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Prof. Dr. Muhtar BAŞOĞLU Kimdir? 

E.Ü. Fen Fak. Biyoloji Böl. Zooloji Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi 

 

Türk Herpetoloji Merkezi’nin kurucusu ve Türkiye'nin ilk Herpetoloğu olan 

Prof. Dr. Muhtar BAŞOĞLU 1913'de Ödemiş (Îzmir)'de doğmuştur. İstanbul 

Üniversitesi Fen Fakültesi Tabii Bilimler Bölümüne 1932'de kaydını yaptırmış ve 

1936'da mezun olmuştur. Askerlik hizmetini yerine getirdikten sonra aynı bölümde 

1941 yılında asistan olarak göreve başlamıştır. Burada "Sur le metdbolisme de la corde 

nervetıse dtı ver de tere" adlı tezi ile BAŞOĞLU Zooloji Doktoru ünvanını almıştır. 

1946 yılında BAŞOĞLU, o zamanlar İstanbul Üniversitesi'nde ders veren Alman 

Profesör Kurt KOSSWIG rehberliğinde, BODENHEIMER'ın 1944 yılında yazmış olduğu 

"Introduction into the knowledge of Amphibia and Reptilia of Turkey" adlı eseri 

Türkçe'ye çevirmiştir. Bundan sonra BAŞOĞLU Herpetolog olmaya yönelmiş ve 

"Experiments on the composition of the alveolar air in Testudo graeca and Clemmys 

rivulata" adlı eseri ile Doçent ünvanını almıştır. 

Avrupa'nın değişik bilimsel herpetoloji merkezlerinde yoğun çalışmalarından 

sonra 1958'de Münih'den Profesör W. HELLMICH ile beraber Doğu Anadolu'da Van 
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Gölü civanda bir araştırma gezisi yapmıştır. Prof. Dr. BAŞOĞLU, 1961 yılında E. Ü. Fen 

Fakültesi'nin kurucuları arasında yer almış ve 1981 yılına kadar "Sistematik Zooloji 

Kürsüsü"nün başkanlığını yürütmüştür. 

Prof. Dr. Muhtar BAŞOĞLU, Türkiye’de herpetoloji biliminin gelişmesine uzun yıllar 

katkıda bulunacak hocaların doktora danışmanlığını yürütmüştür. Yaklaşık 20 yıl 

boyunca çalıştığı herpetoloji alanında, Türkiye Herpetofaunası için temel kabul edilen 

3 kitabın müşterek yazarı olmuştur.   

Prof. Dr. Muhtar BAŞOĞLU, bilimsel yönü, yardım severliği, nezaketi ve tevazusu ile 

meslektaşları başta olmak üzere birlikte çalıştığı kişiler ve öğrenciler tarafından çok 

sevilen ve saygı duyulan bir kişi olmuştur. Herpetoloji alanında kendisi tarafından 

tanımlanan, ayrıca herpetoloji alanı dışında da kendi adına ithaf edilmiş çok sayıda 

takson bulunan Prof. Dr. Muhtar BAŞOĞLU, 21 Şubat 1981 yılında 68 yaşında vefat 

etmiştir. 
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Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Sedat V. YERLİ 

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretm Üyesi, E-posta: aqua@hacettepe.edu.tr  

Ankara’da 1956 yılında doğan Prof. Dr. Sedat V. Yerli, 

1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi 

Biyoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Sonrasında, 

1979-1984 yılları arasında; Su Ürünleri Genel 

Müdürlüğü deniz ürünleri ile çevre dairelerinde 

biyolog olarak görev yapmıştır.  

Yerli, 1989 yılında zooloji alanında doktora derecesi, 

2001 yılında hidrobiyoloji alanında profesör unvanı 

almıştır. TSE’nde, Çevre Hazırlık Grubu ile Alıcı Ortam 

ve Atıklar Komitesi’nde üyelik ve başkanlık görevleri 

yapan Prof. Dr. Sedat V. Yerli, 2009-2011 yılları 

arasında Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

Dekanlığı yapmıştır.  

Prof. Dr. Sedat V. Yerli, çok sayıda kamu ve özel kuruluş destekli ulusal ve uluslararası 

nitelikli projede yürütücü, araştırıcı ve danışman olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. 

Sedat V. Yerli; balık biyoekolojisi, akuatik ekoloji, soyu tehlikede olan türler, yabancı 

türler, biyolojik çeşitlilik, çevre etki değerlendirme ve yönetim planları gibi konularda 

çok sayıda kitap, makale ve bildiri yayınlamıştır. Halen, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji 

Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. 
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Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa SÖZEN 

Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretm Üyesi, E-posta: spalaxtr@hotmail.com 

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN 1967 yılında Antalya ili 

Akseki ilçesinde doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Antalya 

ili Manavgat ilçesinde tamamladı.  

1988 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Biyoloji Bölümünü bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığına 

bağlı olarak Ankara ili Bala ilçesinde 2 yıl Fen Bilgisi 

Öğretmenliği yaptı.  

1990 - 2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi Fen 

Fakültesi Biyoloji Bölümünde Araştırma Görevlisi 

olarak çalıştı ve Lisans Üstü Öğrenimini yaptı.  

Bülent Ecevit Üniversitesinde (2012 öncesi Zonguldak 

Karaelmas Üniversitesi) 2000 yılında Yrd. Doç. Dr., 2002 Doç. Dr. ve 2007 yılında 

Prof. Dr. ünvanını aldı. Halen Bülent Ecevit Üniversitesinde görev yapmaktadır.  

Uzