐1,1979,	 Pb	
0,0018‐0,45004	(mg/kg	kuru	ağırlık),	U	 .linza	Cu	0,00753‐0,0761,	Zn	0,0142‐1,0287,	
Pb	0,00123‐0,2673	(mg/kg	kuru	ağırlık),	U.	lactuca’	da	Cu	0,00961‐0,0805,	Zn	0,0106‐
1,50513,	Pb	0,00129‐0,7721,	P.	pavonica	 	Cu	0,00558‐0,1517,	 	 Zn	<0,001‐1,8963,	Pb	
0,00499‐0,1786	 (mg/kg	 kuru	 ağırlık)	 bulunmuştur.	 Cd	 değerlerinin	 tüm	 türlerde	
<0,001	(mg/kg	kuru	ağırlık)	altında	olduğu	belirlenmiştir.		
Anahtar	sözcükler:	makroalg;	ağır	metal,	biyoindikatör,	Foça	sahilleri	
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ISLATMA	VE	YUMUŞATMA	BASAMAĞINDAN	İZOLE	EDİLEN	BAZI	
MİKROORGANİZMALARIN	pH	ve	TUZ	TOLERANSLARININ	İNCELENMESİ	

Binnur	MERİÇLİ	YAPICI,	Sadi	Turgut	BİLGİ	ve	Derya	DOĞANAY	
Çanakkale	18	Mart	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Çanakkale	
	
	 Tarıma	dayalı	et	endüstrisinin	bir	yan	ürünü	olan	ham	deri,	deri	endüstrisinin	
en	önemli	girdisini	oluşturmakta	ve	değerlendirilmediğinde	katı	 atık	olarak	problem	
teşkil	 etmekte	 değerlendirildiğinde	 ise	 değerli	 ürünlere	 dönüştürülmektedir.	 Deri	
işleme	 esnasında	 da	 özellikle	 proteolitik	 ve	 lipolitik	mikrobiyal	 aktivite	 sonucu	 deri	
zarar	 görmektedir.	 Diğer	 yandan	 deri	 işlem	 sıvıları	 geniş	 bir	 mikrobiyal	 floraya	 ev	
sahipliği	yaptığından	yeni	ekolojik	türlerin	tespit	edilmesi	muhtemeldir.		
	 Bu	çalışmada	ıslatma	ve	yumuşatma	basamağından	bakteri	ve	fungus	(küf	ve	
maya)	izolasyonları	yapılmıştır.		İzolasyon	sonucunda	çalışmada	incelenmek	üzere	10	
bakteri	 ve	 7	 fungus	 seçilmiş	 ve	 bu	 mikroorganizmaların	 pH	 ve	 tuz	 toleransları	
incelenmiştir.		
	 Proteolitik	ve	 lipolitik	özelliklere	sahip	bakteri	 izolatların	 tamamının	gelişim	
gösterebildiği	 pH	 aralığının	 6‐11	 ve	 tuz	 konsantrasyonunun	 ise	%0‐13	 değerlerinde	
olduğu	 tespit	 edilmiştir.	 Proteolitik	 ve	 lipolitik	 fungus	 izolatlarının	 ise	 gelişim	
gösterdikleri	pH	değerleri	ve	tuz	oranlarının	oldukça	değişken	olduğu	tespit	edilmiştir.	
Bazı	 fungus	 izolatlarının	 %21	 NaCl	 gibi	 yüksek	 tuz	 konsantrasyonu	 ve	 pH	 13	 gibi	
ekstrem	koşullarda	gelişim	gösterdikleri	belirlenmiştir.		
	 Bu	 aşamadan	 sonra	 yapılması	 planlanan	 çalışmalarda	 incelenen	 izolatların	
moleküler	düzeyde	tanılanmaları	 ile	deri	hasarının	önlenmesinin	yanısıra	yeni	 türler	
tespit	edildiği	taktirde	de	mikrobiyal	çeşitliliğe	katkı	sağlayacağı	düşünülmektedir.			
Anahtar	 Sözcükler:	 Islatma‐Yumuşatma,	 Proteolitik	 Bakteri,	 Proteolitik	 Fungus,	
Lipolitik	Bakteri,	Lipolitik	Fungus,	pH	Toleransı,	Tuz	Toleransı	
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ISLATMA		VE	YUMUŞATMA	BASAMAĞINDAKİ	ALKALİFİLİK	
MİKROORGANİZMALARIN	SAYIMI	VE	İZOLASYONU	

Binnur	MERİÇLİ	YAPICI,		Derya	DOĞANAY	ve	Sadi	Turgut	BİLGİ	
Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Çanakkale	
	

Deri,	mikroorganizmalar	tarafından	kolayca	bozulabilen	en	hassas	materyaller	
arasındadır.	 İşleme	 sıvılarında	 çok	 çeşitli	 mikroorganizmalar	 bulunduğundan	
derilerde	arzu	edilmeyen	kusurlar	oluşabilmektedir	

Mikroorganizmaların	gelişimini	etkileyen	en	önemli	 faktörlerden	birisi	pH’dır.	
Alkalifilik	mikroorganizmaların	 iyi	 geliştikleri	 optimum	pH	değerleri	 9‐10	 	 dur.	Deri	
işleme	 sürecinde	 uygulanan	 yaş	 işlem	 sıvılarının	 pH	 koşulları	 birbirinden	 farklılık	
göstermektedir.	 Bu	 nedenle	 söz	 konusu	 sıvılarda	 farklı	 pH	 koşullarında	 gelişim	
gösteren	 ve	 çeşitli	 hidrolitik	 enzim	 aktivitesine	 sahip	 mikroorganizmalar	
bulunabilmektedir.	 Bu	 mikroorganizmaların	 izolasyonu,	 moleküler	 düzeyde	
identifikasyonu	ve	enzim	aktivitelerinin	tespit	edilmesi	oldukça	oldukça	önemlidir.	

pH	 değeri	 7‐8	 arasında	 değişen	 ıslatma	 ve	 yumuşatma	 sıvılarında	 tuz	
konsantrasyonundaki	 azalmaya	 bağlı	 olarak	 ortam	 koşulları	 mikroorganizma	
gelişimine	 olanaklı	 hale	 gelmekte	 ve	 yumuşatma	 sıvısında	 oldukça	 yüksek	 sayılarda	
mikroorganizma	bulunmaktadır.	Eğer	mikroorganizmalar	bu	basamakta	kontrol	altına	
alınmazsa	 daha	 sonraki	 işlem	 basamaklarına	 da	 taşınarak	 enzimatik	 aktiviteleriyle	
deriye	zarar	verebilmektedir.		

Bu	araştırmada	ıslatma	yumuşatma	basamağında,		proteaz	ve	amilaz	aktivitesi	
gösteren	 bazı	 alkalifilik	 bakterilerin	 izolasyonu	 ve	 sayımı	 yapılmıştır.	 Elde	 edilen	
izolatlara	 gram	 boyama,	 katalaz	 ve	 oksidaz	 gibi	 bazı	 fenotipik	 testler	 uygulanmıştır.	
Ayrıca	 izolatların	 tuz,	 sıcaklık	 ve	 pH	 toleransları	 tespit	 edilmiştir.	 Daha	 sonra	 bu	
izolatların	 moleküler	 düzeyde	 tanılanmaları	 planlanmaktadır.	 Tanılama	 ile	 deri	
endüstrisinde	 probleme	 neden	 olan	 mikroorganizmaların	 kontrolünün	 daha	 kolay	
olacağı	 düşünülmektedir.	 Diğer	 yandan	 tanılacak	 olan	 mikroorganizmalar	 yeni	
alkalifilik	 türler	olabileceğinden;	bu	çalışma	sonuçlarının	biyolojik	çeşitliliğe	de	katkı	
sağlanacağı	ümit	edilmektedir.	
Anahtar	Sözcükler:	Islatma,	yumuşatma,	alkalifilik	
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SULAMA	PROJELERİNİN	SULAK	ALANLAR	ÜZERİNE	ETKİLERİ	

Hasan	DEĞİRMENCİ	ve	Gülşah	ÜĞLÜ	
Kahramanmaraş	 Sütçü	 İmam	 Üniversitesi,	 Ziraat	 Fakültesi,	 Biyosistem	 Mühendisliği	
Bölümü,	Kahramanmaraş	
	
	 Su,	 insan	 hayatı	 için	 en	 önemli	 unsurdur.	 Sınırlı	 bir	 kaynak	 ve	 verimli	
kullanımı	en	önemli	problemlerden	biridir.	Toplam	tarımsal	üretimin	ise	%36’sı	sulu	
tarım	alanlarından	karşılanmaktadır.	Tüketilen	suyun	%70’i	tarımsal	üretim	amacıyla	
kullanılmaktadır.	Bu	nedenle	artan	dünya	nüfusunun	beslenmesinde	sulu	tarım	önemli	
bir	 yere	 sahiptir.	 Türkiye'de	 su	 kaynaklarının	 sürdürülebilir	 yönetimi	 uzun	 dönemli	
ekonomik	kalkınmada	önemli	bir	rol	oynamaktadır.	 	Türkiye’de	2010	yılı	sonu	itibarı	
ile	toplam	5,42	milyon	hektar	arazi	sulamaya	açılmıştır.		

Sulama	ve	drenaj	projelerinin	çevreye	ve	 insan	yaşamına	çok	sayıda	olumlu	
etkisi	bulunmakla	beraber,	önemli	olumsuz	etkileri	de	bukunmakta	ve	bu	etkiler	sonuç	
olarak	 hem	 sulama	 projelerinin	 hem	 de	 sulak	 alanlarının	 sürdürülebilirliğini	
etkilemektedir.	 Sulak	 alanların	 kuruma	 nedenleri	 incelendiğinde	 DSİ’nin	 doğrudan	
kurutma	 çalışmaları	 ön	 plana	 çıkmaktadır.	 Devlet	 Su	 İşleri'nin	 yıllık	 istatistik	
bültenlerinde,	 sulak	alanların	doğrudan	ve	 tümüyle	kaybına	yol	 açan	 iki	kategoriden	
söz	 edilmektedir:	 taşkın	 kontrolü	 ve	 kurutma	 (arazi	 kazanma,	 sıtmayla	mücadele	 vs	
amaçlı).	 DSİ'nin	 kurulduğu	 1953	 yılından	 bu	 yana,	 Önemli	 Kuş	 Alanlarının	 (ÖKA)	
dışında	kalan	370.000	ha	sulak	alan	habitatı,	çeşitli	kurutma	ve	taşkın	kontrolü	amaçlı	
projeler	sonucu	yok	olmuştur.	 	Ayrıca	su	dağıtımındaki	kaçaklar,	buharlaşma,	küresel	
ısınma	ve	yağışların	azalması	sulak	alanları	olumsuz	etkilemektedir.		

Bu	 çalışmada;	 ülkemiz	 sulak	 alanları	 üzerine	 sulama	 ve	 kurutma	
çalışmalarının	olumsuz	etkileri	araştırılacak	ve	tartışılacaktır.	Çalışma	kapsamında	DSİ	
kurutma	 çalışmalarının	 bölgesel	 düzeydeki	 durumları,	 sulama	 projelerine	 etkileri,	
sulak	 alanların	 kurutma	 miktarları	 ve	 oranları	 değerlendirilecektir.	 Ayrıca	 sulama	
projelerinin	 sulak	 alanlar	 üzerine	 olan	 olumsuz	 etkilerinin	 azaltılmasına	 yönelik	
önlemler	tartışılacaktır.		
Anahtar	Sözcükler:	Sulama,	Sulak	alan,	Kurutma,	Drenaj,		Sulama	Projeleri	
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ARTILARI	VE	EKSİLERİ	İLE	NÜKLEER	ENERJİ	SANTRALLERİ	

Merve	BALLI	
Çanakkale	 Onsekiz	 Mart	 Üniversitesi,	 Fen	 Bilimleri	 Enstitüsü,	 Biyoloji	 Anabilim	 Dalı,	
Çanakkale		
	

Günümüzde	 hızlı	 nüfus	 artışı	 ve	 sanayi	 alanındaki	 gelişmeler	 nedeniyle	
giderek	artan	ihtiyaçlardan	birisi	de	enerjidir.	Enerji	eldesi	için	yenilenemeyen	enerji	
kaynakları	 (kömür,	doğalgaz,	petrol,	nükleer)	ve	yenilenebilen	enerji	kaynaklarından	
(güneş,	rüzgar,	hidrojen	vb.)	yararlanılmaktadır.	Dünya	çapında	her	geçen	yıl	artan	ve	
artmaya	 devam	 eden	 enerji	 talebinin	 karşılanabilmesi	 için	 büyük	 oranda	
yenilenemeyen	 kaynaklar	 kullanılmaktadır.	 Bu	 kaynaklar	 arasında	 nükleer	 enerjinin	
kullanım	 oranı	 yaklaşık	%10'dur.	 Günümüzde	 400'den	 fazla	 nükleer	 santral,	 toplam	
elektrik	ihtiyacının	%15'ini	sağlayacak	şekilde	faaliyet	göstermektedir.	

Nükleer	santrallerde	genellikle	zenginleştirilmiş	uranyumun	parçalanması	ile	
enerji	elde	edilmektedir.	Bir	nükleer	santralin,	çevresinde	yaşayan	insanlara	yüklediği	
yıllık	doz	doğal	radyasyonun	çok	altındadır.	Ancak	nükleer	atık	sorununun	tam	olarak	
çözülememiş	 olması	 endişe	 yaratmaktadır.	 Nükleer	 enerji,	 çevreye	 birçok	 yönden	
zarar	 veren	 diğer	 yenilenemeyen	 enerji	 kaynaklarına	 göre	 tercih	 edilebilirliği	 daha	
yüksek	 bir	 kaynak	 olmakla	 beraber,	 yenilenebilen	 enerji	 kaynaklarıyla	 mukayese	
edildiğinde	dezavantajlıdır.	

Bu	 araştırmanın	 amacı,	 ülkelerin	 enerji	 açığının	 kapatılmasında	 alternatif	
kaynak	olarak	gösterilen	ve	günümüzde	çokça	 tartışılan	nükleer	enerji	 santrallerinin	
avantaj	ve	dezavantajlarını	ortaya	koyarak	diğer	kaynaklarla	karşılaştırmaktır.	
Anahtar	Sözcükler:	nükleer	enerji,	zenginleştirilmiş	uranyum,	nükleer	santral	
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RADYOAKTİF	KİRLENME,	OLASI	ETKİLERİ	VE	KORUNMA	YOLLARI	

Merve	BALLI1	ve	Neslihan	DEMİR2	
1Çanakkale	 Onsekiz	Mart	 Üniversitesi,	 Fen	 Bilimleri	 Enstitüsü,	 Biyoloji	 Anabilim	 Dalı,	
Çanakkale	
2Çanakkale	 Onsekiz	 Mart	 Üniversitesi,	 Fen‐Edebiyat	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü,	
Çanakkale	
	

İnsanoğlunun	yaşadığı	çevrenin	bir	parçası	olan	radyasyon,	elektromanyetik	
dalgalar	 veya	 hızlı	 parçacıklar	 şeklinde	 yayılan	 enerjidir.	 Doğal	 radyasyon	 canlı	
bünyesinde	ve	çevresinde	her	zaman	mevcuttur.	Günlük	hayatta	karşımıza	çıkan	doğal	
radyasyon	 kaynakları	 olarak	 inşaat	 malzemeleri,	 yol	 yapım	 malzemeleri,	 hava,	 su,	
toprak,	 yiyecekler,	 güneş	 gösterilebilir.	 Böylece	 her	 an	 tüm	 bu	 kaynaklarda	 bulunan	
doğal	 radyoaktif	 maddeler	 nedeni	 ile	 zorunlu	 olarak	 belirli	 miktarda	 radyasyona	
maruz	kalınmaktadır.	Ancak	alınan	bu	doğal	radyasyonun	dozu	çok	düşük	miktarlarda	
olduğundan	 sağlık	 açısından	 bir	 tehlike	 oluşturmamaktadır.	 Üzerinde	 önemle	
durulması	gereken	konu,	insanoğlunun	radyoaktif	maddelere	müdahalesi	sonucu	açığa	
çıkan	 radyoaktif	 kirlenmedir.	 Bu	 radyoaktif	 kirliliğe	 neden	olan	 kaynakların	 başında	
nükleer	 silah	 üreten	 fabrikalar,	 nükleer	 enerji	 santralleri,	 radyoaktif	madde	 artıkları	
gelmektedir.	

Radyasyon,	 çevre	 üzerinde	 hem	 fiziksel	 hem	 de	 biyolojik	 etkiye	 sahiptir.	
Biyolojik	 etkisi,	 canlıların	 hücre	 yapısını	 ve	 fonksiyonunu	 bozacak	 kimyasal	
reaksiyonlar	ile	moleküler	değişiklikler	sebebiyle	olmaktadır.	Etkisini	özellikle	genetik	
materyal	 üzerinde	 göstermektedir.	 Radyasyonun	 sebep	 olduğu	 rahatsızlıkların	
başında	yanıklar,	kapanmayan	yaralar	ve	bazı	kanser	türleri	(kan,	tiroit	ve	kemik	iliği)	
gelmektedir.	Aynı	zamanda,	besin	zinciri	yoluyla	da	canlılarda	birikim	göstermektedir.	
Radyasyonun	 neden	 olabileceği	 tüm	 bu	 olumsuz	 durumlara	 karşı	 alınabilecek	 bazı	
önlemler	de	mevcuttur.		

Bu	 çalışmada,	 radyoaktif	 kirlenmenin	 diğer	 kirlilik	 çeşitlerinden	 farkını	
ortaya	 koymak,	 ekosisteme	 olası	 etkilerinden	 bahsetmek,	 canlılar	 için	 yaşamsal	
önemini	vurgulamak	ve	bu	konuda	alınabilecek	tedbirlerin	neler	olduğunu	açıklamak	
amaçlanmaktadır.	
Anahtar	Sözcükler:	radyoaktif	kirlenme,	radyasyon,	radyoaktif	madde,	çevre,	kanser	
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KÜRESEL	İKLİM	DEĞİŞİKLİĞİNİN	ÜLKEMİZDE	ENDEMİK	BİTKİLER	ÜZERİNE	
ETKİLERİ	

Vildan	OKUMUŞ	
Süleyman	Demirel	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Isparta		
	
	 Küresel	 iklim	değişimi	ve	bunun	en	somut	göstergesi	olan	küresel	 ısınmanın	
sebebi	olan	sera	gazları,	esas	olarak	fosil	yakıtlarının	yakılması,	sanayi,	ulaştırma,	arazi	
kullanım	değişikliği,	katı	atık	yönetimi	ve	 tarımsal	 faaliyetlerden	kaynaklanmaktadır.	
Türkiye’de	1990’lı	yıllardan	 itibaren	daha	belirgin	hale	gelen	küresel	 ısınma	ve	 iklim	
değişliği,	 kritik	 sıcaklık	 düzeylerindeki	 değişiklik	 oranları;	 dar	 yayılış	 alanına	 sahip	
olan	endemik	türler,	artan	sıcaklık	ve	azalan	yağışa	bağlı	olarak,	daha	fazla	risk	altına	
girebilir	veya	tamamen	ortadan	kalkabilir.		
	 Türkiye	 sınırları	 içerisinde	 “Türkiye	 Bitkileri	 Kırmızı	 Kitabı”	 na	 göre	 3000	
civarında	 endemik	 bitki	 türü	 bulunmaktadır.	 Bu	 bitkilerden	 171’i	 CR,	 	 774	 bitki	
türümüz	 EN,	 688	 bitki	 türü	 VU	 kategorisindedir.	 Bu	 bitkilerden	 152	 tanesi	
antropojenik	 tehdit	 altındaki	 nadir	 bitkilerimizdir.	 Ülkemizde	potansiyel	 risk	 altında	
olan	 soğanlı	 bitkilerden	 300’e	 yakını	 endemik	 özellik	 göstermektedir.	 Bu	 bitkiler	
içinde	Liliaceae	 familyasına	ait	54	EN,	30	VU	kategorisinde,	 İridaceae	 familyasına	ait	
16	 EN,	 15	 VU	 kategorisinde	 bitki	 türü	 bulunmaktadır.	 Kış	 ve	 erken	 ilkbaharda	
çiçeklenen	 bu	 bitkiler	 ve	 bu	 bitkilerin	 yer	 aldığı	 ekolojik	 zincir,	 kış	 yağışlarının	
azalması	 ve	 özellikle	 kış	 sıcaklığının	 artmasından	 olumsuz	 etkilenirler.	 Özellikle	
endemik	 bitki	 türleri	 değişen	 habitat	 alanlarında	 istilacı	 bitki	 türleriyle	 rekabet	
edemeyerek	 alandan	 uzaklaşmaktadırlar.	 Bu	 çalışmada	 küresel	 ısınma	 tarafından	
tehdit	 edilen	 bitki	 türlerinin	 listeleme	 çalışması	 yapılmıştır.	 Bu	 bitkilerin	 kültüre	
alınması,	gen	bankaları	ve	herbaryumların	oluşturulması	küresel	 ısınma	tehdidinden	
korunmaları	için	gerekli	görülen	önlemler	olarak	önerilmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Küresel	ısınma,	Endemik,	Tehlike,	İklim	değişikliği,	Türkiye	
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KÖYDEN	KENTE	GÖÇ	VE	ÇEVRE:	İSPİR	ÖRNEĞİ	

Ertuğrul	GÜREŞCİ	
Atatürk	Üniv.İspir	Hamza	Polat	MYO	İspir/ERZURUM	
	
	 Köyden	 kente	 göç,	 Türkiye’de	 özellikle	 1950’li	 yıllardan	 sonra	 belirgin	 bir	
şekilde	artmaya	başlamış,	nedenleri	ve	sonuçları	ile	birlikte	önemli	bir	toplumsal	olay	
olarak	kabul	edilmiştir.	
	 Köyden	 kente	 göçün	 ekonomik	 ve	 sosyal	 birçok	 nedeni	 ve	 sonucu	 vardır.	
Bunlar	 genel	 olarak	 ekonomistler,	 sosyologlar	 ve	 coğrafyacılar	 tarafından	 yaygın	
olarak	tartışılmıştır.		Ancak	köyden	kente	göçün	çevre	üzerine	etkisi,	etkili	bir	şekilde	
dikkate	 alındığı	 söylenemez.	 Sebepleri	 ve	 sonuçları	 ile	 birlikte	 köyden	 kente	 göçün,	
çevre	 üzerine	 etkisinin	 oldukça	 fazla	 olduğu	 gerçeğinden	 hareket	 edilerek	 bu	
çalışmada,	 köyden	 kente	 göçün	 Erzurum	 İli	 İspir	 İlçesi’nde	 yarattığı	 etki	 ve	 çevre	
arasındaki	ilişkinin	genel	olarak	değerlendirilmesi	amaçlanmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Göç,	Köyden	kente	göç,	çevre,	İspir,	Erzurum	
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ÇORUM	YÖRESİ	FERHATKAYA	VE	MALBOĞAZI	FORMASYONLARININ	FOSİL	
TOPLULUĞU	VE	YAŞI		

Ayşegül	YILDIZ	
Aksaray		Üniversitesi,	Mühendislik	Fakültesi,	Jeoloji	Mühendisliği	Bölümü,	Aksaray	
	

Çorum	 ili	 1/25000	 ölçekli	 Çankırı‐G32‐c2,	 Çorum‐G33‐c2,	 Çorum‐H34‐a2	 ve	
Çorum‐G35‐d3	paftalarında	yer	alan	çalışma	alanında	yer	alan	Ferhatkaya	formasyonu,	
beyaz‐koyu	 gri	 renkli,	 ince‐orta‐kalın	 tabakalı,	masif	 görünümlü,	 sık	 çatlaklı,	 yer	 yer	
çört	 bantlı	 ve	 yumrulu	 kireçtaşlarından	 oluşmuştur.	 Malboğazı	 formasyonu	 ise	
tabanda	 bloklu	 çakıltaşı	 ile	 başlayıp,	 tavana	 doğru	 kumtaşı,	 silttaşı,	 kiltaşı,	 marn	
ardalanmasına	 dönüşür.	 Çalışma	 alanında	 Ferhatkaya	 formasyonundan	 4	 adet	
stratigrafi	kesiti	ölçülmüş	ve	bu	kesitlerden	toplam	58	örnek	derlenmiştir.	Malboğazı	
formasyonundan	 ise	 2	 adet	 stratigrafi	 kesiti	 ölçülmüş	 ve	 bu	 kesitlerden	 toplam	 42	
örnek	 derlenmiştir.	 Derlenen	 örneklerin	 incelenmesi	 sonucunda;	 Ferhatkaya	
formasyonuna	 ait	 olan	 örneklerde	 bentik	 foraminiferlerden	 Evolutinella	 darvini,	
Frondicularia	 sp.,	 Haimasiella	 wintoni,	 Messilina	 secans,	 Pseudorhapydionina	
laurinensis,	 Textularia	 sp.,	 Trocholina	 valdensis,	 olmak	 üzere	 7	 cins,	 5	 tür;	
calpionellitlerden	 	 Calpionella	 elliptica,	 Calpionellopsis	 simplex,	 Stenosemellopsis	
hispanica	 ve	 Tintinopsella	 carpathica	 olmak	 üzere	 4	 cins,	 4	 tür;	 kalkerli	
nannoplanktonlardan	 Lithraphidites	 carniolensis	 serratus,	 Watznaueria	 barnesae	
olmak	 üzere	 2	 cins,	 2	 tür	 belirlenmiş	 ve	 fosil	 topluluğuna	 göre	 Ferhatkaya	
formasyonunun	inceleme	alanındaki	oluşum	yaşı	?	Geç	Jura‐Kampaniyen	(?	161.2‐70.6	
milyon	 yılları	 arası)	 olarak	 belirlenmiştir.	 Malboğazı	 formasyonundan	 derlenen	
örneklerde	 ise,	 bentik	 foraminiferlerden	 	 Angulogaveinella	 gracilis,	 Valvulinoides	
umovi,	 Praelacazina	 fragilis	 ve	 Sirtina	 orbitoidiformis	 olmak	 üzere	 4	 cins,	 4	 tür;	
planktonik	 foraminiferlerden	 	Contusotruncana	 contusa,	C.	 fornicata,	C.	walfischensis,	
Gansserina	 gansseri,	 Globotruncana	 arca,	 G.	 bulloides,	 G.	 linneiana,	 Globotruncanella	
havanensis,	G.	petaloidea,	Globotruncanita	angulata,	G.	conica,	G.	stuarti,	Heterohelix	sp.,	
ve	Trinitella	 scotti	 olmak	 üzere	 7	 cins,	 13	 tür;	 kalkerli	 nannoplanktonlardan	Micula	
decussata,	M.	 staurophora,	 Stradneria	 olmak	 üzere	 2	 cins,	 3	 tür	 belirlenmiş	 ve	 fosil	
topluluğuna	 göre	 Malboğazı	 formasyonunun	 inceleme	 alanındaki	 oluşum	 yaşı	
Maastrihtiyen	(70.6‐65.5	milyon	yılları	arası)	olarak	belirlenmiştir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Çorum,	 Ferhatkaya	 formasyonu,	 Malboğazı	 formasyonu,	 Fosil	
topluluğu	
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SİVAS	YÖRESİNDE	KİREÇLİ	TOPRAKLARA	UYGULANAN	ZEOLİT	MİKTARLARININ	
BUĞDAY	VERİMİNE	ETKİSİNİN	ARAŞTIRILMASI	

Mustafa	DEMİR1,	İrfan	OĞUZ2	ve	Ö.	Faruk	NOYAN1	
1	Tokat	Toprak	ve	Su	Kaynakları	Araştırma	Enstitüsü‐TOKAT	
2	GOP	Üniversitesi,	Ziraat	Fakültesi,	Toprak	ve	Bitki	Besleme	Bölümü‐TOKAT	
	
	 Sivas	 Şarkışla	 yöresine	 bağlı	 15	 köyde,	 toprakların	 kireç	 içerikleri	 tarımsal	
üretimi	olanaksız	kılacak	düzeyde	yüksektir.	Yer	yer	 toprakların	kireç	kapsamları	%	
80	 düzeylerine	 çıkabilmektedir.	 Kireçli	 topraklar	 yağış	 sularını	 depolama	
özelliklerinin	yetersizliğine	bağlı	olarak	özellikle	kurak	aylarda	mera,	tarım	ve	orman	
alanlarında	ciddi	nem	açığının	oluşmasına	yol	açmaktadırlar.	Kireçli	topraklarda	nem	
depolama	 özellikleri	 geliştirilebilirse	 kirece	 dayanıklı	 kültür	 bitkileri	 ile	 ekonomik	
üretim	 yapılabilmektedir.	 Bu	 çalışma,	 kireçli	 topraklarda	 nem	korumak	 üzere,	 zeolit	
uygulamasının	 etkinliğini	 belirlemeye	 yönelik	 olarak	 Sivas‐Şarkışla	 ilçesi	 Yeniyapan	
Köyünde	 yürütülmüştür.	 Araştırma,	 Tesadüf	 Blokları	 Deneme	 Desenine	 göre	 3	
tekrarlamalı	 olarak	 yürütülmüştür.	 	 Araştırma	 konuları;	 (Z0)	 Tanık,	 Z1	 (500	 kg/da	
zeolit	 uygulaması),	 Z2	 (1000	 kg/da	 zeolit	 uygulaması),	 Z3	 ((2000	 kg/da	 zeolit	
uygulaması),	Z4	(4000	kg/da	zeolit	uygulaması)	ve	Z5	((8000	kg/da	zeolit	uygulaması)	
olmak	 üzere	 6	 konuludur.	 	 Elde	 edilen	 buğday	 verimlerine	 tek	 yönlü	 ANOVA	 testi	
yapılmış	ve	 farklılığın	önemli	 çıkması	üzerine	LSD	 testi	 ile	gruplandırma	yapılmıştır.	
Araştırma	 sonucunda,	 %	 5	 önem	 düzeyinde	 artan	 zeolit	 dozuna	 karşılık	 buğday	
verimleri	de	artmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Sivas	Şarkışla,	zeolit,	buğday	verimi	
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ISPARTA	İLİNİN	TARIM	ALANLARININ	TIBBİ	AMAÇLI	YABANCI	OTLARI	

Belkıs	MUCA,	Mahmut	KORKMAZTÜRK	ve	Ahmet	KOCA	

S.	Demirel	Üniversitesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	Biyoloji	Anabilim	Dalı,	ISPARTA	
	
	 Coğrafi	 konumu	 ve	 ekolojik	 şartları	 Türkiye’de,	 çeşitli	 tarım	 bitkilerinin	
yetiştirilmesine	 imkan	 tanımaktadır.	 Tarla	 yabancı	 otlarının	 ürüne	 pek	 çok	 zararı	
olduğu	 bilinmektedir.	 Ancak	 Türk	 halkı	 bu	 yabancı	 otlardan	 gıda,	 boya,	 tedavi	 vb.	
amaçlarla	 yararlanmasını	 bilmekte;	 bir	 taraftan	 faydalanırken	 diğer	 taraftan	 da	
yabancı	 ot	 mücadelesine	 katkı	 sağlamaktadır.	 Yabancı	 ot	 olarak	 bilinen	 türler	
incelendiğinde	büyük	bir	çoğunluğunun	aslında	faydalı	bitkiler	olduğu	görülmektedir.	
Örneğin	Glycyrrhiza	glabra	L.’	nın	(Meyan)	öksürük	kesici	etkisi,	meyan	şerbeti	ve	likör	
yapımı;	 Urtica	 dioica	 L.’nin	 (Isırgan)	 romatizmal	 hastalıklarda	 ağrı	 kesici	 etkisi;	
Hypericum	 perforatum	 L.’un	 (Kantaron,	 Binbirdelikotu)	 yağının	 açık	 yaralarda	
antiseptik	olarak	kullanıldığı,	 	dâhilen	alınması	ya	da	yaraya	sürülmesi	halinde	hücre	
bölünmesini	artırarak	yarayı	iyileştirdiği	ya	da	gençleştirdiği	gibi	pek	çok	yabancı	otun	
tıbbi	kullanımları	bulunmaktadır.	Bu	durum	yabancı	otların	aslında	ekonomik	açıdan	
ne	kadar	önemli	olduğunun	göstergesidir.	Kimyasal	maddelerle	yabancı	ot	mücadelesi	
ile	 insan	 sağlığının	 tehlikeye	 atılmasına	 karşılık	 bu	 bitkilerin	 doğru	 zamanlarda	
toplanarak	 tarım	arazilerinin	 verimini	 artırmak	ve	 ekonomik	kazancı	 ikiye	katlamak	
mümkün	olabilir.	Bu	çalışmada,	Isparta	ilinde	tarım	alanlarında	yetişen	yabancı	otların	
tıbbi	 amaçlı	 kullanımlarının	 belirlenmesi	 amaçlanmıştır.	 Çalışmanın	 materyalleri	
muhtelif	 zamanlarda	 ve	 dönemlerde	 toplanmış	 olup	 ekseriyetinin	 örneği	
herbaryumumuzda	 mevcuttur.	 Tarım	 alanlarında	 yapılan	 araştırmalar	 sonucunda	
tıbbi	 öneme	 sahip	 bitkiler,	 Türkçe	 adları	 ve	 kullanım	 amaçları	 belirlenmiştir.	
Çalışmada,	bitkilerin	özellikle	tıbbi	amaçlı	kullanılan	kısımlarına,	kullanılış	amacına	ve	
halk	 arasında	 isimlendirilmesine	 dikkat	 çekilmektedir.	 Isparta	 ilinde	 tespit	 edilen	
bitkilerin	önemli	olanlarından	bazıları	aşağıda	listelenmiştir:		
Adonis	aestivalis	L.,	Avena	 fatua	 L.,	Berberis	crataegina	DC.,	Brassica	nigra	 (L.)	Koch.,	
Chenopodium	 album	 L.,	 Cirsium	 arvense	 (L.)	 Scop.,	 Convolvulus	 arvensis	 L.,	 Daucus	
carota	 L.,	 Euphorbia	 helioscopia	 L.,	 Fumaria	 officinalis	 L.,	 Hypericum	 perforatum	 L.,	
Malva	neglecta	Wallr.,	Mentha	spicata	L.,	Papaver	rhoeas	L.,	Salvia	aethiopis	L.,	Secale	
cereale	 L.,	 Stellaria	media	 (L.)	 Vill.,	 Trifolium	 arvense	 L.,	Urtica	 dioica	 L.,	 Verbascum	
phlomoides	L.,	Viscum	album	L.	vs.	
Anahtar	Sözcükler:		Isparta,	Yabancı	ot,	Tıbbi	bitkiler,	Tarım	alanı	
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AKDENİZ	VE	EGE	KIYILARINDA	ÖTROFİKASYON	RİSKİ	AÇISINDAN	SINIRLAYICI	
BESİN	ELEMENTLERİNİN	BELİRLENMESİ	

Ersan	KUZYAKA,	Vildan	TÜFEKÇİ,	Hüseyin	TÜFEKÇİ,	Gülsen	AVAZ	ve	Süleyman	
TUĞRUL	

TÜBİTAK	–	MAM,	Çevre	Enstitüsü,	Gebze/Kocaeli	
	

Deniz	 ortamında	 canlıların	 yaşayabilmesi	 için	 gerekli	 olan	 makro	 (C:N:P)	 ve	
mikro	 (eser	metaller)	besin	maddeleri	deniz	 suyunda	 farklı	derişimlerde	bulunur	ve	
fotosentezle	belli	 oranlarda	 tüketilir.	 Karasal	 kaynaklı	 yüklerin	miktarı	 kadar	denize	
ulaşan	besin	elementlerinin	kullanılabilir	yapıdaki	oranları	(N/P/Fe),	kıyı	sularındaki	
fitoplankton	patlamalarına	ve	ötrofik	koşulların	oluşmasına	neden	olur.	Hassas	kıyısal	
alanlara	 yapılacak	 atıksu	deşarjlarında	 alıcı	 ortamın	hidro‐kimyasal	 özellikleri	 ve	 bu	
sularda	hangi	besin	elementin	potansiyel	sınırlayıcı	faktör	olduğunun	bilinmesi	karada	
yapılacak	 ileri	 arıtım	 uygulaması	 ve	 ötrofikasyon	 riskinin	 ortadan	 kaldırılması	 için	
fayda	sağlayacaktır.	

Bu	çalışmada,	Akdeniz	ve	Ege	kıyılarında	yer	alan	büyük	yerleşim	yerlerinden	
toplanan	kentsel	atıksuların	deşarj	edildiği	alıcı	ortamda	plankton	üretimini	sınırlayan	
besin	element(ler)i,	14C	izotopu	eklemeli	biyo‐deneylerle	belirlenmiştir.	Akdeniz	ve		

Kentsel	ve	endüstriyel	atıksu	girdisinin	yoğun	olduğu	İzmir	ve	Edremit	Körfezi	
iç	 sularında	 belirgin	 fosfor	 ve	 azot	 kirlenmesinin	 olduğu	 ve	 N/P	 oranının	 oldukça	
düşük	 olduğu	 gözlenmiştir.	 Bu	 iki	 alanda	 potansiyel	 sınırlayıcı	 besin	 elementinin	
öncelikle	azot	olduğu	belirlenmiştir.	Kıyısal	deniz	ekositemini	besleyen	az	kirli	nehir	
ve	yağmur	sularında	N/P	oranı	yüksektir	ve	bu	sularda	belirgin	fosfor	eksikliği	vardır.	
Doğu	Akdeniz	ve	Ege’nin	açık	sularında	da	fosfor	eksikliği	vardır	ve	fosfor	potansiyel	
sınırlayıcı	elementtir.	Bölgede	yapılacak	arıtma	tesislerine	atıksularda	organik	madde	
giderimi	 ile	 birlikte	 arıtılmış	 sularda	 fosfor	 giderimini	 arttıran	 ve	 buna	 bağlı	 olarak	
N/P	oranını	yükseltecek	uygulanabilir	arıtma	teknolojilerine	öncelik	verilmelidir.			
Anahtar	 Sözcükler:	 Sınırlayıcı	 besin	 elementi,	 fitoplankton,	 birincil	 üretim,	 azot,	
fosfor,	ötrofikasyon	
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EĞİRDİR	GÖLÜ	BESİN	ELEMENTLERİ	DEĞİŞİMİ	(2000‐2010)	

Hüseyin	TÜFEKÇİ1,	Vildan	TÜFEKÇİ1,		Kemal	GÜNEŞ1,	Aslı	Süha	GÜNAY1,		Hakan	
ATABAY1,	Cem	SENDURAN1,	Emine	METİN1,	Teoman	DİKERLER1,	Murat	TURAN2	ve	

Gürsel	ERUL2	
1TÜBİTAK	Marmara	Araştırma	Merkezi,	Çevre	Enstitüsü,	Gebze/	Kocaeli	
2	Çevre	ve	Orman	Bakanlığı,	Çevre	Yönetimi	Genel	Müdürlüğü	
	

Eğirdir	Gölü’nde	2009‐2010	yıllarında	gerçekleştirilen	bu	çalışmada;	göl	su	
kalitesi	 ve	 besin	 elementi	 seviyesinin	 son	 on	 yıl	 içindeki	 (2000	 ‐	 2010)	 değişimi	
incelenmiştir.	 Çalışma,	 Çevre	 ve	 Orman	 Bakanlığı	 tarafından	 desteklenen	 “İçme	 ve	
Kullanma	 Suyu	 Kaynağı	 Olarak	 Eğirdir	 Gölü’nün	 Korunması	 ve	 Özel	 Hüküm	
Belirlenmesi	Projesi”	kapsamında	gerçekleştirilmiştir.	Göl	suyunda;	sıcaklık,	iletkenlik,	
pH,	 toplam	 çözünmüş	 madde,	 askıda	 katı	 madde,	 orto‐fosfat,	 toplam	 fosfat,	
nitrat+nitrit	 azotu,	 amonyum	 azotu,	 toplam	 azot,	 silikat,	 toplam	 organik	 karbon	 ve	
klorofil‐a	tayinleri	yapılmıştır.		

İçme,	 kullanma	 ve	 sulama	 suyu	 olarak	 kullanılmakta	 olan	 Eğirdir	 Gölü,	 su	
kalitesi	bakımından	dünyada	da	ender	rastlanılan	göllerden	biridir.	Göl	suyu;	tarımdan	
dönen	 sular,	 evsel	 atıksular,	 hayvansal	 atıklar	 ve	 endüstriyel	 atıksularla	 besin	
elementleri	 bakımından	 zenginleşmeye	 başlamıştır.	 Nitrat+nitrit	 azotu,	 klorofil‐a	 ve	
askıda	 katı	 madde	 konsantrasyonlarında	 2000‐2001	 çalışma	 sonuçlarına	 göre	
ortalama	 3‐5	 kat	 artışlar	 saptanmıştır.	 Göl	 suyu,	 orto‐fosfat	 bakımından	 ultra	
oligotrofik	özelliğini	korurken,	toplam	fosfat	konsantrasyonu	bakımından	oligotrofik‐
mezotrofik	 seviyeye	 yükselmiştir.	 Sudaki	 toplam	 azotun	 toplam	 fosfora	 (TN/TP)	
oranından	 sınırlayıcı	 besin	 elementinin	 fosfor	 olduğu	 anlaşılmıştır.	 Yakın	 zamana	
kadar	 I.	 Sınıf	 Su	 Kalitesi	 özelliğinde	 olan	 göl	 suyunun,	 bazı	 parametreler	 açısında	
kalitesinin	düştüğü	saptanmıştır.	Fosfor	besin	elementinin,	azotla	birlikte	Eğirdir	Gölü	
su	 kalitesi	 için	 (alg	 üretimi	 ve	 ötrofikasyon	 açısından)	 belirleyici	 olduğu	 ve	 mutlak	
surette	fosforun	kaynağında	kontrol	altına	alınması	gerektiği	önerilmiştir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Eğirdir	 Gölü,	 Su	 Kalitesi,	 Azot,	 Fosfor,	 Klorofil‐a,	 Trofik	 Durum	
Indeksi	
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KAHVERENGİ	ALABALIKLARDA	(Salmo	trutta	fario	Linneaus,	1792)	
KADMİYUMUN	SUBLETAL	DOZLARININ	ETKİLERİ		

Alaa	Hussain	Ali	Al‐Hamdani1	ve	Muhammed	ATAMANALP2	
1Department	Pathology	&Poultry	Diseases	,Veterinary	Medicine	University	Mosul‐Iraq	
2Atatürk	Üniversitesi,	Su	Ürünleri	Fakültesi,	Erzurum	
	
	 Bu	 çalışmada,	 kahverengi	 alabalıklarda	 (Salmo	 trutta	 fario	 Linneaus,	 1792)	
kadmiyumun	 subletal	 dozlarınının	 patolojisi	 araştırılmıştır.	 0,022	 ve	 0,043	 mg/L	
konsantrasyonlarına	10	ve	20	gün	boyunca	maruz	bırakılan	balıklarda	huzursuzluk	ve	
düzensiz	 yüzme	 hareketleri	 ile	 solunumda	 ve	 vücut	 yüzeyi	 mukus	 salgısında	 artış,	
solungaçlarda	 kanlanma	 gözlenmişken	 her	 iki	 doz	 içinde	 herhangi	 bir	 ölüm	 olayı	
kaydedilmemiştir.	 Solungaçların	 ikinci	 lamel	 epitelyum	 hücreleri	 ile	 karaciğer	
hücrelerinde	hiperplazi	şeklinde	histopatolojik	lezyonlar,	safra	kanalında	ve	epitelyum	
hücrelerde	 hipertrofi,	 böbrek	 kan	 damarlarında	 tıkanma,	 tibüler	 epitelyum	
hücrelerinde	 açılma,	 beyin	 kan	 damarlarında	 tıkanma	 ile	 sinir	 hücrelerinin	
demiyelinizasyonu	 gözlemlenmiştir.	 Lenfosit	 sayısı,	 PCV,	 RBC	 ve	 hemoglobin	
değerlerinde	de	önemli	seviyede	(p<0,05)	azalış	olmuştur.			
Anahtar	 Sözcükler:	 Kahverengi	 alabalık,	 toksisite,	 kadmiyum,	 histopatoloji,	
hematoloji	
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FARKLI	DOZLARDA	DELTAMETRİN	VE	KADMİYUM	UYGULANAN	KILIÇKUYRUK	
(Xiphophorus	hellerii)	BALIKLARINDA	OLUŞAN	OKSİDATİF	STRES	TAYİNİ	

Güllü	KAYMAK1,	Figen	Esin	KAYHAN	ve	Nazan	Deniz	KOÇ2	

1.Marmara	Üniversitesi,	,	Göztepe	Kampüsü	Fen	Edebiyat	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü	
2.	Sakarya	Üniversitesi,	Biyoloji	Bölümü	Zooloji	Anabilim	Dalı	Başkanlığı	
	
	 Bu	 çalışmada,	 piretroid	 grubu	 insektisitlerden	 deltametrin	 ve	 kadmiyumun	
kılıçkuyruk	 balıklarının	 (Xiphophorus	 hellerii	 Heckel,	 1848)	 solungaç	 dokularında	
oksidatif	 stres	 oluşturma	 potansiyelleri	 ve	 antioksidan	 sistemler	 üzerine	 etkileri	
araştırılmıştır.	 Kontrol	 grubu	 dışında	 balıklar	 72	 saat	 süresince	 deltametrin	 ve	
kadmiyumun	 subletal	 dozlarının	 etkisine	 bırakılmıştır.	 Kimyasalların	 solungaç	
dokusundaki	 protein	 miktarları,	 lipid	 peroksidasidasyonunu	 belirlemek	 amacıyla	
malondialdehit	 (MDA),	 antioksidan	 sistemlere	 etkisini	 belirlemek	 amacıyla	 da	
indirgenmiş	 glutatyon	 (GSH)	 ve	 katalaz	 enzim	 (CAT)	 aktivitesi	 spektrofotometrik	
yöntemler	kullanılarak	belirlenmiştir.	
	 Protein	 miktarlarında	 kontrol	 grubuna	 oranla	 diğer	 gruplarda	 artış	
gözlenmiştir.	Malondialdehit	seviyesi	kontrole	kıyasla	0,2	ppm	deltametrin	grubunda	
azalırken	 diğer	 gruplarda	 artış	 belirlenmiştir.	 İndirgenmiş	 glutatyon	 düzeylerinde	
kontrole	nazaran	0,2	+	0,1	ppm	deltametrin	+	kadmiyum	grubunda	belirgin	bir	azalma	
saptanırken	diğer	gruplarda	artma	saptanmıştır.	Katalaz	enzim	aktivitesinde	kontrole	
oranla	tüm	gruplarda	belirgin	bir	azalma	belirlenmiştir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Deltametrin,	 Kadmiyum,	 Oksidatif	 Stres,	 Solungaç,	 Kılıçkuyruk	
Balığı,	Xiphophorus	hellerii	
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BELEDİYE	ÇALIŞANLARININ	ÇEVRESEL	DÜŞÜNCE	VE	DAVRANIŞLARI	İLE	BUNA	
ETKİ	EDEN	FAKTÖRLER	

	
Y.	Keskin	1,	N.E.	Lüleci1	ve	O.	Özyaral2,	

1	Marmara	Üniversitesi	Tıp	Fakültesi	Halk	Sağlığı	ABD,	Haydarpaşa,	İstanbul	
2Yeni	Yüzyıl	Üniversitesi	Sağlık	Hizmetleri	Meslek	Yüksek	Okulu	
	
	 Birçok	çevre	sorununun	temel	kaynağını	bireylerin	sorumsuz	çevresel	
davranışları	oluşturmaktadır.	Mevcut	çevre	sorunlarının	kaynağı	birey	olduğu	gibi,	bu	
sorunların	ortadan	kaldırılmasındaki	aktif	rol	alıcı	da	bireydir.	Ağırlıklı	olarak	çevre	
sağlığı	hizmetlerinin	yürütüldüğü	yer	olan	belediyelerde,	belediye	çalışanlarının	çevre	
ile	ilgili	düşünce	ve	davranışları	çevre	sağlığı	açısından	önemlidir.		Bu	çalışma	belediye	
çalışanlarının	çevre	ile	ilgili	düşünce	ve	davranışlarının	değerlendirilmesi	amacıyla	
yapılmıştır.		
	 Araştırma	 kesitsel	 tipte	 olup,	 İstanbul’da	 bir	 ilçe	 belediyesi	 çalışanları	
üzerinde	 yürütülmüştür.	 Araştırmaya	 90	 kişi	 katılmayı	 kabul	 etmiş	 ve	 özbildirim	
yöntemi	 ile	 anketleri	 cevaplamıştır.	 Çalışmada	 Uzun	 ve	 Sağlam	 (2006)	 tarafından	
geliştirilen	 “Çevresel	 Tutum	 Ölçeği”	 kullanılmıştır.	 Ölçekte,	 “Çevresel	 Davranış	 Alt	
Ölçeği”	ve	“Çevresel	Düşünce	Alt	Ölçeği”	olarak	iki	alt	başlığa	ayrılan	ve	16‟sı	olumlu,	
11‟i	olumsuz	olmak	üzere	 toplam	27	madde	yer	almaktadır.	Çalışmanın	veri	girişleri	
SPSS	11.5	programı,	istatistiksel	değerlendirilmede	ise	t–testi	ve	anova	kullanılmıştır.	
Araştırmaya	 katılanların	 %46.7’si	 kadın,	 %53.3’ü	 erkektir.	 Yaş	 ortalamaları	
34.76±8.17,	 toplam	 hizmet	 süreleri	 11.97±8.43	 olup	 kurumdaki	 hizmet	 süreleri	
9.03±8.39	olarak	saptanmıştır.	
	 Belediye	 çalışanlarının	 çevre	 konusunda	 bilinç	 düzeylerinin	 yükseltilmesi	
yönünde	 çalışmalar	 yapılması	 yararlı	 olacağı	 ve	 çevre	 farkındalık	 bilincinin	 yüksek	
bulunması,	 onların	 vermiş	 oldukları	 belediye	 hizmetlerini	 olumlu	 etkileyeceği	
gerçeğinden	 hareketle	 eldeki	 verilere	 dayalı	 olarak	 toplum	 bilincinin	 artırılması	
yönünde	 yaşam	 boyu	 eğitim	 felsefesine	 dayalı	 çeşitli	 farkındalık	 ve	 eğitim	
programlarının	 uygulanabilirliği	 için	 polika	 geliştirme	 hususunda	 çeşitli	 öneriler	
sunulmuştur.	
Anahtar	Sözcükler:	Çevresel	düşünce,	çevresel	davranış,	Belediye	çalışanlarıi	yaşam	
boyu	eğitim,	çevresel	farkındalık		
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MARMARA	DENİZİ’NİN	KUZEYDOĞUSUNDA	FİTOPLANKTONUN	MEVSİMSEL	
DEĞİŞİMİ	

Duyşen	ÖZEL	ve	Seyfettin	TAŞ	
İstanbul	Üniversitesi,	Deniz	Bilimleri	ve	İşletmeciliği	Enstitüsü,	Vefa/	İstanbul	
	
Marmara	 Denizi’nin	 kuzeydoğusunda	 2001	 yılı	 boyunca	 fitoplankton	 dağılımı	
mevsimsel	 olarak	 incelenmiştir.	 Belirlenen	 toplam	 9	 istasyonda	 aylık	 ve	 mevsimlik	
olarak	 kalitatif	 ve	 kantitatif	 analizler	 için	 deniz	 suyu	 ve	 plankton	 kepçe	 örnekleri	
alınmıştır.	 Kalitatif	 analizler	 sonucunda	 fitoplanktonda	 8	 sınıfta	 toplam	 105	 takson	
belirlenmiştir.	 Bunlardan	 42’si	 Dinophyceae,	 54’ü	 Bacillariophyceae,	 4’ü	
Dicyochophyceae	 ve	 5’i	 de	 diğer	 gruplardan	 (Chlorophyceae,	 Gamophyceae,	
Cyanophyceae,	 Euglenophyceae)	 oluşmaktadır.	 Tespit	 edilen	 türlerden	 diyatom	
Fragilaria	cf.	striatula,	Meuniera	cf.	membranacea	ve	Stephanophyxis	cf.	palmeriana’nın	
Türkiye	 Denizleri	 için;	 dinoflagellat	 Ceratium	 belone	 ve	 diyatom	 Thalassiothrix	
mediterranea’nın	ise	Marmara	Denizi	için	yeni	kayıt	olabileceği	belirlenmiştir.	
Kantitatif	analizler	sonucu	hemen	hemen	tüm	istasyonlarda	dinoflagellatların	yüksek		
konsantrasyonlarda	 	 bulunduğu,	 	 diyatomların	 	 ise	 	 bazı	 	 aylarda	 	 artış	 gösterdiği		
görülmüştür.		Fitoplankton		bolluğunun		kış		sonu		ve		ilkbaharda		daha	yüksek	olduğu,	
yaz	 ve	 sonbahar	 aylarında	 ise	 düşük	 değerlerde	 bulunduğu	 tespit	 edilmiştir.	 Ayrıca	
MY1,	 MY2	 ve	 MBC	 istasyonlarının	 diğer	 istasyonlara	 göre	 daha	 yüksek	 bolluk	
değerlerine	 sahip	 oldukları	 belirlenmiştir.	 	 En	 yüksek	 fitoplankton	 değeri	 diyatom	
Pseudo‐nitzschia	pungens’in	baskın	olduğu	Aralık	ayında	MY2	istasyonunda	284	×	103	
hücre	 L‐1	 olarak	 bulunmuştur.	 Dinoflagellardan	 Prorocentrum	 micans	 Ocak	 ayında	
MY1	 istasyonunda	 47	 ×	 103	 hücre	 L‐1	 değerine	 ulaşmıştır.	 Su	 örneklerinde	 yapılan	
incelemelerde	 tür	 sayısının	 Şubat	 ayında	 en	 yüksek,	 Ağustos	 ayında	 ise	 en	 düşük	
olduğu	 tespit	 edilmiştir.	 Yıl	 boyunca	 çeşitlilik	 indeksinin	 (H΄)	 0.13	 ile	 3.85	 değerleri	
arasında	değiştiği	belirlenmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Marmara	Denizi,	fitoplankton,	deniz	kirlenmesi	
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EGE	DENİZİ’NDEKİ	MİDYELERDE	(Mytilus	galloprovincıalis)	210Po	ve	210Pb’UN	
MEVSİME	VE	İSTASYONA	BAĞLI	OLARAK	DEĞİŞİMİNİN	İNCELENMESİ	

Aysun	UĞUR	GÖRGÜN,	Banu	ÖZDEN	ve	Işık	FİLİZOK	
Ege	Üniversitesi,	Nükleer	Bilimler	Enstitüsü,	35100,	Bornova	/	İzmir	
	
	 Denizel	 çevrede	 kirletici	 düzeylerin	 belirlenmesinde	 sucul	 organizmalar	
kullanılmaktadır.	 Bu	 organizmalar	 bazı	 kirleticileri,	 özellikle	 de	 ağır	 metal	 ve	 bazı	
radyonüklidleri	 bünyelerinde	 biriktirmektedirler.	 Suyu	 süzerek	 beslenen	 midyeler,	
süzme	 işlemi	 sırasında	 kirletici	 ve	 birçok	 ağır	metal	 ile	 birlikte	 suda	 bulunan	 radon	
ürünlerinden	 biri	 olan	 210Po’u	 da	 bünyesine	 almaktadır.	 Bu	 nedenle	 midyeler	 deniz	
kirliliğinin	belirlenmesinde	yaygın	olarak	kullanılan	bir	biyoindikatördür.	

Çalışmada,	 Ege	 Denizi’nden	 toplanan	 midye	 (Mytilus	 galloprovincialis)	
örneklerinde	 210Po	 ve	 210Pb	 aktivite	 konsantrasyonları	 belirlenmiştir.	 Örnekler,	 6	
istasyondan	(Çanakkale,	Dikili,	Foça,	Çeşme,	Didim,	Bodrum)	mevsime	bağlı	olarak	2	
yıllık	(2004‐2006)	bir	periyod	içerisinde	toplanmıştır.	Midyeler	boyutlarına	göre	(1‐4,	
4‐6,	 >6cm)	 farklı	 gruplara	 ayrılmıştır.	 210Po	 ve	 210Pb	 aktivite	 konsantrasyonları	 alfa	
spektrometresi	 kullanılarak	 analiz	 edilmiştir.	 210Pb	 konsantrasyonları,	 210Pb	 ve	 210Po	
arasındaki	 radyoaktif	 denge	 sağlandıktan	 sonra	 ölçülen	 210Po	 aktivitesinden	 tayin	
edilmiştir.	 Çalışmada	 toplam	 verim	 209Po	 (0,1	 Bq	 mL‐1)	 standardı	 kullanılarak	
hesaplanmıştır.	 Sonuçlar,	 midyelerdeki	 210Po	 aktivite	 konsantrasyonlarının	 53±4	 ve	
1960±60	 Bq	 kg‐1	 arasında	 değiştiğini	 göstermektedir.	 En	 yüksek	 210Po	 aktivite	
konsantrasyonu	 Didim	 istasyonundan	 kış	 mevsiminde	 toplanan	 4‐6	 cm	 boyut	
grubundaki	 midye	 örneklerinde	 tayin	 edilmiştir.	 Genel	 olarak,	 midyelerdeki	 210Pb	
konsantrasyonu	 210Po	 konsantrasyonlarından	 daha	 düşük	 seviyelerde	 gözlenmiştir.	
210Po/210Pb	oranı	tüm	midye	örneklerinde	birin	üzerindedir	ve	ortalama	26’dır.	210Po	
konsantrasyonlarında	 istasyona	 bağlı	 gözlenen	 farklar	 endüstriyel	 aktiviteler	 ve	
bölgelerin	doğal	artortam	seviyelerinden	kaynaklanabilir.	
Anahtar	Sözcükler:	Midye,	Ege	Denizi,	210Po,	210Pb,	Biyomonitör	
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DİCLE	VE	FIRAT	SU	SİSTEMLERİNDE	YAŞAYAN	Capoeta	umbla	TÜRÜNDEKİ	
MERİSTİK	VARYASYONLARIN	İNCELENMESİ	

Tarık	ÇİÇEK,	Erhan	ÜNLÜ	ve	Serbest	BİLİCİ	
Dicle	Üniversitesi	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü/	Diyarbakır	
	

	Dicle	 ve	 Fırat	 su	 sistemlerinde	 yaşayan	 Capoeta	 umbla	 (Heckel,	 1843)	
türünün,	 birbirinden	 uzak	 ya	 da	 izole	 olan	 farklı	 populasyonları	 arasındaki	meristik	
varyasyonların	 araştırılması	 yapılmıştır.	 Bunun	 için	 Dicle	 ve	 Fırat	 su	 sistemine	 ait	
Sinek	Çayı,	Devegeçidi	Barajı,	Savur	Çayı,	Kayser	Çayı,	Batman	Çayı,	Batman	Barajı	ve	
Dicle	 Nehri	 (Diyarbakır)	 lokalitelerinden	 değişik	 araç	 ve	 gereçlerle	 110	 tane	 örnek	
yakalanmıştır.	 Elde	 edilen	 her	 bir	 örnekten	 13	 tane	 meristik	 sayım	 alınmıştır.	
Sayımları	alınan	karakterler	için	SPSS	programında	discriminant	analiz		kullanılmıştır.	
Gruplandırma	modeline	bağlı	olarak	discriminant	fonksiyon	sayısı	ve	bunların	toplam	
varyansı	 açıklama	 bakımından	 önemleri	 ve	 genotipler	 arasındaki	 var	 olan	 meristik	
varyasyon	düzeyleri	belirlenmiştir.	

	Ayırma	 analizinde	 meristik	 varyasyonlara	 göre	 grupları	 sınıflandırmanın	
başarı	oranı	%	49,1	oranında	bulunmuştur.	Sinek	Çayı,	Devegeçidi	Barajı,	Savur	Çayı,	
Kayser	 Çayı,	 Batman	 Çayı,	 Batman	 Barajı	 ve	 Dicle	 Nehri	 lokalite	 gruplarını	meristik	
karakterler	 bakımından	 kendi	 gruplarında	 sınıflandırmanın	 başarı	 oranları	 sırasıyla;	
%54.5,		%91.7,	%50,	%63.7,	%0,	%	91.4,	%100	ve	%76.7	oranında	bulunmuştur.	Buna	
göre	 bu	 türün	 çalışılan	 meristik	 karakterler	 bakımından,	 bütün	 lokaliteler	 arasında	
önemli	bir	varyasyon	göstermediği	sonucu	ortaya	çıkmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Dicle‐Fırat,	Capoeta	umbla,	varyasyon,	discriminant,	meristik		
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ORTAÖĞRETİM	ÖĞRENCİLERİNİN	İKLİM	DEĞİŞİKLİĞİ	KONUSUNDAKİ	
GÖRÜŞLERİNİN	İNCELENMESİ	

Ahmet	Gökmen1,	Gülcan	Öztürk2	ve	Kemal	Solak1	
1Gazi	Üniversitesi,	Gazi	Eğitim	Fakültesi,	Biyoloji	Eğitimi	Anabilim	Dalı		
2Eflani	İMKB	Çok	Programlı	Lisesi,	Karabük	
	
	 Çevre	 sorunları	 yerel,	 bölgesel	 ve	 küresel	 olmak	 üzere	 üç	 temel	 boyutta	 ele	
alınmaktadır.	 Günümüzde	 en	 çok	 tartışılan	 küresel	 sorunlarından	 biri	 de	 iklim	
değişikliği	konusudur.	Eğitim	sistemimizdeki	öğrencilerin	bu	konuya	olan	yaklaşımları	
gelecekteki	kamuoyu	yapısı	ve	iklim	politikalarımız	açısından	önem	arz	etmektedir.	Bu	
çalışmada	 ortaöğretim	 öğrencilerinin	 iklim	 değişikliği	 konusundaki	 görüşlerinin	
incelenmesi	 amaçlanmıştır.	 Bu	 temel	 amaçla;	 araştırmacılar	 tarafından	 geliştirilen	
görüş	formu	ile	öğrencilerin	iklim	değişikliği	olgusu,	çözüm	ve	uyum	önerileri,	konuyla	
ilgili	 davranışları	 ve	 bilgi	 kaynakları	 analiz	 edilmiştir.	 Açık	 uçlu	 sorulardan	 oluşan	
görüş	formu	hazırlanırken	konuyla	ilgili	literatür	incelenmiş,	kapsam	ve	geçerlilik	için	
alan	uzmanlarının	görüşlerine	başvurulmuştur.	

Araştırma	 betimsel	 bir	 alan	 araştırması	 olup,	 çalışma	 grubunu	 Karabük	 ili	
Eflani	 İMKB	 Çok	 Programlı	 Lisesi’nde	 öğrenim	 görmekte	 olan	 farklı	 sınıflara	 kayıtlı	
toplam	100	ortaöğretim	öğrencisi	oluşturmaktadır.	Araştırmanın	verileri	NVivo	9	nitel	
veri	analiz	programı	ile	çözümlenmiştir.	

Çalışma	 sonuçlarına	 göre	 öğrencilerin	 iklim	 değişikliği	 ile	 ilgili	 bilgilerinin	
yetersiz	olduğu,	konu	ile	ilgili	eksik	ya	da	yanlış	kavramlarının	söz	konusu	olduğu,	bilgi	
kaynaklarının	 çoğunluğunu	 internet	 ve	 televizyon	 gibi	 yazılı	 ve	 görsel	 basının	
oluşturduğu,	 çözüm	 ve	 uyum	 önerileri	 üretmekte	 ise	 zorlandıkları	 belirlenmiştir.	
Çalışma	 sonunda	 elde	 edilen	 sonuçlar	 doğrultusunda,	 öğrencilerin	 konu	 ile	 ilgili	
eksikliklerinin	giderilmesi	için	birtakım	önerilerde	bulunulmuştur.	
Anahtar	Sözcükler:	İklim	değişikliği,	ortaöğretim	öğrencileri,	bilgi	kaynakları,	çözüm	
ve	uyum	önerileri	
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BİR	YÜKSEKLİK	GRADİYENTİ	BOYUNCA	YAYILIŞ	GÖSTEREN	İKİ	SİMPATRİK	
TÜRDE	AZOT	VE	FOSFOR	REZORBSİYONU	(GERİ	ALINIMI)	

Dudu	Duygu	KILIÇ	1	ve	Hamdi	Güray	KUTBAY	2	
1Amasya	Bilim	ve	Sanat	Merkezi	2Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	
Bölümü		
	
	 Orta	 Anadolu’da	 bir	 yükseklik	 gradiyenti	 boyunca	 yayılış	 gösteren	 step	 ve	
kayalık	vejetasyonun	iki	tipik	türünde		(Amelanchier	rotundifolia	(Lam.)	Dum.‐Courset	
subsp.	rotundifolia	and	Rhamnus	oleoides	L.	subsp.	graecus)	hangi	yaprak	özelliklerinin	
azot	 ve	 fosfor	 rezorbsiyon	 verimliliği	 (NRE	 ve	 PRE)	 ve	 yeterliliği	 (NRP	 ve	 PRP)	
üzerinde	 etkili	 olduğunu	 belirlemek	 için	 bazı	 yaprak	 parametreleri	 (N	 ve	 P	
konsantrasyonları,	 N/P	 oranı,	 spesifik	 yaprak	 alanı,	 azot	 ve	 fosforun	 ortalama	
alıkonma	 zamanı	 (MRTN	 ve	 MRTP)	 ve	 yaprak	 azot	 ve	 fosfor	 rezorbsiyonu	
araştırılmıştır.	A.	rotundifolia	subsp.	rotundifolia’da	yaprak	özellikleri	yüksekliğe	bağlı	
olarak	 önemli	 bir	 değişim	 göstermemektedir.	 Toprak	 pH’ı	 dışında	 tüm	 toprak	
özellikleri	yükseklik	gradiyenti	boyunca	istatistiksel	yönden	önemli	olarak	değişmekte	
olup	 artma	 eğilimindedir.	 Yükseklik	 gradiyenti	 boyunca	 toprak	 fosfor	
konsantrasyonları	 son	 derece	 düşüktür.	 A.	 rotundifolia	 subsp.	 rotundifolia	 ‘da	 PRE	
değerlerinin	 yaprak	 döken	 türler	 için	 belirlenen	 ortalama	 değerlerin	 üzerinde	
olmasına	 karşın	 NRE	 yaprak	 döken	 türler	 için	 belirlenen	 ortalama	 değerlerin	
altındadır.	R.	oleoides	subsp.	graecus	‘da	ise	hem	NRE	hem	de	PRE	yaprak	döken	türler	
için	 hesaplanan	 ortalama	 değerlerin	 üzerindedir.	 Ortalama	 azot	 ve	 fosfor	 alıkonma	
zamanının	 (MRTN	 ve	 MRTP)	 R.	 oleoides	 subsp.	 graecus’da	 daha	 yüksek	 olması	 bu	
türün	azot	ve	fosforu	A.	rotundifolia	subsp.	rotundifolia’ya	göre	daha	etkili	bir	şekilde	
kullandığını	göstermektedir.	
Anahtar	Sözcükler:	N	ve	P	rezorbsiyon	yeterliliği,	N	ve	P	verimliliği,	ortalama	besin	
alıkonma	zamanı,	spesifik	yaprak	alanı	
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Lemna	minor’	UN	AĞIR	METAL	TEMİZLENMESİNDEKİ	YERİ:	Cr,	Pb,	Cu	
KARIŞIMLARI	ÖRNEĞİ	

Esra	ÜÇÜNCÜ,	Özge	BUYURGAN,	Şeyda	FİKİRDEŞİCİ,	Evren	TUNCA	ve		Ahmet	
ALTINDAĞ	

Ankara	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Ankara,	
	
	 Ağır	metallerin	 temizlenmesinde	makrofitlerin	kullanımı;	oldukça	ekonomik,	
verimli	 ve	 doğal	 bir	 yöntem	 olması	 sebebiyle	 araştırmaya	 değer	 bir	 konudur.	 Bu	
çalışmanın	 amacı;	 su	 mercimeklerinin	 (Lemna	 minor),	 3	 ağır	 metalin	 farklı	
konsantrasyonlardaki	karışımlarını	temizleme	oranlarını	araştırmaktır.	
	 			Cu,	 Cr	 ve	 Pb’nin	 biyolojik	 temizlenmesi	 üzerine	 yapılan	 bu	 çalışmada;	 bu	 3	
ağır	 metalin	 7	 farklı	 subletal	 konsantrasyonuna	 7	 gün	 boyunca	 maruz	 bırakılan	 su	
mercimeklerinin		dokularındaki	ağır	metal	miktarları	belirlenmiştir.	Deney	başında	ve	
sonunda	alınan(kontrol	grupları	dahil	olmak	üzere)27	bitki	dokusu	örneği	ICP’ye	ağır	
metal	analizi	için	gönderilmiştir.		
	 		Deney	 başlangıcında	 bitki	 dokusunda	 bulunan	 Cu	 miktarı	 45,48µg/g	 iken;	
7.gün	sonunda	Cr‐Cu‐Pb,	Pb‐2Cu,	2Pb‐Cu,	Cr‐2Cu,	2Cr‐Cu	karışımlarındaki	miktarları	
sırasıyla,	10543µg/g,	19171µg/g	,	18047µg/g,	20915µg/g,	12836µg/g;	Cr’un	dokudaki	
miktarı	 7,01µg/g	 iken;	 7.	 gün	 sonunda	 Cr‐Cu‐Pb,	 2Cr‐Pb,	 Cr‐2Pb,	 Cr‐2Cu,	 2Cr‐Cu	
karışımlarındaki	 miktarları	 sırasıyla,	 1808µg/g,	 3814µg/g,	 1008µg/g,	 212µg/g,	
986µg/g;	Pb’nin	dokudaki	miktarı	58,22µg/g	iken,7.gün	sonunda	Cr‐Cu‐Pb,	2Cr‐Pb,	Cr‐
2Pb,	 Pb‐2Cu,	 2Pb‐Cu	 karışımlarındaki	 miktarları	 sırasıyla,	 328µg/g,	 533µg/g,	
2089µg/g,	387µg/g,	1616µg/g	olarak	tespit	edilmiştir.	
	 Sonuç	 olarak;	 su	 mercimeği	 dokusunda	 bakır	 artışı	 her	 karışımda	
yüksektir(%28424‐%46377).	 Krom	 artışı	 değişiklik	 göstermekle	 beraber(%2928‐
%54385),	 2Cr‐Pb	 karışımındaki	 %54385	 oranıyla	 tüm	 çalışmada	 en	 fazla	
absorblanandır.	 Çalışılan	 konsantrasyonlarda,	 su	 mercimeğinin,	 bakırın	
temizlenmesine	uygun	olduğu,	krom	temizlenmesinde	ise;	belirli	karışımlarda	oldukça	
başarılı	 olduğu	 görülmüştür.	 Kurşunun	 bitki	 üstündeki	 toksisitesinden	 dolayı	 düşük	
konsantrasyonlarda	 başarılı	 olunmasına	 karşın	 yüksek	 konsantrasyonlarda	
kullanılamayacağı	görülmüştür.		
Anahtar	 Sözcükler:	 Ağır	 metal,	 biyoremediasyon,	 fitoremediasyon,	 karışım,	 Lemna	
minor		
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SU	MERCİMEĞİ	(Lemna	minor)	KULLANARAK	FARKLI	
KONSANTRASYONLARDAKİ	Cu,	Cr	VE	Pb’	NİN	BİYOLOJİK	TEMİZLENMESİ	

Evren	TUNCA,	Şeyda	FİKİRDEŞİCİ,	Özge	BUYURGAN,	Esra	ÜÇÜNCÜ	ve	Ahmet	
ALTINDAĞ	

Ankara	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Ankara	
	
	 Bu	 çalışmanın	 amacı;	 su	 mercimeğinin	 biyolojik	 absorbsiyonundan	
faydalanılarak,	ağır	metal	kirliliğinin	en	önemli	etmenlerinden	olan	Cu,	Cr,	Pb’nin	sucul	
ortamdan	uzaklaştırılmasıdır.	Çalışmadaki	önemli	noktalardan	biri;	bu	3	ağır	metalin	
farklı	konsantrasyonlarının,	su	mercimeğinin	biyoabsorbsiyonunun	üzerine	etkilerinin	
bilinmiyor	 olmasıdır.	 Bu	 çalışma,	 su	 mercimeği	 üzerindeki	 tekli	 ağır	 metal	
biyoremediasyon	 ve	 eşit	 konsantrasyonlu	 karışım	 çalışmalarını	 bir	 adım	 ileri	
götürecek	 ve	 doğal	 ortamlarda	 yapılan	 biyolojik	 temizleme	 çalışmalarına	 destek	
olacak	niteliktedir.	 Çalışmada;	 su	mercimeklerine,	 deneyin	 başında;	 Cu,	 Cr	 ve	Pb’nin	
karışımları	7	farklı	konsantrasyon	halinde,	7	farklı	denek	grubuna	bir	kere	verilmiş	ve	
24	 saatte	 bir	 su	 örnekleri	 alınmıştır.	 Deney	 7	 gün	 boyunca	 3	 tekrarlı	 olarak	
gerçekleştirilmiştir.	6’sı	kontrol	grubundan	olmak	üzere	toplamda	153	su	örneği,	ağır	
metal	miktarının	saptanması	için	ICP	okutmasına	gönderilmiştir.	ICP	sonuçlarına	göre;	
7.günün	sonunda	 	Cr‐Cu‐Pb	 ,	 	Cr‐2xCu,	 	2xCr‐Cu,	Pb‐2xCu,	 	2xPb‐Cu	karışımlarındaki	
Cu	 konsantrasyonları	 sırasıyla;	%46.18,	%41.45,	%45.51,	%51,	%37.17	 oranlarında;	
Cr‐Pb‐Cu,	 Cr‐2xCu,	 2xCr‐Cu,	 Pb‐2xCr,	 2xPb‐Cr	 karışımlarındaki	 Cr	 konsantrasyonları	
sırasıyla;	%99.97,	%99.97,	%99.98,	%99.98,	%99.95	oranlarında;	Cr‐Pb‐Cu,	2xPb‐Cu,	
Pb‐2xCu,	 2xCr‐Pb,	 Cr‐2xPb	 karışımlarındaki	 Pb	 konsantrasyonları	 sırasıyla	 %92.35,	
%91.64,	 %89.96,	 %95.74,	 %96.78	 oranlarında	 sudan	 temizlenmiştir.	 Kurşun,	 su	
mercimeği	 için	 son	 derece	 toksik	 olmasına	 karşın	 düşük	 konsantrasyonlarda	 su	
mercimeği	 tarafından	yüksek	oranda	absorbe	edilmiştir.	Bakır	 için	çalışmada	yüksek	
konsantrasyon	 kullanıldığı	 düşünülürse	 absorbsiyon	 oranlarının	 oldukça	 yüksek	
olduğu	söylenebilirken,	krom	yüksek	oranda	sudan	uzaklaştırılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Ağır	metal,	karışım,	Lemna	minor,	biyoremediasyon	
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GÖKKUZGUN’DA	(Coracias	garrulus)	KULUÇKA	

Ahmet	KILIÇ	
Dicle	Üniversitesi	Fen	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü	21280	Diyarbakır	
	
	 Yurdumuzda	 yaz	 göçmeni	 olarak	 bulunan	 türlerden	 biri	 de	 gökkuzgundur	
(Coracias	 garrulus).	 	 Üreme	 amacıyla	 Güneydoğu	 Anadolu	 Bölgesi’ne	 nisan	 ayı	
sonunda	gelir.	
	 Araştırma	 objemizi	 Dicle	 Üniversitesi	 yerleşkesinde	 bulunan	 gökkuzgunlar	
oluşturdu.	2007	yılından	beri	araştırmalarımız	devam	etmektedir.	Gözlemler	her	gün	
düzenli	 biçimde	 gerçekleştirildi.	 Çalışmalarımızda	 bilinen	 etolojik	 yöntemler	
kullanıldı.	 Belirli	 yuvalar	 aralıksız	 izlendi.	 Araştırmalarda	 fotoğraf	 makinesi,	 video	
kamera,	 dürbün	 ve	 teleskoptan	 faydalanılmıştır.	 Davranış	 analizleri	 tablo	 ve		
grafiklerle	değerlendirildi.	
	 Gökkuzgun	 1‐5	 yumurta	 yapar.	 Kuluçka	 son	 yapılan	 yumurtayla	 başlar.	 Eşler	
kuluçkayı	birlikte	yürütür.	Dişi	kuluçkada	fazla	kalır.	Kuluçkanın	ilk	haftasında	dişinin	
kuluçkaya	 ilgisi	 daha	 fazladır.	 Sonraki	 haftalarda	 dişi	 kuluçkada	 gittikçe	 azalan	
sürelerde	kalır.	Kuluçkanın	toplam	süresinin	yarısını	dişi	sürdürür.	Erkeğin	kuluçkada	
kalma	 süresi	 toplam	 sürenin	 1/3	 ü	 kadardır.	 Yumurtaların	 yalnız	 bırakılma	 süresi,	
toplam	 gözlem	 süresinin	 1/5	 i	 kadardır.	 Dişi,	 daha	 çok	 sabah‐öğleden	 önce	 yuvada	
kalır.	Oysa	 erkek	 sabah	 ve	 öğleden	 sonra	 eşit	 sürelerde	 kuluçkada	 kalır.	 Yumurtalar	
sabahları	 yalnız	 bırakılmamaya	 özen	 gösterilir.	 Öğleden	 sonra	 yumurtaların	 uzun	
sürelerle	yalnız	bırakıldığı	tespit	edildi.	Zira	habitat	ve	yuva	sıcaklığının	uygun	olması	
kuluçkaya	yatmaya	az	ihtiyaç	göstermektedir.	
	 Besin	 piramidinde	 üst	 sıralarda	 yer	 alan	 gökkuzgun	 biyolojik	 mücadelede	
önemli	 bir	 yere	 sahiptir.	 Beslenmesinde	 çekirge	 türlerinin	 önemli	 bir	 paya	 sahip	
olduğu	 belirlenmiştir.	 Ekili	 alanlarda	 zarara	 yol	 açan	 çekirgelerin	 sayıları	 kontrol	
altında	tutulmaktadır.	Kullanılacak	çeşitli	kimyasallara	olan	ihtiyaç	bu	yolla	azalabilir.	
Gökkuzgun	populasyonlarının	korunması	biyolojik	mücadelede	önem	arz	etmektedir.	
Anahtar	 Sözcükler;	 Gökkuzgun,	 kuluçka,	 Coracias	 garrulus,	 eş,	 biyolojik	 mücadele,		
Güneydoğu	Anadolu	Bölgesi	
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ISPARTA	İLİ	HYDROPHILIDAE	(COLEOPTERA)	TÜRLERİNİN	FAUNİSTİK	VE	
SİSTEMATİK	YÖNDEN	İNCELENMESİ	

Ayçin	YILMAZ,	Ebru	Gül	ASLAN	ve	Yusuf	AYVAZ	
Süleyman	Demirel	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	32260,	Isparta	
	

Coleoptera	 takımının	 sucul	 gruplarının	 önemli	 bir	 kısmını	 oluşturan	
Hydrophiloidea,	 neredeyse	bütün	 zoocoğrafik	 bölgelerde	 yayılış	 göstermektedir.	 Tür	
sayısı	 bakımından	 Hydrophiloidea	 üst	 familyasının	 büyük	 bir	 bölümünü	 oluşturan	
Hydrophilidae,	 19	 cins	 95	 tür	 ve	 4	 alt	 tür	 ile	 ülkemiz	 sucul	 kınkanatlı	 faunasının	
önemli	bir	kısmını	temsil	etmektedir.		

Araştırma	 alanı	 olarak	 seçilen	 Isparta	 ili	 sahip	 olduğu	 çok	 sayıda	 sucul	
ekosistem	 ile	 Göller	 Bölgesi’nin	 önemli	 bir	 kısmını	 temsil	 etmektedir.	 2009‐2010	
yıllarında	 Isparta	 il	 merkezi	 ve	 ilçelerinden	 toplanan	 Hydrophilidae	 (Coleoptera)	
türleri,	 bazı	 ekolojik	 verilerle	 birlikte	 faunistik	 açıdan	 incelenmiştir.	 Çalışma	
sonucunda,	Hydrophilidae	familyasının	14	cinsine	bağlı	33	tür,	2	alttür	ve	toplam	671	
birey	tespit	edilmiştir.	Çalışma	yıllarına	göre	taksonların	dağılımı;	2009	yılında	7	cins	
23	tür,	2010	yılında	ise	13	cins	ve	29	tür	şeklindedir.		

Çalışmada	 saptanan	 türlerin	 her	 birinin	 kısaca	 önemli	 diyagnostik	
karakterleri	 verilmiş,	 türlerin	 genel	 habitusu,	 aedeagus	 şekli	 ve	 teşhis	 işleminde	
kullanılan	 bazı	 morfolojik	 yapıları	 sunulmuş,	 bilinen	 Dünya	 ve	 Türkiye	 dağılışları	
revize	 edilmiştir.	Bunun	yanı	 sıra	 türlerin	 habitat	 tercihleri	 gözden	 geçirilerek	 genel	
olarak	tür	ve	cins	bazında	gözlemlere	dayalı	yorumlar	yapılmıştır.	Familya	üyelerinin	
özellikle	durgun	sular,	suyun	karayla	birleştiği	kenar	kısımlar,	çamurlu	su	birikintileri	
ve	 ötrofikasyonun	 yoğun	 olarak	 gözlemlendiği	 sucul	 habitatları	 tercih	 ettikleri	
belirlenmiştir.	Elde	edilen	veriler	ekolojik	açıdan	sonuç	kısmında	tartışılmıştır.		
Anahtar	Sözcükler:	Coleoptera,	Hydrophilidae,	fauna,	habitat	tercihi,	Isparta	
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KUZEY	ANADOLU’DA	YAYILIŞ	GÖSTEREN	Myodes	glareolus	(MAMMALIA:	
RODENTIA)	POPULASYONLARININ	mtDNA	(SİTOKROM	b	ve	KONTROL	BÖLGESİ)	

ANALİZİ	

Reyhan	ÇOLAK1,	Gül	Olgun	KARACAN1,	İrfan	KANDEMİR1,	Teoman	KANKILIÇ2	ve	
Ercüment	ÇOLAK1	

1	Ankara	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü	Tandoğan/Ankara	
2	Niğde	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Niğde	
	
	 Bu	 çalışmanın	 amacı	 Myodes	 glareolus	 populasyonlarının	 Kuzey	 Anadolu	
Bölgesi’ndeki	yayılış	profillerini	ortaya	koymaktır.	Bu	amaçla	çalışılan	populasyonlar	
arasındaki	 genetik	 ilişkiyi	 ortaya	 koymak	 için	 15	 lokaliteden	 toplanan	 38	 örneğin	
mtDNA	 üzerindeki	 iki	 gen	 bölgesinin	 (sitokrom	b	 ve	 kontrol	 bölgesi)	 sekans	 analizi	
yapılmıştır.	 Genetik	 mesafe	 hesaplamalarında	 Kimura	 2	 parametresi	 (K2P)	
kullanılarak	 MEGA	 v.3	 programı	 ile	 genetik	 ilişkiler	 hesaplanmıştır.	 Bu	 yaklaşımla	
oluşturulan	 Neighbor‐joining	 (NJ),	 maximum	 parsimony	 (MP),	 maximum	 likelihood	
(ML)	ve	UPGMA	ağaçları	ile	her	iki	gen	bölgesi	için	de	benzer	sonuçlar	elde	edilmiştir.	
Buna	göre	Kuzey	Anadolu	bölgesi	açık	bir	şekilde	iki	gruba	ayrılmıştır.	Bu	gruplardan	
birini	 doğu	 Karadeniz	 (Samsun‐Ordu‐Giresun‐Trabzon‐Rize)	 populasyonları	
oluştururken	 diğerini	 ise	 Kuzey	 Anadolu’nun	 batısında	 yer	 alan	 populasyonlar	
oluşturmuştur	 (İstanbul‐İzmit‐Düzce‐Bolu‐Ankara‐Zonguldak‐Sinop‐Kastamonu).	
Bursa	(Uludağ)	örnekleri	ise	beklenmedik	bir	şekilde	Doğu	Karadeniz	populasyonları	
ile	 birlikte	 kümelenmiştir.	 Ayrıca	 bu	 çalışma	 ile	 Avrupa	 populasyonlarına	 ait	
GeneBank’tan	 elde	 edilen	 sekanslar	 da	 analizlere	 katılarak	 Myodes	 glareolus’un	
Türkiye	 populasyonları	 ile	 Avrupa	 populasyonları	 ilk	 defa	 filogenetik	 açıdan	
karşılaştırılmış	 ve	 bu	 iki	 populasyon	 arasındaki	 ilişki	 ortaya	 konmuştur.	 Coğrafik	
olarak	birbirine	yakın	olan	Kuzey	Batı	Anadolu	ve	Balkan	populasyonlarının	genetik	
analizlerle	 de	 birbirine	 yakın	 olduğu	 ve	 Türkiye	 populasyonlarının	 Avrupa	
populasyonlarından	farklılaştığı	görülmektedir.	
Anahtar	Sözcükler:	Myodes	glareolus,	Türkiye,	mtDNA	
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ÜRGÜP,	DERİNKUYU	VE	HODUL	DAĞI	(NEVŞEHİR)	ARASINDA	KALAN	BÖLGENİN	
ENDEMİK	BİTKİLERİ	

Deniz	ULUKUŞ	ve	Osman	TUGAY	
Selçuk	Üniversitesi,	Fen	Fakütesi,	Biyoloji	Bölümü,	Selçuklu	/	Konya	
	

Ürgüp,	Derinkuyu	 ve	Hodul	 Dağı	 (Nevşehir)	 arasında	 kalan	 bölgeden	 2008‐
2010	 yılları	 arasında	 toplanan	 1460	 bitki	 örneğinin	 değerlendirilmesi	 sonucu	 76	
familya	 ve	 327	 cinse	 ait	 601	 takson	 tespit	 edilmiştir.	 Çalışma	 alanındaki	 endemik	
takson	sayısı	104	olup	endemiklik	oranı	%	19.05’tir.	Bu	çalışmada	Ürgüp,	Derinkuyu	
ve	 Hodul	 Dağı	 (Nevşehir)	 arasında	 kalan	 bölgede	 bulunan	 endemik	 bitkiler	 IUCN	
tehlike	 kategorileri	 bakımından	 değerlendirilmiştir.	 Endemik	 bitkiler	 arasında	
sırasıyla,	2’si	EN	(Tehlikede),	5’i	VU	(Zarar	görebilir),	10’u	NT	(Tehdit	altına	girebilir)	
ve	 87’si	 LC	 (En	 az	 endişe	 verici)	 kategorisinde	 yer	 almaktadır.	 Alandaki	 endemik	
bitkilerin	resimleri	çekilerek	arşivlenmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Ürgüp,	Derinkuyu,	Hodul	Dağı,	Endemik,	Nevşehir,	Türkiye	
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ÇANAKKALE	(TÜRKİYE)	BAYRAMİÇ	BARAJI	VE	BARAJI	BESLEYEN	AKARSULARIN	
KİRLİLİK	YÜKLERİ	İLE	ÇEVRESEL	ETKİLEŞİMLERİ	ÜZERİNE	BİR	ARAŞTIRMA	

			1Ercan	Döver,	2Ahmet	Gönüz	2,		B.	Damla	Yağan	ve		1Kaan	Hürkan	
1.Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi	Fen	Bilimleri	Enstitüsü	Biyoloji	Anabilim	Dalı	
2.Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi	Fen	Edebiyat	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü	
	
	 Bu	 	 çalışmada	Çanakkale	Bayramiç	Havzası’nda	bulunan	Bayramiç	Barajının	
ağır	 metal	 kirlilik	 yükü	 incelenmiş,	 baraj	 çevresinden	 ve	 özellikle	 barajı	 besleyen	
akarsu	 girişlerinden	 su,	 sediment	 ve	 bitki	 örnekleri	 alınarak	 ,	 yaş	 yakma	 metodu	
uygulanmış,	 Cd,	 Co,	 Cu,	 Fe,	 K,	Na,	Ni,	 Pb,	 Zn	 ve	P	 değerleri	 analiz	 edilmiştir.	 Ölçülen	
değerler	Su	Kaynakları	Koruma	Yönetmeliği’nde;	Kıta	İçi	Su	Kaynakları	 için	belirtilen	
parametrelerin	sınır	değerleri	ile	karşılaştırılmış	ve	Cu,	Fe,	Ni,	Pb	için	ölçülen	değerler	
standartların	üzerinde	bulunmuştur.		
Baraj	 gölünün	 gel‐git	 seviyesinde	 su	 içerisinde	 canlı	 olarak,	 suyun	 çekildiği	 toprak	
alanlarda	 da	 çok	 miktarda	 cansız	 olarak;	 	 su	 biyologlarınca	 su	 kirliliği	 analizinde	
indikatör	 olarak	 kullanılan	Dreissena	 polimorpha	 kabuklu	 türü	 gözlenmiştir.	 Yörede	
özellikle	Bayramiç	Barajı	ve	barajı	besleyen	çaylar	üzerinde	Sazan	cinsi	tatlı	su	balığı	
avcılığının	 yapılmakta	 olduğu	 belirlenmiştir.	 Bayramiç	 Barajı	 ve	 çevresinin	
(Phalacrocorax	 carbo	 (Karabatak),	 Ardea	 cinerea	 (Gri	 balıkçıl),	 Buteo	 rufinus	 (Kızıl	
şahin),	Larus	cachinnans	(Gümüş	martı),	Larus	ridibundus	(Karabaş	martı)	gibi	pek	çok	
kuş	türüne	ev	sahipliği	yaptığı	gözlenmiştir		
Anahtar	Sözcükler:	Bayramiç	Barajı,	Ağır	Metal,	Su	Kirliliği	
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İZMİR	KARABURUN	YARIMADASINDA	DALINDA	OLGUNLAŞAN	HURMA	
ZEYTİNLERDEN	Phoma	multirostrata’	NIN	İZOLASYONU	VE	FENOTİPİK	VE	
GENOTİPİK	YÖNTEMLER	İLE	TANILANMASI:	Olea	europea’	DAN		İLK	KAYIT		

Özlem	ABACI	ve	Alev	HALİKİ‐UZTAN	
Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Temel	ve	Endüstriyel	Mikrobiyoloji	ABD,	
35100,	Bornova,	İzmir,	Türkiye	
	
	 Hurma	 zeytin	 Türkiye’	 de	 sadece	 Karaburun	 Yarımadasında	 görülen	 ve	
dalında	 olgunlaştıktan	 sonra	 tüketiciye	 sunulan	 bir	 zeytin	 türüdür.	 Zeytin	 taneleri,	
ağaçta	 iken,	 yörenin	 ekolojik	 koşullarının	 da	 yardımıyla,	 kendiliğinden	 olgunlaşarak	
yenebilecek	duruma	gelir.	Bu	durum	zeytin	henüz	ağaç	üzerinde	iken,	taneleri	infekte	
eden	 bir	 fungus	 türü	 ile	 gerçekleşmektedir.	 Çalışmamızda	 İzmir	 Karaburun	
Yarımadasından	 toplanan	 hurma	 zeytinden	 izole	 edilen	 Phoma	 sp.’	 nin	 fenotipik	 ve	
genotipik	 yöntemler	 ile	 tanılanması	 yapılmıştır.	 Sonuç	 olarak	 çalışmamız	 Olea	
europaea’	dan	Phoma	multirostrata	izolasyonu	için	ilk	kayıttır.		
	Anahtar	Sözcükler:	Phoma	multirostrata,	Olea	europaea,	Karaburun,	Izmir.	
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BİTKİ	PARAZİTİ	KÖK‐UR	NEMATODLARIYLA	BİYOLOJİK	MÜCADELEDE	
FUNGUSLARIN	BİYOLOJİK	ETKİNLİĞİ	

Mehmet	Ali	ONARAN1	ve	Mustafa	KATI2	
1Muğla	Anadolu	Lisesi	Merkez‐Muğla	
2Selimiye	Anadolu	Tarım	Meslek	Lisesi	Üsküdar‐İstanbul	
	
	 Alternatif	 mücadele	 yöntemleri	 içerisinde	 entomopatojenlerin	 özelliklede	
fungusların	 biyolojik	 ve	 entegre	 mücadele	 çalışmalarında	 	 kullanılabilmesini	
sağlayabilmek	için	bu	çalışma	yapılmıştır.	
Bu	 amaçla,	 çevre	 ve	 insan	 sağlığının	 korunması	 adına	 ekolojik	 savaşım	 yöntemleri	
olarak,	özellikle	kök‐ur	nematodlarına	karşı	biyolojik	kontrol	 etmenlerinin	 tespiti	 ve	
kullanımı	 son	 yıllarda	 üzerinde	 çalışmaların	 yoğunlaştığı	 konular	 arasında	 yer	
almaktadır.		

Bu	çalışmada;	Muğla	ili	sebze	seralarında	önemli	zararlara	sebep	olan	kök‐ur	
nematodlarının	fungal	parazitlerin	etkinlikleri	yeterince	bilinmemektedir.	
Bulaşık	 bitki	 köklerinden	 	 ergin	 dişilerin	 elde	 edilmesinde	 “Blender‐	 Elek”	 metodu	
kombinasyonu	 kullanılmıştır.	 Bunun	 için	 urlu	 bitki	 kökleri	 akan	 su	 altında,	 iyice	
yıkandıktan	sonra	1‐2	cm	uzunluğunda	parçalara	ayrılarak	blendere	yerleştirilmiştir.	
Materyalin	 üzerini	 örtecek	 kadar	 su	 konduktan	 sonra,	 alet	 10‐15	 saniye	 süre	 ile	
çalıştırılmıştır.	Bu	karışım	sırasıyla	30,	60,	100	Mesh’lik	eleklerden	geçirilerek,	elekler	
üzerinde	kalan	nematodlu	materyal	püset	yardımıyla,	bir	beherde	toplanmıştır.	
Ergin	dişiler	ve	yumurta	kümeleri	elde	edildikten	sonra,	%	1,5’lik	Su	Agar	(WA)	ortamı	
bulunan	9	cm	çaplı	petrilere,	her	petri	kabına	10	adet	olacak	şekilde	yerleştirilmiş	ve	
22	C°’de	inkübasyona	bırakılmıştır.		
Yumurta	kümeleri	ve	dişilerde,	fungal	gelişme	için	yaklaşık	1	ay	düzenli	olarak	kontrol	
edilip,	gelişen	hiflerin	ucundan	alınan	5	mm	çaplı	agar	parçası	¼’lük	Corn	Meal	Agar	
(CMA)	 ortamına	 alınmıştır.	 Petriler	 25	 C°’de	 en	 az	 10	 gün	 inkübe	 edilerek,	 gelişen	
fungusların	 saf	 kültürleri	 elde	 edilene	 kadar	 saflaştırma	 işlemine	 WA	 ve	 ¼	 CMA	
ortamları	kullanılarak	devam	edilmiştir.	
Mikroorganizmalar	 arasında	 nematodları	 parazitleyen	 ve	 populasyonlarını	 azaltan	
fungus	 ve	 predatör	 türler	 	 büyük	 önem	 taşımaktadır	 ve	 biyolojik	 mücadele	 etmeni	
olarak	özellikle	funguslar	yüksek	potansiyele	sahiptirler.		

Bu	 türlerin	 uygulanmalarının	 kolay	 olmaması,	 özellikle	 kontrolün	 elde	
edilmesi	 için	 zamana	 gerek	 duyulması	 ve	 bu	 kontrolün	 daimi	 olmaması	 gibi	
dezavantajları	vardır.	Tüm	bunlara	karşın,	kök‐ur	ve	kist	gibi	kalıcı	endoparazit	türlere	
karşı	başarılı	sonuçlar	alınmıştır.	
Anahtar	Sözcükler	:	Nematod,	Fumigant,	Toksik,	Fungus,	Endoparazit	
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KAZ	DAĞLARINDA	FARKLI	YÖRELERDEN	ALINAN	KAR	ÖRNEKLERİNDE	KALİTE	
ÖZELLİKLERİNİN	İZLENMESİ	

Gıyasettin	AKBİN,	Mehmet	SAYMAN,	Nihal	ÖZEL	ve	H.	Handan	ÖNER	
Ege	Ormancılık	Araştırma	Müdürlüğü	Urla/İzmir	
	

Batı	 Anadolu’nun	 en	 önemli	 yükseltilerinden	 biri	 olan	 Kaz	 Dağları	 Ege	 ve	
Marmara	 Bölgelerinin	 kesişim	 noktasında	 olması	 nedeniyle	 gerek	 flora	 ve	 fauna	
gerekse	 genetik	 ve	 ekosistem	 çeşitliliği	 açısından	 Türkiye’nin	 en	 önemli	 orman	
alanlarından	 birisidir.	 Böylesi	 önemli	 bir	 alanın	 çevresinde	 18	 Mart	 Çan	 Termik	
Santralinin	yapılacağı	kesinleştikten	sonra	izleme	çalışmalarının	gerekliliği	anlaşılmış	
ve	çalışmalara	başlanmıştır.	Yörede	Santralden	etkilenebileceği	düşünülen	üç	alandan	
2002–2009	 yılları	 arasında	 sekiz	 yıl	 süreyle	 kar	 örnekleri	 alınmış	 ve	 analizleri	
yapılarak	kimyasal	içerikleri	belirlenmiştir.	

	
Çalışmadan	 elde	 edilen	 sonuçlara	 göre	 yöredeki	 kar	 örneklerinin	

özelliklerinde	 yıllar	 itibariyle	 istatistikî	 olarak	 anlamlı	 bir	 farklılığın	 bulunmadığı	
tespit	 edilmiştir.	 Örnek	 alınan	 yöreler	 açısından	 değerlendirildiğinde	 ise,	 sadece	
serbest	klor	değerlerinde	%	5	alfa	seviyesinde	anlamlı	farklılığın	olduğu	görülmüştür.	
Diğer	 parametrelerde	 yöreler	 arasında	 anlamlı	 bir	 farklılığın	 bulunmadığı	
belirlenmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Kaz	Dağları,	Kar	suyu	özellikleri,	Çan	Termik	Santrali	
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İZMİR	KÖRFEZİ’NDE	BENEKLİ	HANİ	Serranus	hepatus	(Linnaeus,	1758)	
BALIĞININ	MİDE	İÇERİKLERİNDE	GÜN	İÇERİSİNDEKİ	DEĞİŞİMLERİN	

ARAŞTIRILMASI	

Özge	ÖZGEN,	Eyüp	Mümtaz	TIRAŞIN	ve	Aydın	ÜNLÜOĞLU	
Dokuz	Eylül	Üniversitesi,	Deniz	Bilimleri	ve	Teknolojisi	Enstitüsü,	 	Bakü	Bulvarı	No:100	
İnciraltı‐35340‐İzmir	
	

İzmir	 Körfezi’nde	 örneklenen	 benekli	 hani	 balıklarının	 mide	 içerikleri	
incelenmiş	ve	24	saatlik	zaman	diliminde	besin	kompozisyonu	ve	miktarında	değişim	
olup	 olmadığı,	 günün	 belli	 bir	 zaman	 diliminde	 mi	 yoksa	 sürekli	 mi	 beslendikleri	
araştırılmıştır.	
	 Benekli	 hani	 balıkları,	 İzmir	 Körfezi’nden	 2007	 yılı	 yaz	 ile	 2008	 yılı	 güz	
mevsimlerinde	 aynı	 alanda	 ve	 günün	 değişik	 periyotlarında	 gerçekleştirilen	 16	 trol	
örneklemesi	 sonucunda	 yakalanmıştır.	 Çalışmada	 383’ü	 yaz	 ve	 367’si	 güz	
mevsimlerinde	 750	 mide	 incelenmiştir.	 Yaz	 döneminde	 öğlen	 ve	 akşam	 midelerin	
%95‐100	 doluyken	 havanın	 kararmasıyla	 birlikte	 mide	 doluluk	 oranı	 azalmaya	
başlamış	 ve	 gece	 balıkların	 yaklaşık	 yarısının	 (%46‐68)	 midesi	 boş	 çıkmıştır.	 Güz	
döneminde	 ise	 gündoğumu	 (%	 80)	 ve	 günbatımında	 (%74)	 midelerin	 çoğunluğu	
boşken	 diğer	 zamanlarda	 midelerin	 yarısı	 boş	 bulunmuştur.	 Yaz	 döneminde	 mide	
içeriklerinin	 çoğunluğunu	 gündüz	 saatlerinde	 %70‐96	 IRI	 değerleriyle	 mysidacea	
grubu	oluşturmuştur.	Havanın	kararmasıyla	birlikte	midelerde	mysidacea’lerin	oranı	
azalmış	 (%16‐50)	 ve	 caridea,	 brachyura,	 amphipoda	 grupları	 artış	 göstermiştir.	
Gündüz	midelerde	az	bulunan	caridea	grubu	gece	%29‐49	IRI	değerlerine	yükselerek	
mysidacea	 ile	 birlikte	mide	 içeriklerinin	 çoğunluğunu	 (%63‐80)	 oluşturmuştur.	 Güz	
döneminde	 de	 midelerde	 bulunan	 besinlerin	 çoğunluğunu	 mysidacea	 ve	 caridea	
grupları	 oluşturmuştur.	 Ancak	 yaz	 döneminin	 tersine,	 güz	 döneminde	 caridea	
grubunun	 IRI	 değerleri	 gündüz	 %42‐57	 arasında	 değişiyorken	 gece	 %9‐30’lara	
düşmüştür.	 Mysidacea’lerin	 IRI	 değerleri	 ise	 öğlen	 vakti	 hariç	 (%55)	 genelde	
gece(%64‐65)	gündüze(%4‐34)	göre	daha	yüksek	çıkmıştır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 İzmir	 Körfezi,	 Serranus	 hepatus,	 beslenme	 zamanı,	 besin	
kompozisyonunda	günlük	değişimler	
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İZMİR’DE	EVCİL	HAYVAN	BESLENEN	VE	BESLENMEYEN	EVLERDE	MİKROFUNGAL	
FLORANIN	KARŞILAŞTIRILMASI	

Ayşegül	YOLTAŞ,	Özlem	ABACI	ve	Alev	HALİKİ	UZTAN	
Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Temel	ve	Endüstriyel	Mikrobiyoloji	
Anabilim	Dalı,	Bornova‐İZMİR,	35100		
	
	 Bu	 çalışmada	 içerisinde	 evcil	 hayvan	 beslenen	 ve	 beslenmeyen	 evlerde	
bulunan	hava	 ile	taşınan	mikrofungus	florasının	tespiti,	genus	düzeyinde	tanılanması	
ve	 mevsimsel	 dağılımının	 incelenmesi	 amaçlanmıştır.	 Bu	 amaçla	 2008	 yılı	 Ocak‐
Haziran	 ayları	 arasında,	 aylık	 periyotlarla	 İzmir	 ilinde	 4’ü	Karşıyaka,	 2’si	Hatay,	 2'si	
Bornova,	2'si	Balçova	ve	2'si	Urla	olmak	üzere,	6’sı	evcil	hayvan	barındıran,	6’sında	ise	
evcil	 hayvan	 bulunmayan	 toplam	 12	 evden	 4	 bina	 içi	 ve	 1	 bina	 dışı	 olmak	 üzere	 5	
noktadan	Merck	MAS	100	 eco	 cihazı	 ile	 hava	 örnekleri	 alınmıştır.	 Çalışma	 süresince	
kullanılan	petrilerde,	evcil	hayvan	barındırmayan	evlerde	 toplam	2751;	evcil	hayvan	
beslenen	 evlerde	 ise	 5066	 fungus	 kolonisi	 sayılmış	 ve	 sonuçlar	 kob/m3	 olarak	
verilmiştir.	 Sonuçlar	 ayrıca	 örnek	 alınan	 noktaların	 metropol	 içi	 ve	 metropol	 dışı	
olmasına	 göre	 değerlendirilmiştir.	 Elde	 edilen	 izolatların	 genus	 düzeyinde	
identifikasyonu	sonucunda	Aspergillus,	Penicillium,	Alternaria,	Cladosporium,	Rhizopus,	
Helminthosporium,	 Trichoderma,	 Scopulariopsis	 genusları,	 steril	 miseller	 ve	 mayalar	
tespit	edilmiştir.			
Anahtar	Sözcükler:	İzmir,	mikrofungus,	hava	kaynaklı,	evcil	hayvan,	izolasyon	
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TÜRKİYE’DEN	YENİ	BİR	Amaurobius	C.	L.	KOCH,	1837	(ARANEAE;	
AMAUROBIIDAE)	TÜRÜ	

Recep	Sulhi	ÖZKÜTÜK1,	Kadir	Boğaç	KUNT2	ve	Mert	ELVERİCİ3	
1	Anadolu	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü	/	Eskişehir,		
2	Poligon	Sitesi	71/27‐B,	Dodurga,	Çayyolu	/	Ankara	
3	Ortadoğu	Teknik	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü	/Ankara	
	

Günümüzde	 50	 cinse	 ait	 276	 türle	 temsil	 edilmekte	 olan	 Amaurobiidae	
familyası	mensupları	ağırlıklı	olarak	Holarktik	bölgede	dağılım	gösteren	ve	küçükten	
büyüğe	 boyları	 değişebilen	 araneomorf	 örümceklerdir.	 Üç	 tarsal	 pençe	 taşımaları,	
kribellat	 ya	 da	 ekribellat,	 çoğunlukla	 sekiz	 gözlü	 ve	 soluk	 beden	 renginde	 oluşları	
familyanın	genel	özelliklerindendir.		

Familyanın	tür	sayısı	bakımından	en	zengin	cinsi	olan	Amaurobius,	Türkiye’de	
A.	erberi	(Keyserling,	1863)	ve	A.	ferox	(Walckenaer,	1830)	olmak	üzere	iki	türle	temsil	
edilmektedir.	

Bu	 çalışmada	 2010	 yılında	 Bursa	 ilinden	 toplanan	 Amaurobius	 cinsine	 ait	
örümcek	 örnekleri	 değerlendirilmiştir.	 Araziden	 el	 aspiratörü	 vasıtasıyla	 toplanan	
toplam	 21	 adet	 (7	 ♂♂,	 5	 ♀♀	 ve	 9	 ergin	 altı)	 örnek,	 %70’lik	 etil	 alkole	 alınarak	
laboratuvar	 ortamına	 taşınmıştır.	 Örneklerin	 sistematik	 farklılıklarını	 belirleyen	
üreme	 organları	 üzerinde	 (erkeklerde	 palp,	 dişilerde	 epijin)	 Leica	 DFC295	 kamera	
monte	edilmiş	Leica	S8AP0	marka	stereomikroskop	ile	çalışılmıştır.		

İncelenen	 Amaurobius	 örneklerinin	 tüm	 diagnostik	 özellikleri	 dikkate	
alındığında,	 Dünya	 örümcek	 fasunası	 için	 yeni	 bir	 tür	 olduğuna	 karar	 verilmiş	 ve	
Amaurobius	 usta	 sp.	 n.	 olarak	 adlandırılmıştır.	 Amaurobius	 usta	 sp.	 n.;	 üreme	
organlarının	genel	yapısal	özellikleri	itibariyle	Yunanistan,	Bulgaristan	ve	Ukrayna’da	
dağılım	 göstermekte	 olan	 A.	 strandi	 Charitonov,	 1937	 türü	 ile	 benzerlik	
göstermektedir.	Bununla	beraber	erkek	palpine	ait	tibial	apofizlerin	ve	dişi	vulvasının	
yapısal	özellikleri	ile	A.	strandi	Charitonov,	1937’den	kesin	bir	şekilde	ayrılmaktadır.	
Anahtar	Sözcükler:	Örümcek,	yeni	tür,	sistematik	
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ESKİŞEHİR	YAKIN	ÇEVRESİNİN	VEJETASYONU	VE	ODUNSU	BİTKİLERİ	

Nejat	ÇELİK	
Orman	Toprak	ve	Ekoloji	Araştırmaları	Enstitüsü	Müdürlüğü	Eskişehir	
	
	 “Eskişehir	 Yakın	 Çevresinin	 Vejetasyonu	 ve	 Odunsu	 Bitkileri”	 adlı	 bu	
araştırmada,	 Eskişehir	 kentinin	 yakın	 çevresinin	 ekolojik	 şartlarında	 yetişen,	 doğal	
bitki	 örtüsünün	 odunsu	 türlerinin	 yayılış	 alanları	 ile	 teşhis	 işlemleri	 gerçekleştirildi.	
Ayrıca	değişik	 topoğrafya	arzeden	 (tepeler,	yamaçlar	vb.)	kesimleri	de	 incelenmiştir.	
Pinus	 nigra,	 P.brutia,	 P.sylvestris,	 Juniperus	 ssp,	 Quercus	 ssp,	 araştırma	 alanının	
vejetasyonunu	 teşkil	 eden	 odunsu	 türlerdir.	 Araştırma	 alanında	 yapılan	 çalışma	
sonucunda;	23	familyaya	bağlı,	40	çins	ve	69	bitki	türünün	yayıldığı	saptanarak	doğal	
türlerin	Peyzaj	Mimarlığında	yararlanma	olanakları	irdelenmiştir.	
											Eskişehir	bölgesi,	ERİNÇ’in	Türkiye’nin	makro	iklim	sıralaması	içinde	İç	Anadolu	
step	 iklimi	 tipine,	yağış	etkenliği	 indeksine	göre	değerlendirildiğinde	 ise	yıllık	olarak	
“yarı	 kurak”	 kategorisine	 girmektedir.	 Dolayısıyla	 bu	 bölgenin	 büyük	 bölümü	 yaz	
aylarının	 kurak	 ikliminden	 olumsuz	 yönde	 etkilenmektedir.	 Açık‐yeşil	 alanlarla	 ilgili	
sulama	 olanağı	 sınırlıdır.	 Bu	 nedenle	 bu	 yörede	 yapılacak	 olan	 park,	 bahçe,	 peyzaj	
planlaması	ve	diğer	bitkisel	düzenleme	çalışmalarında	kent	içi	ve	kırsal	alanlarda	ağaç	
ve	 çalı	 türlerinin	 doğru	 seçiminde	 su	 ekonomilerinin	 göz	 önünde	 tutulması	 büyük	
önem	taşımaktadır.	Bölge	step	florası	kayalık,	taşlık	ortam	bitkileri	yönünden	oldukça	
zengindir.	 Arazide	 yapılan	 gözlemler	 ve	 çekilen	 fotoğraflar	 sonucunda,	 bölgede	
ekstrem	koşullara	dayanıklı	23	değişik	familya	ya	ait	69	bitki	türü	tespit	edilmiş	olup,	
bu	bitkisel	materyallerin	büyük	çoğunluğu	kentsel	ve	kırsal	peyzaj	düzenlemelerinde	
geniş	ölçüde	kullanılabilecek	niteliktedir.	Bu,	doğal	bitki	potansiyeli	 açısından	hiç	de	
azımsanamayacak	kapasitededir.	
Anahtar	Sözcükler:	Odunsu	Bitkiler,	Eskişehir,	Vejetasyon,		Peyzaj	Planlama	
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BİGA	YARIMADASI	TATLISU	MOLLUSKA	FAUNASINA	KATKILAR	

Deniz	Anıl	ODABAŞI,	Mehmet	AKBULUT,	M.	Zeki	YILDIRIM	ve	Serpil	ODABAŞI	
Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniv.,	Su	Ürünleri	Fakütesi,	Temel	Bilimler	Bölümü,	Çanakkale	

	
Biga	 Yarımadası’nda	 yer	 alan	 Kocabaş,	 Sarıçay,	 Karamenderes	 ve	 Tuzla	

Çayları’nın	 Molluska	 (Gastropoda	 ve	 Bivalvia)	 faunasını	 ve	 dağılımlarını	 belirlemek	
için	gerçekleştirilen	bu	çalışmada,	Kocabaş	Çayı’ndan	4,	Sarıçay’dan	3,	Karamenderes	
Çayı’ndan	4	ve	Tuzla	Çayı’ndan	4	istayon	seçilerek	örneklenmiştir.	

Elde	edilen	bulgulara	göre,	 toplam	Kocabaş	Çayı’nda	6	gastropod,	2	bivalvia,	
Sarıçay’da	17	gastropod,	9	bivalvia,	Karamenderes	Çayı’nda	11	gastropod,	4	bivalvia	
ve	 Tuzla	 Çayı’nda	 14	 gastropod,	 3	 bivalvia	 olmak	 üzere,	 çalışma	 boyunca	 tüm	
istasyonlardan	toplam	27	gastropod	ile	13	bivalvia	klasisine	ait	türler	tespit	edilmiştir.	
Biga	Yarımadası	akarsularında	gerçekleştirilen	önceki	çalışmalara	bakıldığında,	tatlısu	
gastropodlarından	Valvata	macrostoma,	Myosotella	myosotis,	Oxyloma	 elegans,	Radix	
labiata	Gyraulus	albus,	Gyraulus	piscinarum,	Ancylus	fluviatilis	ve	bivalvia	üyelerinden,	
Unio	pictorum	türleri	bölge	için	ilk	kayıt	niteliğindedir.	
	Anahtar	 Sözcükler:	 Molluska,	 Potamofauna,	 Kocabaş	 Çayı,	 Sarıçay,	 Karamenderes	
Çayı,	Tuzla	Çayı,	Biga	Yarımadası	
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ASİDİK	MADEN	DRENAJINDAN	İZOLE	EDİLEN	FUNGAL	BİYOKÜTLE	İLE	BLUE	72,	
ORANGE	13	VE	VİOLET	1	TEKSTİL	BOYARMADDELERİNİN	RENK	GİDERİMİNİN	

ARAŞTIRILMASI	

Serap	GEDİKLİ1,	Pınar	AYTAR1,	Yasemin	K.	ÖZEL1,	Meltem	ÇELİKDEMİR1,	Gökhan	
GÜNGÖRMEDİ1	ve	Ahmet	ÇABUK2	

	1Eskişehir	Osmangazi	Üniversitesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	Biyoloji	Anabilim	Dalı,	
Meşelik,	Eskişehir	
2Eskişehir	Osmangazi	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Genel	
Biyoloji	Anabilim	Dalı,	Meşelik,	Eskişehir	
	
	 Tekstil	 ve	boya	 fabrikası	atık	 sularının	oluşturduğu	çevre	kirliliği	önemli	bir	
problem	olarak	ortaya	çıkmaktadır.		Mevcut	tekstil	ve	boya	fabrikalarının	pek	çoğunun	
arıtım	 sistemleri	 olmadığından	 ya	 da	 yeterli	 düzeyde	 arıtım	 yapılamadığından	 atık	
sular	 doğrudan	 alıcı	 ortama	 deşarj	 edilmektedir.	 Tekstil	 endüstrisi	 atık	 sularının	
biyolojik	 arıtımı	 ve/veya	 biyolojik	 iyileştirilmesi	 uygun	maliyetli	 ve	 çevre	 dostu	 bir	
arıtım	teknolojisi	olduğundan	daha	çok	tercih	edilmektedir.		

Bu	 çalışma	 kapsamında	 tekstil	 endüstrisinde	 yoğun	 bir	 biçimde	 kullanılan	
tekstil	 boyalarının	biyolojik	 arıtımında,	Çanakkale	 ilindeki	asidik	maden	drenajından	
izole	 edilen	 fungal	 biyokütle	 kurutularak	 dekolorizasyonda	 kullanım	 potansiyeli	
araştırılmıştır.	 Renk	 giderimi	 çalışmalarında	 Sarar	 Tekstil	 Fabrikasından	 (Eskişehir)	
alınan	boyarmaddeler	kullanılmıştır.	

Renk	giderimi	çalışmalarında	Blue	72,	Orange	13	ve	Violet	1	adında	3	 farklı	
boyarmadde	değerlendirilmiş	 ve	bu	boyarmaddeler	 için	 etkin	 bir	 renk	 giderimi	 elde	
edilmiştir.	 Yapılan	 renk	 giderimi	 üzerine	 pH,	 biyokütle	 miktarı,	 başlangıç	 boya	
konsantrasyonu,	 temas	 süresi,	 sıcaklık	 ve	 çalkalama	 hızı	 gibi	 biyosorpsiyon	
parametrelerinin	etkisi	araştırılmıştır.	

Belirlenen	optimum	koşullarda	fungal	kuru	biyokütlesi	ile	her	üç	boyarmadde	
için	 renk	 giderim	 çalışmaları	 öncesi	 ve	 sonrasında	 FT‐IR	 analizleri	 yapılarak	
boyarmaddelerin	 bağlandığı	 fonksiyonel	 gruplar	 belirlenmeye	 çalışılmıştır.	 Ayrıca	
yine	her	üç	boyarmadde	için	renk	giderim	çalışması	öncesi	ve	sonrasında	toksisitedeki	
değişim	Microtox	yöntemi	ile	takip	edilmiş	ve	toksisitede	düşme	gözlemlenmiştir.		
Anahtar	Sözcükler:	Biyosorpsiyon,	boyarmadde,	fungal	biyokütle	
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HATAY	İLİNE	AİT	ZEYTİNYAĞLARIN	ANTİBAKTERİYEL	AKTİVİTESİNİN	
ARAŞTIRILMASI	

Yağmur	TOPTAŞ1,	Nilay	UĞUR2,	Perim	Burcu	ÇIPER2	ve	Ahmet	ÇABUK3	
1Eskişehir	 Osmangazi	 Üniversitesi,	 Fen	 Bilimleri	 Enstitüsü,	 Biyoloji	 Anabilim	 Dalı,	
Meşelik,	Eskişehir	
2Eskişehir	 Osmangazi	 Üniversitesi,	 Fen	 Edebiyat	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü,	 Meşelik,	
Eskişehir	
3Eskişehir	 Osmangazi	 Üniversitesi,	 Fen	 Edebiyat	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü,	 Genel	
Biyoloji	Anabilim	Dalı,	Meşelik,	Eskişehir	
	

Türkiye	 bulunduğu	 coğrafi	 konum	ve	 sahip	 olduğu	Akdeniz	 iklimi	 özellikleriyle,	
İtalya,	 İspanya,	Yunanistan	ve	Tunus	gibi	diğer	Akdeniz	ülkeleriyle	birlikte	dünyanın	
önde	gelen	zeytin	ve	zeytinyağı	üreticilerindendir.	Zeytinyağına,	kendine	has	lezzetini	
veren	birçok	bileşenden	biri	fenolik	bileşiklerdir.	Ayrıca	antioksidan	olan	Oleuropein,	
Hidroksitirosolün	zengin	kaynağıdır.	

Bu	 çalışmada,	 Hatay	 ilinde	 üretilen	 zeytinlerden	 üretilen,	 farklı	 zeytinyağların	
antimikrobiyal	aktivitelerinin	belirlenmesi	amaçlanmıştır.		

Çalışmada	Hatay	ilinde	üretilen	zeytinlerden	elde	edilen	naturel,	sızma	ve	pomale	
zeytinağlarının	 antimkrobiyal	 aktivitesi	 araştırılmıştır.	 	 Test	 organizmaları	 olarak	
Micrococcus	 luteus,	 Staphylococcus	 aureus,	 Bacillus	 subtilis	 ve	 Bacillus	 cereus	
kullanılmıştır.	 İnkübasyon	 süresi	 bakteri	 dilüsyonları	 hazırlanmış	 ve	 test	 tüplerine	
hazırlanan	Tween	80	içeren	fosfat	tamponlu	tuz	çözeltisi,	test	edilen	zeytinyağı	ve	test	
organizmaları,	 belirlenen	 miktarlarda	 eklenmiştir.	 	 İnkübasyon	 süresi	 sonunda	
koloniler	sayılmış	ve	kontrol	grupları	ile	karşılaştırılmıştır.	

Yapılan	 çalışma	sonucunda	 	 doğal	 ve	 sızma	zeytinyağında,	M.	 luteus,	S.	aureus,B.	
subtilis,	B.	cereus	test	organizmalarında	koloni	oluşmamıştır.	Pomale	zeytin	yağında	ise	
M.	luteus’	da	koloni	ürememiş,	S.	aureus’da	11,	B.	subtilis’de	57,	B.	cereus’da	38	koloni	
sayılmıştır.			

Bu	çalışmadan	elde	edilen	sonuçlara	göre	Hatay	 iline	ait	doğal,	 sızma	ve	pomale	
zeytinyağlarının	 antimikrobiyal	 etkisi	 olduğu	 görülmüştür.	 	 Naturel	 ve	 sızma	
zeytinyağları	 işlenmemiş	 ve	 düşük	 pH’ları	 sayesinde,	 işlenmiş	 olan	 pomale	
zeytinyağına	göre	daha	fazla	antimikrobiyal	etki	göstermiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	Zeytinyağı,	antibakteriyel	aktivite	
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Harpactea	kaygusuzi	sp.	n.;	DYSDERIDAE	(ARANEAE)	FAMİLYASI	İÇİN	YENİ	BİR	
TÜR		

Kadir	Boğaç	KUNT	1,	Recep	Sulhi	ÖZKÜTÜK	2	ve	Mert	ELVERİCİ	3	
1	Poligon	Sitesi	71/27‐B,	Dodurga,	Çayyolu	/	Ankara		
2	Anadolu	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü	/	Eskişehir	
3	Ortadoğu	Teknik	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü	/Ankara	
	
	 Akdeniz	 ve	 çevresinde	 dağılım	 göstermekte	 olan	 Dysderidae	 familyası	
günümüzde	24	cinse	bağlı	512	türle	temsil	edilmektedir.	Familya	üyeleri	genellikle	altı	
gözlü,	 gececil,	 vücut	 boyları	 küçükten	 ortaya	 değişebilen,	 gezici	 yer	 örümcekleridir.	
Dsyderidae	familyasının	Türkiye’den	kayıtlı	45	türü	bulunmakta	olup	bunlardan	20’si	
Harpactea	 cinsine	 aittir.	 Genel	 özellikleri	 itibariyle	 tipik	 bir	 dysderid	 örümcek	 cinsi	
olan	Harpactea;	 familyanın	diğer	cinslerinden,	üreme	organlarının	yapısal	özellikleri,	
keliseral	 dişlerin	 sıralanması,	 bacak	 dikenlerinin	 sayısı	 ve	 konumları	 gibi	 bazı	 genel	
özellikleri	ile	ayrılmaktadır.	

Bu	çalışmada	2011	yılında	Alanya‐Antalya’dan	toplanan	Harpactea	cinsine	ait	
örümcekler	 değerlendirilmiştir.	 Araziden	 aspiratör	 aracılığıyla	 örneklenen	 5	 adet	 (2	
♂♂,	 3	 ♀♀)	 birey,	 %70’lik	 etil	 alkole	 alınarak	 laboratuvara	 taşınmıştır.	 Örneklerin	
sistematik	 farklılıklarını	 belirleyen	 üreme	 organları	 üzerinde	 Leica	 DFC295	 kamera	
monte	edilmiş	Leica	S8AP0	marka	stereomikroskop	ile	çalışılmıştır.		

İncelenen	Harpactea	örneklerinin	 tüm	 tanısal	özellikleri	dikkate	alındığında,	
Dünya	 örümcek	 faunası	 için	 yeni	 bir	 tür	 olduğuna	 karar	 verilmiş	 ve	 Harpactea	
kaygusuzi	sp.	n.	olarak	adlandırılmıştır.	Harpactea	kaygusuzi	sp.	n.;	Türkiye	endemiği	
olan	H.	sanctaeinsulae	Brignoli,	1978	ile	yakınlık	sergilemektedir.	Bununla	beraber	her	
iki	 türde	de	spiniform	olan	embolusların	H.	kaygusuzi	 sp.	n.’de	 farklı	uzunlukta	olup;	
embolus‐tegulum	 bağlantı	 açısının	 değişiklik	 göstermesi	 ve	 ayrıca	 dişi	 vulvasının	
yapısal	 farklılıkları	H.	kaygusuzi	 sp.	n.’nin,	H.	 sanctaeinsulae	Brignoli,	 1978’den	kesin	
bir	şekilde	ayrılmasına	imkan	sağlamaktadır.	
Anahtar	Sözcükler:	Örümcek,	yeni	tür,	sistematik	
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ÜNİVERSİTELER	İÇİN	ATIK	YÖNETİM	STRATEJİLERİ	

Kâmil	B.	VARINCA	
Yıldız	Teknik	Üniversitesi	İnşaat	Fakültesi	Çevre	Mühendisliği	Bölümü	34220,	Davutpaşa	
/	Esenler	/	İstanbul	
	

Üniversiteler	 sahip	 oldukları	 yaşam	ve	 yerleşim	 alanları;	 çalışan,	 öğrenci	 ve	
diğer	ziyaretçi	sayıları	 ile	faaliyetleri	göz	önünde	bulundurulduğunda	büyüklüklerine	
göre	 bir	 ilçe	 veya	 bir	 il	 kadar	 büyük	 olabildikleri	 ve	 bunlar	 kadar	 da	 atık	
çıkarabildikleri	görülecektir.	

Üniversitelerde	 kırtasiye,	 sınıf	 ve	 ofislerden	 özellikle	 kâğıt	 vb	 gibi	 geri	
dönüştürülebilir	atıklar;	kantin	ve	yemekhane	vb	birimlerden	özellikle	organik	atıklar,	
kızartma	yağları;	bakım‐onarım	atölyelerinden	atık	yağ,	hafriyat	atığı	vb	atıklar;	 tüm	
kullanım	alanlarından	atıksu;	 faaliyetleri	sonucu	atık	gaz	çıkaran	birimleri	varsa	atık	
gaz;	 hastahanesi	 varsa	 tıbbi	 atıklar,	 radyoaktif	 atıklar;	 laboratuvarları	 varsa	 tehlikeli	
atıklar	gibi	çok	çeşitli	atıkları	çıkmaktadır.		

Hal	böyle	olunca	üniversitelerde	de	her	türlü	atık	türünü	kapsamına	alan	bir	
atık	 yönetim	 planının/stratejisinin	 varlığı	 gerekli	 olmaktadır.	 Zira	 üniversitelerin	
çeşitli	 birimlerden	 çok	 çeşitli	 türlerde	 atık	 çıkmakta	 ve	 ülkemizde	 bu	 atıklar	 için	
yürürlükteki	 mevzuat	 uyarınca	 bazı	 yükümlülükler	 oluşmaktadır.	 Üniversitelerin	
gerek	 bu	 yükümlülüklerini	 yerine	 getirmek	 gerekse	 de	 çevre	 ve	 halk	 sağlığını	
korumak,	 bu	 konuda	 topluma	 öncülük	 edebilmek	 için	 öncelikle	 kendi	 atık	 tür	 ve	
miktarlarını	 belirlemesi	 ve	bu	atıklardan	kaynaklı	 yükümlülüklerini	 yerine	getirmesi	
gerekmektedir.	 Hatta	 üniversiteler	 bunu	 bir	 adım	 daha	 öteye	 taşıyarak	 sosyal	
sorumluluk	 projeleri	 kapsamında	 gerek	 geri	 dönüşüm,	 geri	 kazanım	 ve	 tekrar	
kullanım	gerekse	de	atık	azaltma	gibi	faaliyetlerde	bulunmalıdırlar.	

Bu	 çalışmada,	 bir	 üniversitede	 çıkabilecek	 tüm	 atık	 türleri	 belirlenmeye	
çalışılmış,	 bu	 atıklardan	 kaynaklı	 yükümlülükleri	 tespit	 edilmiş	 ve	 sonuçta	 gerek	 bu	
yükümlülüklerin	 yerine	 getirilmesi	 için	 gerekse	 de	 bu	 atıkların	 yönetilebilmesi	 için	
nasıl	 bir	 yol	 izlenmesi,	 nasıl	 bir	 strateji	 belirlenmesi	 entegre	 atık	 yönetim	 kavramı	
çerçevesinde	açıklanmaya	çalışılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Üniversite,	atık,	atık	yönetimi,	atık	türleri,	entegre	atık	yönetimi	
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ÖRNEKLERİ	İLE	ÜNİVERSİTE	YERLEŞKELERİ	İÇİN	GERİ	DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR	
ATIK	YÖNETİMİ	

Kâmil	B.	VARINCA	
Yıldız	Teknik	Üniversitesi	İnşaat	Fakültesi	Çevre	Mühendisliği	Bölümü	34220,	Davutpaşa	
/	Esenler	/	İstanbul	
	

Üniversitelerde	üniversitenin	büyüklüğüne	göre	diğer	atık	türlerinin	yanında	
ciddi	miktarlarda	kâğıt,	karton,	plastik,	cam	ve	metal	gibi	geri	dönüştürülebilir	atıklar	
üretilmektedir.	 Bu	 atık	 türleri	 hem	 yürürlükteki	 mevzuat	 hükümleri	 gereğince	 hem	
düzenli	 depo	 sahasına	 gidecek	 olan	 atık	 miktarının	 azaltılması	 için	 hem	 de	 geri	
dönüştürülebilmelerinden	 dolayı	 doğal	 kaynakların	 korunması	 ve	 ekonomik	
sebeplerden	dolayı	 diğer	 atıklardan	 ayrı	 olarak	 biriktirilmesi	 ve	 toplanması	 gereken	
atık	türleridir.	Bu	atıkların	kaynağında	etkin	ve	ayrı	olarak	biriktirilmesi	ve	toplanması	
için	de	bir	yönetim	sistemine/stratejisine/planına	ihtiyaç	duyulmaktadır.	

Bu	 çalışmada,	 gerek	 ülkemiz	 üniversitelerinden	 gerekse	 de	 dünya	
üniversitelerinden	 örnek	 çalışmalar	 verilerek	 üniversitelerde	 geri	 dönüştürülebilir	
atıklar	 için	 nasıl	 bir	 yol	 izlenmesi,	 nasıl	 bir	 strateji	 geliştirilmesi	 gerektiği	 konusu	
irdelenmiş	ve	sonuçta	bir	plan	önerisi	sunulmuştur.	
Anahtar	Sözcükler:	Üniversite,	geri	dönüştürülebilir	atık,	atık	yönetimi	
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ÇEVRESEL	VERİ	ENTEGRASYONU:	ERGENE	HAVZASI	ÖRNEĞİ	

Gökçen	BAYRAK	YILMAZ	1	ve	Nüket	SİVRİ2	
1Trakya	Üniversitesi,	Dış	İlişkiler	Birimi,	Edirne,		
2İstanbul	 Üniversitesi,	 Mühendislik	 Fakültesi,	 Çevre	 Mühendisliği	 Bölümü,	 Avcılar	 /	
İstanbul	
	

Ergene	Havzası,	Marmara	Bölgesi,	Trakya	Alt	Bölgesi’nin	ortasında	yer	alan	ve	
ağırlıklı	 olarak	 tarım	 yapılan,	 su	 ve	 toprak	 kirliliği	 nedeniyle,	 doğal	 ve	 toplumsal	
yaşamın	 olumsuz	 etkilendiği	 bir	 bölgedir.	 Son	 25	 yıldır	 Ergene	Nehri	 ve	 havzasında	
farklı	 kurumlar	 tarafından	 nehir	 su	 kalitesini	 belirleme	 çalışmaları	 yapılmış,	
sorunların	 “plansız	 gelişmeye”	 dayandığı	 gerekçesi	 ile	 planlama	 çalışmalarına	 hız	
verilmiştir.	 Ancak	 çalışmaların	 “uzun	 süreli	 ve	 sistematik”	 olamaması	 ve	
“ortamlararası	 izleme”	 yaklaşımının	 tercih	 edilmemesi,	 kirliliği	 oluşturan	 etmenlerin	
etkilerinin	ve	değişimlerinin	sürekli	izlenmesini	mümkün	kılmamıştır.	

Ergene	 Havzası’nda,	 yüzey	 suyu	 kalitesinin	 gelecekte	 hedeflenen	 değerlere	
ulaşabilmesi	 için,	 su	 kalitesi,	 arazi	 kullanım	 bilgileri	 ve	meteoroloji	 verilerinin	 uzun	
süreli	 izlenmiş	 olması	 gerekmektedir.	 Ayrıca	 elde	 edilen	 verilerin	 depolanması,	
sınıflanması,	 ayıklanması,	 işlenmesi	 ve	 yorumlanmasında	 farklılıklar	 görüldüğünden	
ve	“veri	madenciliği”	yöntemleriyle	değerlendirilmesi	ve	birbirleriyle	ilişkilendirilmesi	
gerekmektedir.	

Gelecekte	 elde	 edilecek	 verilerin;	 havzadaki	 tüm	 su	 kaynaklarının	 kalite,	
miktar	 ve	 kullanım	 şekillerini,	 arazi	 kullanım	 şekillerini	 tanımlayacak	 kapsamda	 ve	
sistematik	 olması	 gerekmektedir.	 Ayrıca;	 taşkın	 koruma	 ve	 önlemenin,	 kırsal	 ve	
kentsel	kalkınma	planlarının	da	dahil	olduğu	sürdürülebilir	havza	planlamasıyla	ilgili	
tüm	 önemli	 yönetim	 ve	 ekolojik	 yaklaşımların,	 ekonomik	 ve	mali	 araçların	 da	 dahil	
olduğu	ortak	bir	yönetim	yaklaşımının,	ortak	su	ve	tarım	politikalarının	geliştirilmesi	
gerekmektedir.		
Anahtar	 Sözcükler:	 	Havza	 yönetimi,	 Ergene	 Havzası,	 veri	 madenciliği,	 çevre	 bilgi	
sistemleri	
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Daedalea	quercina	(L.)	Pers.’	NIN	KÜLTÜREL	ÖZELLİKLERİNİN	İNCELENMESİ	

Perihan	GÜLER1,	Basri	Hakan	HAKYEMEZ2,	Fatih	KUTLUER3,	Taşkın	EROL2,	İlknur	
KUNDUZ1	ve	Hayriye	BİÇER1	

1.Kırıkkale	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Yahşihan‐Kırıkkale	
2.Kırıkkale	 Üniversitesi,	 Kırıkkale	 Meslek	 Yüksek	 Okulu,	 Organik	 Tarım	 Programı	
Yahşihan‐	Kırıkkale	
3.Kırıkkale	Üniversitesi,	Kırıkkale	Meslek	Yüksek	Okulu,	Mantarcılık	Programı	Yahşihan‐	
Kırıkkale	
	
	 Bu	 çalışmada,	 Fomitopsidaceae	 familyasında	 yer	 alan	 ve	 ülkemizde	 doğal	
olarak	 yayılış	 gösteren	 Daedalea	 quercina	 (L.)	 Pers.’nın	 morfolojik	 ve	 anatomik	
özelliklerini	 içeren	 kültürel	 özellikleri	 incelenmiştir.	 Daedalea	 quercina	
fruktifikasyonları	 kahverenginin	 çeşitli	 tonlarında	 renklerinde	 olabilir.	 Genellikle	
meşe	 çürükleri	 üzerinde	 tek	 veya	 katmanlı	 gruplar	 halinde	 bulunur.	 Sap	 yapısı	
bulunmamaktadır.	Şapkası	5‐15cm	çapında,	yelpaze	şeklinde	ve	konvekstir.	Daedalea	
quercina	 karpoforundan	 alınan	 doku	 parçası	 malt	 extract	 agar	 besiyeri	 merkezine	
inoküle	 edilerek	 25°C’de	 ve	 karanlıkta	 inkübe	 edildi.	 İnokulasyondan	 sonra	miseller	
oldukça	 hızlı	 gelişim	 gösterdi.	 İnkübasyon	 süresince	 misellerin	 gelişimleri	 günlük	
olarak	 ölçüldü	 ve	 ölçümlerde	 misellerin	 radyal	 büyüme	 hızları	 kriter	 alındı.	
Kolonizasyon	süresince	besiyeri	yüzeyinde	paralel	gelişme	gösteren	miseller	aerial	hif	
oluşturmadı.	 Çalışma	 materyalimizi	 oluşturan	 Daedalea	 quercina’nın	 sporları	 ve	
miselleri	 ışık	 mikroskobu	 ve	 Kırıkkale	 Üniversitesi	 Elektron	 Mikroskop	
Laboratuarında	bulunan	Scanning	Elektron	Mikroskobu	(SEM)	ile	incelendi.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Daedalea	 quercina,	 kültürel	 özellik,	 misel	 gelişimi,	 anatomik	
özellik	
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KARBONHİDRATLARIN	Hebeloma	eburneum	Malençon’	UN	VEGETATİF	MİSEL	
GELİŞİMİ	ÜZERİNE	ETKİSİ	

Perihan	GÜLER1,	Basri	Hakan	HAKYEMEZ2,	Taşkın	EROL2,	Fatih	KUTLUER3,	Hayriye	
BİÇER1		ve	İlknur	KUNDUZ1	

1.	Kırıkkale	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Yahşihan‐Kırıkkale	
2.	 Kırıkkale	 Üniversitesi,	 Kırıkkale	 Meslek	 Yüksek	 Okulu,	 Organik	 Tarım	 Programı	
Yahşihan‐	Kırıkkale	
3.	Kırıkkale	Üniversitesi,	Kırıkkale	Meslek	Yüksek	Okulu,	Mantarcılık	Programı	Yahşihan‐	
Kırıkkale	
	
	 Bu	 çalışmada	 monosakkarit	 ve	 disakkaritlerin	 Hebeloma	 eburneum	
Malençon’un	 vegetatif	 misel	 gelişimi	 üzerine	 etkileri	 incelendi.	 Monosakkarit	 olarak	
fruktoz,	disakkarit	olarak	laktoz	seçildi.	Fruktoz	ve	laktozun	farklı	konsantrasyonlarını	
içeren	 besiyerlerinde	 geliştirilen	 Hebeloma	 eburneum’un	 misel	 gelişimi	 çalışmanın	
amacını	oluşturdu.	Seçilen	karbonhidratlar	0.5,	1	ve	1.5	gr	olarak	ve	ayrı	ayrı	olacak	
şekilde	 patates	 dekstroz	 agar	 besiyerine	 eklendi.	 Hebeloma	 eburneum’un	 9mm	
çapındaki	 miselyal	 agar	 diskleri	 hazırlanan	 tüm	 besiyerlerinin	 merkezine	 ayrı	 ayrı	
olacak	şekilde	inoküle	edildi	ve	28˚C	de	karanlıkta	inkübe	edildi.	İnkübasyon	süresince	
misel	 gelişimi	 günlük	 olarak	 ölçüldü.	 Ölçümlerde	 misellerin	 radyal	 büyüme	 hızları	
kriter	 olarak	 alındı.	 Üç	 tekrarlı	 olarak	 hazırlanan	 denemelerde	 fruktoz	 ve	 laktoz	
eklenmeyen	kontrol	grubuna	karşılık	misel	gelişimleri	grafiksel	olarak	karşılaştırıldı.		
Anahtar	Sözcükler:	Hebeloma	eburneum,	misel	gelişimi,	radyal	büyüme	hızı,	fruktoz,	
laktoz	
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ORGANİK	KLORLU	BİLEŞİKLERİN	SIFIR	DEĞERLİKLİ	DEMİR	İLE	GİDERİLMESİ	

Sevda	ELİBOL1,	Sevgi	KOCAOBA1	ve	Marco	PETRANGELİ	PAPİNİ2	
1Yıldız	Teknik	Üniversitesi.	Fen‐Edebiyat	Fak.	Kimya	Bölümü,	Esenler,	İstanbul.		
2	Dipartimento	di	Chimica	‐	Università	degli	Studi	di	Roma	"La	Sapienza",	Roma,	Italy.	
	

Çeşitli	endüstrilerden,	tarım	ve	temizlik	 işlemlerinden	kaynaklanan	halojenli	
organikler,	çoğunlukla	yeraltı	ve	yüzeysel	sularda	ciddi	ve	dirençli	bir	kirliliğe	neden	
olmaktadır.	 Halojenli	 organiklerin	 en	 sorunluları	 trikloroeten	 (TCE),	 tetrakloroeten	
(PCE),	trikloroetan	(TCA),	kloroform	(CF),	tetrakloroetan	(TeCA)	ve	dikloroetan	(DCA)	
gibi	klorlu	bilesikler	olarak	düşünülmektedir.	Uygun	bir	elektron	verici	kullanılırsa	bu	
bileşikler	indirgenerek	halojensizleştirilebilirler	bu	amçla	sıfır	değerlikli	demir	yaygın	
olarak	kullanılan	elektron	vericilerdendir.	

Bu	 çalışmada,	 sırasıyla	 sıfır	 değerlikli	 demiri	 ve	 sıfır	 değerlikli	 demir	 ile	
birlikte	 yavaş	 salınımlı	 karbon	 kaynağı	 olan	 polihidroksibutiratı	 (PHB)	 içeren	 iki	
paralel	 kolon	 kullanılarak;	 1,1,2,2‐	 TeCA	 (tetrakloroetan)	 ve	 degradasyon	 ürünleri	
olan;	TCE	(trikloroeten),	 cis‐DCE	(dikloroeten)	ve	 trans‐DCE’in	klorsuzlaştırılması	ve	
aynı	 zamanda	 klorsuzlaştırma	 üzerinde,	 PHB	 ve	 onun	 degradasyon	 ürünleri	 olan	
uçucu	yağ	asitlerinin	etkileri	araştırılmıştır.	Ayrıca	abiyotik	degredasyona	karşı	direnç	
gösterdiği	 düşünülen	 1,2‐DCA’nın	 aynı	 sıfır	 değerlikli	 demiri	 kullanarak	 abiyotik	
degredasyona	cevap	verip	vermediği	araştırılmıştır.	

Sonuç	olarak	 kolon	deneylerinde	kirleticilerin;	 indirgenerek	klorsuzlaştırma	
olarak	 adlandırılan	 degredasyon	 süreçleri	 onaylanmış	 ve	 aynı	 zamanda	 1,2‐DCA’nın	
mikroorganizmalar	 olmaksızın	 sadece	 sıfır	 değerlikli	 demir	 içeren	 kolonda	
degredasyonunun	gerçekleşmediği	gösterilmiştir.	Ayrıca	kolon	çalışmaları,	PHB,	yavaş	
salınımlı	karbon	kaynağı	 ile	sıfır	değerlikli	demirin	uyumlu	bir	sistem	oluşturduğunu	
doğrulamıştır.	 Böylece	 sıfır	 değerlikli	 demirin,	 polimer	 varlığında	 da	 klorlu	
solventlerle	kirletilmiş	 suların	arıtılması	 için	kullanılabileceğini	 göstermiştir.	PHB	 ile	
zenginleştirilen	 sistem	 200’den	 fazla	 gün	 izlenmesine	 rağmen	 birincil	 kirleticinin	
degredasyon	yüzdesi	hala	oldukça	yüksektir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 İndirgenerek	 halojensizleştirme;	 Sıfır	 değerlikli	 demir,	 Klorlu	
organik	bileşikler,	Polihidroksibutirat,	Geçirgen	reaktif	bariyerler	
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ÇESİTLİ	ORTAMLARDAN	İZOLE	EDİLEN	VE	2,4‐DİKLOROFENOKSİASETİK	ASİTİ	
(2,4‐D)	PARÇALAYAN	FOTOSENTETİK	MİKROORGANİZMALAR	

Hale	KÖKSOY1	ve	Gönül	DÖNMEZ2	
1Selçuk	Üniversitesi,	Selçuklu	Tıp	Fakültesi,	Tıbbi	Biyoloji	ABD.,	KONYA	
2Ankara	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	ABD.,	ANKARA	
	
	 Yapılan	 bu	 çalışmada,	 anoksijenik	 ve	 oksijenik	 fotosentetik	
mikroorganizmaların	 izolasyonuna	 yönelik	 olarak,	 2,4‐D	 üreten	 bir	 fabrikanın	 aktif	
çamurundan,	 Ankara	 Çayı,	 Beyşehir	 Gölü,	 Abant	 Gölü,	 Tuz	 Gölü	 ve	 bir	 kağıt	
fabrikasının	 aktif	 çamurundan	 alınan	 örneklerin	 sonuçları	 tartışılmıştır.	 İzole	 edilen	
12	 anoksijenik	 fotosentetik	 mikroorganizma	 Rhodopseudomonas	 palustris	 olarak	
belirlenmiştir.	R.	pallustris	 suşları	 karbon	kaynağı	 olarak	0,1‐3,3	 g/l	 2,4‐D	 içeren	AT	
besi	 yerlerinde	 geliştirildiğinde,	 suşlardan	 ikisinin	 en	 yüksek	 konsantrasyon	
değerinde	canlı	kaldığı	ve	geliştiği	gözlenmiştir.	Bu	suşlar	2,4‐D’li	ortamlarda	pH	6‐9.5	
arasında	geliştirildiğinde,	optimum	gelişme	pH	7‐7.5’da	olmuştur.	
	 İzole	 edilen	 20	 oksijenik	 fotosentetik	 mikroorganizma,	 morfolojilerine	 göre	
teşhis	edilmiştir.	Bunlardan	5	 tanesi	Synechocystis	sp.,	 	5	 tanesi	Chlorella	sp.,	2	 tanesi	
Scenedesmus	sp.	ve	8	tanesi	halofil	izolat	Dunaliella	sp.	cinslerine	aittir.	0,1‐0,4	g/l	2,4‐
D	 içeren	 BG11	 besi	 yerinde;	 üç	 tane	 Synechocystis	 sp.	 suşunun,	 0,2	 g/l’de;	 iki	 tane	
Chlorella	 sp.	 suşunun	 ise	 0,1	 g/l	 konsantrasyon	 değerinde	 canlı	 kaldığı	 ve	 geliştiği	
gözlenmiştir.	Dunaliella	 sp.	 türleri	 ise,	 2,4‐D	 içeren,	BG11	besiyeri	ortamında	 	 (%	15	
oranında	tuz	katılmış)	hiç	gelişememiştir.	
Anahtar	 Sözcükler:	 2,4‐Diklorofenoksiasetik	 asit	 (2,4‐D),	 Rhodopseudomonas	
palustris,	Synechocystis	sp.,	Chlorella	sp.,	Scenedesmus	sp.,	Dunaliella	sp.	ve	İzolasyon			
	



X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                                           04-07 EKİM 2011, Çanakkale 

486 

 

EKOLOJİK	HAYVANSAL	ÜRETİMDE	FARKLI	IRK	KOÇ	SPERMALARININ	
POPÜLASYON		GEN	KAYNAKLARININ	KORUNMASINDA	ROLÜ	VE	ÖNEMİ	

Kadir	KIRK	
Yüzüncü	Yıl	Üniversitesi	Ziraat	Fakültesi	Zootekni	Bölümü	pk:65080	–	VAN	
	
	 Bu	çalışma	ile,	Ceylanpınar	Tim	Koşullarında	bulunan	İvesi	koçları	ile,	Van	İli	
yetiştirici	koşullarında	bulunan	Norduz	ve	Karakaş	koçlarının,	sperma	ejekülatlarının	
bazı	 makro	 ve	 mikro	 spermatolojik	 özellikleri	 karşılaştırılarak,	 saha	 koşullarında,	
yüksek	verimli	gen	kaynaklarının	korunması	üzerine	etkileri	incelenmiştir.	Bu	amaçla,	
yaklaşık	 2.5‐5.0	 yaşlı	 10	 ar	 baş	 İvesi,	 Norduz	 ve	 Karakaş	 koçlarından,	 koç	 katımı	
döneminde,	 suni	 vajen	 yöntemi	 ile,	 7	 gün	 süre	 ile	 günde	 bir	 defa	 alınan	 sperma	
ejekülatlarının,	 makro	 ve	 mikro	 spermatolojik	 özellikleri	 belirlenmiştir.	 Farklı	 ırk	
koçlardan	 elde	 edilen	 spermatolojik	 özelliklerin	 istatistiki	 analizlerde	 ise	 SAS‐GLM	
kullanılmıştır.	Çalışmada,	İvesi,	Norduz	ve	Karakaş	koç	ejekülatlarının	makroskopik	ve	
mikroskopik	 	 spermatolojik	 özelliklerin	 ortalamaları	 sırası	 ile;	 sperma	 rengi,	 koyu	
opak‐açık	opak‐opak	sarı,	sperma	pH’sı	6.8‐7.0‐7.1,	sperma	miktarı	1.98‐1.79‐1.63	ml,	
spermatozoa	 aktivitesi	 4.9‐4.6‐4.2	 ve	 spermatozoa	 motilitesi	 %96.6‐97.2‐96.5,	
spermatozoa	 yoğunluğu	 2.60.12‐1.980.09‐1.70.16X109/ml,	 anormal	 spermatozoa	
oranı	%	3.9‐4.3‐4.9	ve	ölü‐canlı	spermatozoa	oranı	%	5.8‐6.9‐7.2	olarak	belirlenmiştir.	
Bu	çalışmadan	elde	edilen	spermatolojik	bulgulara	göre,	İvesi	koçlarının	spermatolojik	
özelliklerinin,	 Norduz	 ve	 Karakaş’lardan,	 Norduz’ların	 koçlarının	 spermatolojik	
özelliklerinin	ise	Karakaş’lardan	önemli	düzeyde	yüksek	olduğu	bulunmuştur(P≤0.05).	
Buna	göre,	 farklı	 yerli	 ırk	koyun	popülasyonlarının,	 gen	kaynaklarının	korunması	 ve	
ırk	 özelliklerinin	 popülasyondaki	 oranlarının	 arttırılması,	 bunlarla	 birlikte,	 ekolojik	
koyun	 yetiştiriciliğinin	 geliştirilmesinde,	 	 spermanın	 en	 etkin	 ve	 önemli	 genetik	
materyal	olduğu	söylenebilir.	
Anahtar	Sözcükler:	Ekoloji,	Koyun,	Gen	Kaynakları,	Popülasyon,	Sperma				
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VAN	İLİ	EKOLOJİK	KOŞULLARINDA	YETİŞTİRİLEN	NORDUZ	VE	KIL	TEKELERİNİN	
YAPAY	TOHUMLAMA	DÖL	VERİMLERİNİN	SÜRDÜRÜLEBİLİR	KIRSAL	KALKINMA	

ÜZERİNE	ETKİLERİ			

Kadir	KIRK	
Yüzüncü	Yıl	Üniversitesi	Ziraat	Fakültesi	Zootekni	Bölümü	pk:65080	–	VAN	
	
	 Van	İli	Ekolojik	koşullarında,	mera’ya	dayalı	olarak	yetiştirilen,	Norduz	ve	Kıl	
tekelerinin,	yapay	tohumlama	döl	verim	özelliklerinin,	sürdürülebilir	kırsal	kalkınma	
üzerine	etkilerini	belirleyen	bu	çalışmada;	Yaklaşık	3.0‐5.5	yaşlı	2’şer	baş	Norduz	ve	
Kıl	 tekelerinden,	 yapay	 vajen	 yöntemi	 ile	 alınan	 sperma	 ejekülatları,	 taze	 ve	
sulandırılmadan	 vaginal	 yöntemle	 85	 baş	 Norduz	 ve	 127	 baş	 Kıl	 keçisinin	 0.3	
ml/baş/doz	yapay	tohumlanmasında	kullanılmıştır.	 	Doğum	döneminde	ise	döl	verim	
özellikleri	belirlenmiştir.	Verilerin	istatistiki	analizlerinde	ise	SAS‐GLM	kullanılmıştır.	
Doğum	 sezonunda,	 elde	 edilen	 doğum	 bulgularına	 göre,	 Norduz	 ve	 Kıl	 tekelerinden	
yapay	 tohumlanan	ve	doğum	yapan	keçilerin	döl	 verim	özellikleri	 sırasıyla;	 teke	 altı	
keçi	sayısı,	85‐127	baş,	doğuran	keçi	sayısı	74‐109	baş,	döl	verim	oranı	%87.06‐85.9,	
tek	doğuran	keçi	sayısı	ve	oranı,	56	baş	%75.7–93	baş	%85.3,	ikiz	doğuran	keçi	sayısı	
ve	oranı,	18	baş	%24.3–16	baş	%14.7,	ölen	keçi	sayısı	ve	oranı	4	baş	%	4.8‐7	baş	%	5.5		
ve	kısır	kalan	keçi	sayısı	ve	oranı		7	baş	%	8.3‐11	baş	%	8.7	olarak		belirlenmiştir.	Bu	
çalışmadan	 elde	 edilen	 bulgulara	 göre;	 mera	 ekolojik	 koşullarında	 yetiştirilen	 keçi	
popülasyonlarının,	 aynı	 ırk	 tekelerden	 alınan	 taze	 sperma	 ile	 yapay	
tohumlanmalarında	elde	edilen	döl	verimi	bakımından,	Norduz	ırkının,	Kıl	 ırkın	daha	
üstün	 oldukları	 belirlenmiştir	 (P≤0.05).	 Ancak,	 Suni	 tohumlamadan	 elde	 edilen	 döl	
verim	özelliklerinin	de,	yetiştirici	koşullarındaki	doğal	aşım	döl	verim	özelliklerinden	
yüksek	 olduğu	 belirlenmiştir.	 Buna	 göre,	 kırsal	 alan	 koşullarında,	 yaşamlarını,	 keçi	
yetiştiriciliği	 ile	 sağlayan,	nüfusun,	mevcut	 keçi	popülasyonlarının,	döl,	 süt	 ve	et	 gibi	
verim	özellikleri	ile	birlikte,	yaşam	koşullarının	da	sürdürülebilir	ekonomik	düzeylere	
ulaştırılması	 için,	 Norduz	 tekelerinin	 ıslah	 edici	 ırk	 olarak	 etkin	 olarak	
kullanılabilecekleri	söylenebilir.		
Anahtar	Sözcükler:	Ekoloji,	Keçi,	Sürdürülebilir,	Kırsal	Kalkınma				
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ÜNİVERSİTE	ÖĞRENCİLERİNDE	GENETİĞİ	DEĞİŞTİRİLMİŞ	ORGANİZMA	(GDO)	
ALGISI	

Esin	Akçam	OLUK,	Sami	OLUK	ve	Elif	Nur	DAVASLIOĞLU	
Celal	Bayar	Üniversitesi	Eğitim	Fakültesi,4900	Demirci/Manisa		
	

Bu	çalışma	Ege	Üniversitesinde	öğrenim	gören	500	öğrenci	(277	Bayan,	223	
Erkek)	 üzerinde	 gerçekleştirilmiştir.	 Araştırmanın	 verileri	 araştırmacılar	 tarafından	
geliştirilen	anket	 ile	 toplanmıştır.	Araştırmanın	verileri,	bizzat	araştırmacı	 tarafından	
birebir	görüşme	yöntemi	ile	toplanmıştır.		

Araştırmada,	 öğrencilerin	 %	 67’sinin	 	 GDO	 dan	 haberdar	 oldukları,	 bilgi	
kaynaklarının	basın	yayın	(%32),	örgün	eğitim	kurumları	(%28,6),	 internet	(18,2)	ve	
anonim	 (%21.2)	 olduğu	 belirlenmiştir.	 Öğrenciler	 19	 tarla	 bitkisini	 GDO’lu	 olarak	
tanımlamışlardır.	Bu	kategoride	ilk	sırada	%19,6	ile	mısır	bitkisi	yer	almaktadır.	Sebze	
ve	meyve	 kategorisinde	 yer	 alan	 17	 bitki	 GDO’lu	 olarak	 tanımlanmış	 olup	 ilk	 sırada	
domates	 (%16,8)	 yer	 almaktadır.	 Hayvanlar	 kategorisinde	 tanımlanan	 3	 hayvansal	
gıda	 kaynağında	 ilk	 sırada	 	 balık	 bulunmaktadır	 (%	 1).	 GDO’lu	 ürünlerin	 sağlık	
üzerindeki	 etkisine	 ise	 öğrencilerin	 %	 51	 evet,	 %	 10,6’sı	 hayır,	 %	 35,4’ü	 fikrinin	
olmadığını	ifade	etmiştir.GDO’lu	ürünlerin	insanlarda	oluşturduğu	sağlık	sorunları	ise	
şu	 şekilde	 sıralanmıştır.	 Bağışıklık	 %	 33.4,	 genetik	 bozukluklar	 %	 31.2,	 sindirim	
sistemi	 bozuklukları	 %	 29.2,	 sinir	 sistemi	 hastalıkları	 %23,8,	 kalp	 damar	 %23.4,		
kanser	%	 1.2,	%	 0.4	 oranları	 ile	 pişik	 ve	 zehirlenme,	%	 0.2	 oranları	 ile	 alerji,	 ömür	
kısalığı,	 zeka	 geriliği,	 obezite’dir.	 Bunların	 yanında	market	 ürünleri,	 hormonlu	 gıda,	
hibrit	 tohumlar,	 gül,	 böcek	 kapan	 bitkisi,	 bütün	 baklagiller,	 hububatlar	 vb.	 öğrenci	
yanıtları	arasında	yer	almaktadır.		

Araştırma	sonuçları	öğrencilerin	karşılaştıkları	her	türlü	besini	GDO’lu	olarak	
tanımlama	eğiliminde	olduklarını	göstermektedir.	Bu	sonuç	eğitim	açısından	kavram	
yanılgısı,	sosyolojik	açıdan	ise	yeni	bir	mitosun	doğuşu	olarak	değerlendirilebilir.	
Anahtar	Sözcükler:	GDO,	Yüksek	öğretim,	Sağlık,			Tarla	bitkisi,	Sebze	ve	metveler	
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HEMŞİN(RİZE)	FLORASINDA	NEKTARLI	BİTKİLER		

Esra	DEMİR1,	Vagif		ATAMOV	2	Mustafa	ÇOBANOĞLU1ve	KEMAL	AKSOY1	
1Rize	Üniversitesi,		Fen	Bilimleri	Enstitüsü,53300	Pazar‐RİZE	
2	Rize	Üniversitesi,	Fen‐Edebiyat	fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	53100,	Rize	
	
	 Çalışmanın	 amacı	 Hemşin(Rize)	 İlçe	 sınırlarında	 yayılış	 gösteren	 ve	 bal	
üretiminde	önem	arz	eden	ve	bölgede	geniş	yayılış	gösteren	nektarlı	bitkilerin	 tespit	
edilmesi	 ve	 arıcılığın	 daha	 da	 geliştirilmesinde	 bölgenin	 potansiyelini	 belirlemek	
olmuştur.			
Çalışmalar	 Hemşin	 İlçe	 sınırlarında	 2009‐2011	 yıllarında	 Mart	 ayından	 başlamak	
üzere	 Ekime	 kadar	 olan	 vejetasyon	 dönemini	 kapsamıştır.	 Çalışmalar	 sonucu	
araştırma	alanında	en	yaygın	olan	ve	bal	üretiminde	önemli	paya	 sahip	olan	bitkiler	
belirlenmiştir.	 Bu	 bitkilerden:	 Laurocerasus	 officinalis,	 Rhododendron	 ponticum,	
Rhododendron	ungernii,	Rhododendron,	smirnovii,	Rhododendron	caucasium,	Vaccinium	
arctostaphylos,	 Castanea	 sativa,	 Tilia	 rubra	 ssp.	 caucasicai,	 Fagus	 orientalis,	 Picea	
orientalis,	Buxus	sempervirens,	Sambucus	nigra,	Sambucus	ebulus,	Vaccinium	myrtillus,	
Hedera	 colchica,	Hedera	helix,	Rubus	 idaeus,	Rubus	 caucasicus,	Rubus	 saxatilis,	Rubus	
hirtus,	Rubus	platyphyllos,	çiçekleme	dönemi	daha	uzun	süren,	yayılış	alanı,	bolluğu	ve	
örtüş	 derecesi	 daha	 fazla	 olan	 ve	 bal	 üretiminde	 önemli	 ölçüde	 payı	 olan	 ooodunsu	
bitkilerdir.	Bunların	yanı	sıra	bölgenin	bitki	örtüsünde	Lamiaceae,	Rosaceae,	Fabaceae,	
Asteraceae,	 vs.	 familyalara	 ve	 Trifolium,	 Rosa,	 Lamium,	 Thymus,	 Alchemilla,	 Achillea,	
cinslerine	 ait	 olan	 çok	 sayıda	 otsu	 bitki	 türleri	 de	 bal	 üretiminde	 nektarlı	 bitkiler	
olarak	önem	arz	etmektedir.		Tilia	platyphyllos,	Salix	caprea,	Acer	cappadocicum,	Betula	
medwediewii,	 Ilex	 colchica,	 	 Quercus	 pontica,	 Daphne	 pontica,	 Arbutus	 unedo,	
Osmanthus	 decorus,	 Frangula	 alnus,	 	 Euonymus	 latifolia,	 	 Crataegus	 monogyna,	
Crataegus	 mycrophylla	 ssp.monogyna,	 Berberis	 vulgaris,	 Cornus	 sanguinea	
ssp.austuralis,	 Cornus	 mas,	 Rhamnus	 imeretinus	 Rhamnus	 microcarpus,,	 Sorbus	
aucuparia,	 vs.	 ağaç	 ve	 çalı	 gövdeli	 bitkiler	 de	 bitki	 örtüsünde	 arıların	 daha	 fazla	
konduğu	bitkilerdendir.		
Anahtar	Sözcükler:	Rize,	Hemşin		Florası,	Nektarlı	bitkiler,	Bal		
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SÖKE	(Aydın)	İLÇESİ	KIRSALI	YETİŞKİNLERİN	KÜRESEL	ISINMAYA	İLİŞKİN	
ALGILARI	

Sami	OLUK	ve	Hakan	ÖNCÜL	
Celal	Bayar	Üniversitesi	Eğitim	Fakültesi,4900	Demirci/Manisa		

	
	 Bu	çalışma	Söke	 İlçesi	kırsalındaki	 iki	köyde	yaşayan	500	yetişkinin	katılımı	
ile	 gerçekleştirilmiştir.	 Demografik	 bulgulara	 göre	 yetişkinlerin	 yaş	 aralığı	 18‐85	

( X =39.8);	okur‐yazarlık	durumları		%61,8’i	ilköğretim,	%20’si	ortaokul,	%12,8’i	lise,	
%3,2’si	 üniversite	 ve	 %2,2’si	 okur‐yazar	 değil;	 yetişkinlerin	 mesleki	 gruplara	 göre	
dağılımı;	 %73,8	 si	 çiftçilik,	 %8,8’i	 memur,	 %2,2’si	 serbest	 meslek,	 %15,2’si	 işsiz;	
tarımsal	 faaliyet	 alanları	 ise	 zeytincilik	 (%87,6),	 tarla	 ziraati	 (%51,8),	 sebzecilik	
(%35,1),	 seracılık	 (%14,4),	 meyvecilik	 (%9,4),	 süt	 hayvancılığı	 (%31,1),	 besicilik	
(%25,3),	 arıcılık	 (%21),	 küçükbaş	 hayvancılık	 (%9,4)	 ve	 tavukçuluk	 (%7,9)	 olarak	
sıralanmaktadır.	Küresel	ısınmaya	ilişkin	bulgulara	göre	yetişkinlerin	%	91.4’ü	küresel	
ısınmadan	haberdar	 iken	 	%	8.6’sı	konuya	 ilişkin	bilgisinin	olmadığını	 ifade	etmiştir.		
Küresel	 ısınma	 kavramı	 kuraklık	 (%90,4),	 verim	 kaybı	 (%54,8),	 bütün	 dünyadaki	
sıcaklık	artışı	 (%53,8),	 iklim	değişikliği	(%50,8),	buzulların	erimesi	 (48,6),	ekonomik	
kayıp	(%42,8),	Amerika,	 Japonya,	Çin	vb.	ülkelerdeki	sıcaklık	artışı	 (%18,6),	yalnızca	
Türkiye’deki	 sıcaklık	 artışı	 (%8,6),	 sadece	 Aydın	 ili	 ve	 çevresindeki	 sıcaklık	 artışı	
(%7,0),	 bol	 yağış	 (%6,8),	 bol	 ürün	 (%3,6)	 kavramları	 ile	 ilişkilendirilmiştir.	
Yetişkinlerin	%	86.2’si	yaşadıkları	bölgede	görülen	çevre	olaylarını	küresel	 ısınmaya	
bağlarken,	%	13,8’i	 ise	küresel	ısınma	ile	ilişkisi	olmadığını	ifade	etmişlerdir.	Küresel	
ısınmaya	 bağlı	 olarak	 oluşabilecek	 farklı	 ürünlerin	 üretimi	 yönündeki	 tercihlerini;	
“bazen”	 (%38,8),	 “sıklıkla”	 (%29,2),	 “her	 zaman”	 (%21,2),	 “asla”	 (%10,8),	 olarak	
sıralamışlardır.	 Küresel	 ısınma	 kaynaklı	 	 sağlık	 sorunu	 yaşayacağını	 düşünen	
katılımcılar	konuya	ilişkin	kaygıları,	 “bazen”	(%38,4),	“sıklıkla”	(%29,2),	“her	zaman”	
(%28,0),	 “asla”	 (%4,4);	 çocuklarının	 ve	 kendi	 geleceklerine	 ilişkin	 kaygıları	 ise		
%35,6’sı	 “her	 zaman”,	 %	 30,2	 	 “bazen”,	 %	 29	 “sıklıkla”,	 asla	 (%	 5.2)	 yanıtlarıyla	
derecelendirmişlerdir.	Yetişkinler	gelecekteki	dünyaya	ilişkin	algılarını;		 daha	
sıcak	 bir	 dünya”	 (%78,4),	 kurak	 bir	 dünya	 (%76,8),	 dünyanın	 sonu	 (%46,4),	 daha	
soğuk	bir	dünya	(%14,6),	daha	ılıman	bir	dünya	(%13,2),	her	şeyin	yolunda	gittiği	bir	
dünya	(%5,4)	ifadeleri	ile	tanımlamışlardır.	
	 Araştırmada,	 yetişkinlerin	 küresel	 ısınma	 kavramından	 haberdar	 olduğu,	 şu	
anda	yaşanan	yerel	çevre	olaylarını	küresel	 ısınmaya	bağladıkları,	küresel	 ısınmadan	
dolayı	 üretim	 tarzlarını	 değiştirmeye	 eğilimli	 oldukları,	 çocuklarının	 ve	 kendilerinin	
gelecekleri	için	kaygılı	oldukları	sonuçlarına	ulaşılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Küresel	ısınma,	yetişkin,	kırsal	bölge,	tarım	
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TERSANE	PROSESLERİNDEN	KAYNAKLANAN	HAVA	KİRLİLİĞİ	VE	TUZLA	
TERSANELERİ	

Gülşah	YAMAN	EREN1	ve	Oğuz	ÖZYARAL2	
1Tuzla	Belediyesi	Bilgi	işlem	Müdürlüğü,	Tuzla/İstanbul	
2Yeni	 Yüzyıl	 Üniversitesi,	 Sağlık	 Hizmetleri	 Meslek	 Yüksekokulu,	 Cevizlibağ,	 Ofluoğlu	
Yerleşkesi,	Topkapı/	İstanbul	
	

Gemi	 inşaatı	 ve	 gemi	 tamir	 endüstrisi	 ağır	 sanayi	 olarak	 bilinir	 ve	 çeşitli	
üretim	 proseslerini	 bir	 arada	 barındırır.	 Tersanelerde	 üretim	 aşamaları	
incelendiğinde,	 yeni	 gemi	 üretimi	 ve	 gemi	 bakım‐onarımı	 şeklinde	 iki	 ayrı	 bölüm	
görülür.	Bu	iki	bölüm,	farklı	görülmekle	beraber	temel	endüstriyel	üretim	yöntemleri	
açısından,	 kullanılan	 hammaddeler,	 mamuller	 ve	 yarı	 mamuller	 açısından,	 işlemler	
sırasında	 çevreye	 ve	 insana	 zararlı	 atıkları	 ve	 kirleticileri	 açısından	 benzerdir.	
Tersanelerde	 gemi	 üretimi	 ve	 onarımı	 proseslerinden	 pek	 çok	 tipte	 katı,	 sıvı	 ve	 gaz	
kirletici	maddeler	açığa	çıkmaktadır.	Bu	kirletici	maddeler	çevreye	ve	insan	sağlığına,	
solunum,	 ve	 temas	 yoluyla	 zarar	 verebilmektedir.	 Bu	 çalışma	 arşiv	 araştırma,	 very	
toplama	 ve	 durum	 analizi	 yöntemi	 şeklinde	 yapılmıştır.	 Bu	 çalışmada	 üretim	
prosesleriyle	 ortaya	 çıkan	 atıkların	 havayı	 olumsuz	 olarak	 nasıl	 etkilediği	 ve	 hava	
kirliliğine	sebebiyet	verdiği	anlatılmaktadır.	

Çalışmamızın	 sonuçlarına	 göre	 tersane	 bölgesindeki	 endüstriyel	 kirliliğinin	
belirlenmesi	ve	önlenmesi	 için	uygun	yerlerde	kritik	noktalar	belirlenerek,	periyodik	
hava	ölçümleri	yapılması	gerektiği	belirtilmiştir.	Bu	ölçümler	kayıt	altına	alınmalı	ve	
standart	 değerlerle	 karşılaştırmalar	 yapılarak	 raporlanmalı	 ve	 çıkan	 sonuca	 göre	
planlar	 yapılmalıdır.	 Ayrıca	 çalışmamızdan	 elde	 edilen	 veriler	doğrultusunda	 çalışan	
güvenliği	 ve	 sağlığı	 konularında	 sürdürlebilir	 hizmet‐içi	 eğitim	 ve	 farkındalık	
programlarına	 daha	 fazla	 önem	 verilmesi	 gerektiği	 anlaşılmış	 ve	 bu	 konuda	 yasal	
hükümler	getirilmesi	hususu	vurgulanmıştır.	
Anahtar	 Sözcükler:	 Tuzla	 tersaneleri,	 Türk	 Gemi	 İnşa	 Sanayi,	 Türkiye	 tersaneleri,	
çevre	kirliliği,	hava	kirliliği,	çevre	sağlığı,iş	ve	işçi	sağlığı	boya,	kaynak,	raspa	
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SU,	YAŞAM	VE	ÇEVRE	ÜÇGENİNE	BİR	BAKIŞ	

Feryal	ERVERDİ	ve	Oğuz	ÖZYARAL	
Yeni	 Yüzyıl	 Üniversitesi,	 Sağlık	 Hizmetleri	 Meslek	 Yüksekokulu,	 Cevizlibağ,	 Ofluoğlu	
Yerleşkesi,	Topkapı/	İstanbul	
	

Günümüzde,	 dünya	 üzerindeki	 içme	 suyu	 kaynaklarının	 hissedilir	 derecede	
azalması,	 gelecekte	 sağlıklı	 içme	 suyu	 temininin	 ne	 denli	 önemli	 bir	 sorun	 olacağını	
gözler	önüne	sermektedir.	Bir	zamanlar,	suyun	doğadaki	sürekli	dönüşümü	nedeni	ile	
sonsuza	kadar	bitmeyecek	bir	kaynak	olduğu	düşünülmekteydi.	Oysa	artık	su,	küresel	
ısınmanında	etkisi	ile	dünyanın	pek	çok	yerinde,	endüstri	ve	kentsel	gelişmedeki	hızlı	
büyüme	 gibi	 faktörlerinde	 etkisi	 altında	 sınırlı	 bir	 kaynak	 haline	 gelmiştir.	 Toplum	
sağlığı	açısından	son	derece	büyük	önem	arz	eden	ve	hijyen	kavramında	birincil	faktör	
olarak	 rol	 oynayan	 su,	 su	 kaynaklı	 hastalıklardan	 korunmak	 için,	 temiz	 ve	 güvenilir	
suya	ulaşmak,	onu	elde	etmek,	kullanmak	ve	korumak	için	bugün	yapılacaklar	sadece	
günümüzün	değil	gelecek	nesillerimizin	de	teminatı	olmaktadır.	İhtiyacımız	olan	suyu	
sağlıklı	 elde	 etmek	 ve	 kirlenmnesini	 önlemek	 bizlerin	 elindedir,	 su	 kirliliğinin	
çözümünün	 bizler	 olduğu	 bilinci	 yaygınlaştırılması	 için	 sürdürlebilir	 farkındalık	
programları	 hazırlanmalı	 ve	 toplum	bilinçlendirilmelidir.	Bu	nedenlere	dayalı	 olarak	
bu	 çalışmamızda	 suyun	 insan	 sağlığı	 için	 önemini,	 günlük	 su	 gereksinimini,	 sağlık	
üzerine	 etkilerini,	 sağlıklı	 suyun	 özelliklerini,	 suyun	 ana	 kirleticileri,	 şüpheli	 sularla	
ilgili	 kişisel	 olarak	 yapılabilecek	 muayeneler	 ve	 dezenfeksiyon	 konulari	 ele	 alınmış	
irdelenmiş,	tartışılmış	ve	öneriler	sunulmuştur.	Ayrıca	çalışmamızda	yapı	faaliyetlerin	
yönelik	olarak	yağmur	suyu	kirliliğini	önleme	politikaları	yaratılması	için	bir	dizi	plan	
ve	program	hazırlama	konusunda	bilgiler	verilmeye	çalışılmıştır.	
Anahtar	Sözcükler	:	Su,	güvenli	su,	su	kirliği,	çevre	sağlığı	
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MALTEPE	ÜNİVERSİTESİ	TIP	FAKÜLTESİ	ÖĞRENCİLERİNİN	ÇEVRESEL	
DÜŞÜNCELERİ	İLE	DAVRANIŞLARINA	ETKİ	EDEN	FAKTÖRLER	

Y.	KESKİN	1,	N.E.	LÜLECİ	1	ve	O.	ÖZYARAL2,	
1	Marmara	Üniversitesi	Tıp	Fakültesi	Halk	Sağlığı	ABD	
2Yeni	Yüzyıl	Üniversitesi	Sağlık	Hizmetleri	Meslek	Yüksek	Okulu		
	

Hekim	 adaylarının	 çevre	 ile	 ilgili	 düşüncelerini	 bilmek	 ve	 bu	 yönde	 eğitim	
programları	 düzenlemek	 sorunun	 çözümüne	 katkıda	 bulunabilecektir.	 Bu	 çalışma	
Maltepe	 tıp	 fakültesi	 öğrencilerinin	 çevre	 ile	 ilgili	 düşüncelerinin	 değerlendirilmesi	
amacıyla	yapılmıştır.		

Halkın	 sağlığı	 ve	 eğitimi	 üzerinde	 önemli	 etkileri	 olan	 hekimlerin	 çevre	 ile	
ilgili	davranışları	toplum	bilinci	açısından	önemlidir.	Bu	çalışma	Maltepe	tıp	fakültesi	
öğrencilerinin	çevre	ile	ilgili	davranışlarının	değerlendirilmesi	amacıyla	yapılmıştır.		

Bu	araştırma	1	Ekim	–	30	Kasım	2010	tarihleri	arasında	Maltepe	Üniversitesi	
Tıp	Fakültesi	Dönem	1‐6	öğrencileri	üzerinde	yürütülmüş	kesitsel	tipte	bir	çalışmadır.	
Öğrencilerin	 çevresel	 duyarlılık	 konusunda	 bilgi,	 tutum	 ve	 davranışlarının	
tanımlanması	 amacıyla	 yapılan	 bu	 çalışmada	 2	 tip	 anket	 formu	 uygulanmıştır.	
Öğrencilerin	 çevresel	 duyarlılık	 konusunda	 davranışlarının	 tanımlanması	 amacıyla	
yapılan	 bu	 çalışmada,	 Uzun	 ve	 Sağlam	 (2006)	 tarafından	 geliştirilen	 alt	 ölçekler	
kullanılmıştır.Çalışmanın	 veri	 girişlerinde	 SPSS	 11.5	 programı,	 istatistiksel	
değerlendirilmesinde	ise	t–testi	ve	anova	kullanılmıştır.		

Çalışmaya	katılan	öğrencilerin	%51,0’ı	kız	 	%49,0’ı	erkektir.	Kız	öğrencilerin	
erkek	öğrencilere	göre	Çevresel	Düşünce	Alt	ölçeği	ortalama	puanlarının	daha	yüksek	
olduğu	görülmüştür	(p=	0,005).		

Doktorlar	ve	öğretmenler	gibi	duyarlı	olması	beklenen	bir	toplum	kesiminin	
konuya	daha	vakıf	ve	ilgili	olması	beklenir.	Bu	açıdan	başta	tıp	fakülteleri	olmak	üzere	
tüm	 örgün	 ve	 yaygın	 eğitim	 programlarında	 bu	 konuya	 yer	 verilmeli,	 verilecek	
eğitimlerde	tutum	ve	davranışları	olumlu	yönde	geliştirecek	bir	farkındalık	sağlayacak	
yöntemler	kullanılmalıdır.		
Anahtar	Sözcükler:	Çevre,	Çevresel	Düşünce	Alt	Ölçeği,	Çevresel	Davranış	Alt	Ölçeği,	
Tıp	Fakültesi	Öğrencileri		
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EFFECTS	OF	TEMPERATURE	‐	HEAVY	METAL	INTERACTIONS	ON	GROWTH	AND	
PROTEIN	CONTENT	IN	WHEAT	SEEDLINGS	

Ahmet	MUSLU	ve	Nuray	ERGÜN	
Mustafa	 Kemal	 University,	 Tayfur	 Sökmen	 Campus,	 Science	 and	 Art	 Faculty,	 Biology	
Department,	31034	Hatay/TURKEY	
	
	 The	 aim	 of	 this	 research	 was	 to	 investigate	 the	 effects	 of	 temperature	 and		
heavy	metals	such	as	chrome	(Cr)	 	and	copper	(Cu)	and	how	the	interaction	of	these	
heavy	 metals	 affect	 wheat’s	 (Triticum	 aestivum	 L.	 cv.	 Dagdas	 94)	 root	 and	 shoot	
elongation,	dry	weight,	pigment	content,	proline	and	soluble	protein	contents	and	so	
on.	
	 Both	 the	 heavy	 metals	 at	 high	 concentrations	 and	 interactions	 of	 different	
temperatures	(24	and	40	C0)	with	them	inhibited	the	growth	of	root,	shoot	length	and	
the	 dry	 weight	 of	 wheat.	 In	 seedlings	 the	 chlorophyll	 (total	 and	 a/b	 ratio)	
concentration	 decreased	when	 heat	 and	 heavy	metal	 stress	were	 applied.	 All	 heavy	
metals	at	high	concentrations	increased	the	carotenoid	content	in	the	control	groups.	
Free	proline	levels	has	increased	in	comparison	with	control,	whereas	the	amount	of	
the	soluble	protein	has	increased.	Furthermore,	it	was	determined	that	Cr	has	shown	
the	most	toxic	effects	than	Cu	treatment.				
KEYWORDS:	Temperature,	heavy	metal,	wheat,	soluble	proteins,	free	proline	
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ANTAKYA	(HATAY)’DAN	TOPLANAN	BAZI	ŞAPKALI	MANTAR	TÜRLERİNDE	AĞIR	
METAL	BİRİKİMİ	VE	ELEMENT	TAYİNİ	

Nuray	ERGÜN,	H.	BABA	ve	S.	ÖZÇUBUKÇU	
Mustafa	 Kemal	 Üniversitesi,	 Fen‐Edebiyat	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü,	 Alahan‐31000	
Antakya‐	Hatay	–	Türkiye	
	
	 Bu	çalışmada	Antakya	(Hatay)’dan	toplanan		9	farklı	mantar	materyal	olarak	
kullanılmıştır.	Şapkalı	mantarlar	çok	eski	zamanlardan	beri	insanların	besinleri	olarak	
bilinmektedir.	 Mantarlarda	 diğer	 canlılar	 gibi	 ortamdaki	 ağır	 metalleri	 bünyesinde	
biriktirmektedir.	 Enzimlerin	 aktivatörü	 olarak	 bilinen	 birçok	 ağır	 metal,	 doğadan	
toplanarak	yenen	mantarlarla	beraber	besin	zinciri	yoluyla	insana	kadar	ulaşmakta	ve	
insanda	akut	zehirlenmelere	yol	açmaktadır.	
Bu	amaçla	çalışmamızda	Antakya	(Hatay)’ın	farklı	noktalarından	alınan	9	farklı	şapkalı	
mantar	 türünde	 (Agaricus	 bisporus	 (J.E.Lange)	 Imbach,	 Agaricus	 campestris	 L.,	
Agrocybe	 cylindracea	 (DC.)Maire,	 Amanita	 vittadinii	 (Moretti)	 Vittad.,	 Ganoderma	
lucidum	 (Curtis)	 P.	 Karst.,	 Macrolepiota	 excoriata	 (Schaeff.:	 Fr.)Wasser,	 Pleurotus	
ostreatus	 (Jacq.)	 P.	 Kumm.,	 Pisolithus	 arrhizus	 (Scop.)	 Rauschert,	 Schizophyllum	
commune	 Fr.)	 ICP‐AES	 kullanılarak	 ağır	 metal	 ve	 mineral	 elementlerin	 analizleri	
yapılmıştır.	 Böylece	 ağır	metal	 kirliliğinin	 boyutları	 ve	 bu	mantar	 türlerinin	mineral	
element	içeriklerinin	saptanması	amaçlanmıştır.	
Anahtar	Sözcükler:	Antakya	(Hatay),	Şapkalı	mantarlar,	Ağır	metal,	Element	
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DAHLİ	ÇÖL	SIÇANI	(Meriones	dahli	Shidlovsky,	1962)’NIN	EKOLOJİSİ	VE	
BİYOLOJİSİ	ÜZERİNE	GÖZLEMLER	

Yasin	DEMİRBAŞ,	Nahit	PAMUKOĞLU	ve	İrfan	ALBAYRAK	
Kırıkkale	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Yahşihan/KIRIKKALE	
	
	 Dünya	üzerindeki	yayılışı	oldukça	sınırlı	olan	Dahli	çöl	sıçanı	(Meriones	dahli)	
Rodentia	 takımının	 Gerbillidae	 familyasına	 ait	 bir	 türdür.	 Vücut	 büyüklüğü	
bakımından	 diğer	 çöl	 sıçanlarından	 oldukça	 küçük	 olan	Meriones	 dahli	 IUCN'e	 göre	
nesli	 tehdit	 altında	 olan	 tür	 kategorisindedir.	 Bu	 araştırma	 2010	 yılında	 Aralık‐
Iğdır'daki	 Meriones	 dahli	 üzerine	 yapılan	 arazi	 çalışmalarına	 ve	 laboratuvar	
gözlemlerine	dayanmaktadır.	Meriones	dahli'nin	Ağrı	dağı'nın	kuzeyinde	seyrek	bitki	
örtülü	 kumluk	 düzlüklerde	 yaşadığı	 tespit	 edilmiştir.	 Kum	 öbeklerine	 yaptıkları	
yuvaların	 3‐4	 giriş	 deliğine	 sahip	 olduğu	 belirlenmiştir.	 Örnek	 yakalamak	 için	 canlı	
yakalama	 kapanları	 kullanılmıştır.	 Yakalanan	 6	 erkek	 ve	 1	 dişi	 örnek	 beslenme,	
davranış	ve	biyolojik	özellikleri	incelenmek	üzere	laboratuvara	getirilmiştir.		 	

Örnekler	 laboratuvarda	 kendi	 doğal	 ortamlarına	 uygun	 şekilde	 hazırlanan	
terraryumlara	 ikişer	 ikişer	 yerleştirilmiştir.	 Gebe	 olan	 dişi	 birey	 ayrı	 bir	 kafeste	
gözlem	altına	alınmıştır.	Hayvanlara	besin	olarak	taze	ot,	çeşitli	bitkilere	ait	yaprak	ve	
dal	 parçaları	 ile	 fıstık,	 ekmek	 ve	 su	 verilmiştir.	 Çöl	 sıçanlarının	 aynı	 yuvayı	 beraber	
kullandıkları	 ve	 yuva	 yapımında	 birlikte	 çalıştıkları	 kaydedilmiştir.	 Yapılan	 yuvanın	
üstten	ve	kenardan	birer	olmak	üzere	iki	giriş	deliği	bulunmaktadır.	Çıkarken	yine	bu	
delikleri	 kullandığı	 tespit	 edilmiştir.	 Bireyler	 arasında	 besin	 ve	 yuva	 için	 rekabet	
olmadığı	belirlenmiştir.	Gözlem	altındaki	dişi	birey	5	yavru	doğurmuş	ve	bu	yavrulara	
ait	bazı	gelişim	özellikleri	kaydedilmiştir.			
Anahtar	Sözcükler:	Meriones	dahli,	ekoloji,	biyoloji,	terraryum,	Aralık‐Iğdır	
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GÖKÇEADA	(ÇANAKKALE)	Pseudopus	apodus	POPÜLASYONUNU	TEHDİT	EDEN	
BAŞLICA	FAKTÖRLER	

C.	Varol	TOK1	Kerim	ÇİÇEK2,	Dinçer	AYAZ2,	Sibel	HAYRETDAĞ1,	Batuhan	Y.	YAKIN1	

1	 Çanakkale	 Onsekiz	 Mart	 Üniversitesi,	 Fen	 ‐	 Edebiyat	 Fakültesi,	 Biyoloji	 Bölümü,	
Çanakkale	
2	Ege	Üniversitesi,	Fen	Fakültesi,	Biyoloji	Bölümü,	Bornova	/	İzmir	
	

Bu	 çalışmada,	 Oluklu	 kertenkele,	 Pseudopus	 apodus’un	 Gökçeada	 (Çanakkale)	
popülasyonunu	 tehdit	 eden	 başlıca	 faktörlere	 dikkat	 çekilmiştir.	 Adada	 3‐5	 Haziran	
2011	tarihleri	arasında	yapılan	bir	herpetolojik	gezide,	türe	ait	12	bireyin	adanın	farklı	
kesimlerinde	yolda	ezildiği	tespit	edilmiştir.	Pseudopus	apodus	türünün	görünümünün	
yılana	 benzemesi	 nedeni	 ile	 yerel	 halk	 tarafından	karayılan	 ve	 kör	 yılan	 gibi	 isimler	
verilmektedir.	 Yurdumuzun	 çeşitli	 bölgelerinde	 bu	 isimlere	 ilaveten	 aynı	 tür	 için	
karnıyarık	 yılan	 ve	 kırmızı	 yılan	 isimleri	 de	 kullanılmaktadır.	 Ayrıca,	 ada	 halkından	
bazı	 kişiler	 ile	 yapılan	 görüşmelerde	 türün	 çok	 zehirli	 ve	 zararlı	 olduğuna	 inanıldığı	
tespit	edilmiştir.	Bu	nedenle	insan	kaynaklı	ölümler	de	söz	konusudur.		

Gökçeada	 da	 türü	 tehdit	 eden	 başlıca	 etkenler	 yol	 ölümleri	 ve	 yerel	 halk	 tarafından	
bilgisizlikten	 kaynaklanan	öldürülme	 vakalarıdır.	 Yollara	 belirli	 aralıklarla	 tünellerin	
yapılması,	 yolun	 geçiş	 güzergahı	 planlaması	 aşamasında	 mümkün	 oranda	 habitat	
bölünmesi	 ve	 bozulmasını	 engelleyici	 önlemler	 alınması,	 verilecek	 eğitimlerle	 yerel	
halkta	 doğal	 yaşamın	 gerekliliği	 konusunda	 farkındalığın	 yaratılması	 popülasyonun	
sürdürebilirliği	için	acilen	alınabilecek	bazı	önlemlerdir.		

Anahtar	 Sözcükler:	 Pseudopus	 apodus,	 yol	 ölümleri,	 insan	 kaynaklı	 tahribat,	
Gökçeada,	Çanakkale	
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8.	SINIF	ÖĞRENCİLERİNİN	SERA	ETKİSİ	HAKKINDAKİ	BİLGİ	DÜZEYLERİNİN	VE	
KAVRAM	YANILGILARININ	TESPİT	EDİLMESİ	

Mürşet	ÇAKMAK	ve	Alptürk	AKÇÖLTEKİN	
1Atatürk	Üniversitesi,	Eğitim	Bilimleri	Enstitüsü,	OFMA	Biyoloji	Eğitimi,	Erzurum	
	
	 Bu	 araştırma,	 8.sınıf	 öğrencilerinin	 fen	 ve	 teknoloji	 dersi	 kapsamında	 sera	
etkisi	 konusundaki	 bilgi	 düzeylerini	 ve	 kavram	 yanılgılarını	 belirlemek	 amacıyla	
yapılmıştır.		
2010‐2011	eğitim‐öğretim	yılının	II.	döneminde	yapılan	bu	araştırmanın	örneklemini,	
Ardahan/Çıldır	ilçesinde	3	ilköğretim	okulundaki	8.	sınıfta	öğrenim	gören	148	öğrenci	
oluşturmaktadır.	Veri	 toplama	aracı	olarak	Darçın	vd.	 (2006)	 tarafından	hazırlanmış	
ölçekten	 34	 madde	 alınarak	 yararlanılmıştır.	 Ölçekte	 sera	 gazlarının	 kaynakları,	
etkileri,	 önleme	 ve	 azaltma	 yolları	 boyutlarına	 ilişkin	 maddeler	 yer	 almaktadır.	 Bu	
ölçek	“evet,	bilmiyorum	ve	hayır”	şeklinde	3’lü	likert	tipte	hazırlanmıştır.	Öğrencilerin	
verdikleri	 yanıtlar	 “evet”	 3,	 “bilmiyorum”	 2,	 ”hayır”	 1	 derecesi	 ile	 kodlanarak	
bilgisayar	ortamına	aktarılmıştır.	Veriler	SPSS‐17	programından	yararlanılarak	analiz	
edilmiştir.	 Güvenirlik	 katsayısı	 α=	 0,88	 olarak	 hesaplanmış	 ölçekte	 öğrencilerin	
ifadelerle	 ilgili	 vermiş	 oldukları	 yanıtlara	 ait	 frekans	 (f)	 ve	 yüzde	 (%)	 değerleri	
incelenmiştir.		
	 Elde	 edilen	 bulgular	 sonucunda	 öğrencilerin	 sera	 etkisi	 hakkındaki	 bilgi	
düzeylerinin	çok	düşük	olduğu	tespit	edilmiştir.	Ayrıca,	“ozon	tabakasındaki	 incelme,	
sera	 etkisini	 daha	 da	 artıracaktır”	 (f=82,	%55,4),	 	 “elektrik	 israfının	 önlenmesi,	 sera	
etkisini	 azaltacaktır”	 (f=79,	%53,4),	 	 “sera	etkisi	 artarsa,	daha	çok	deprem	olacaktır”	
(f=58,	 %39,2)	 şeklinde	 yanıt	 verdikleri	 bulunarak	 öğrencilerin	 kavram	 yanılgısına	
sahip	olduğu	görülmüştür.	Bu	veriler	ışığında	öneriler	geliştirilmiştir.	
Anahtar	Sözcükler:	İlköğretim,	Sera	Gazları,	Kavram	Yanılgısı	
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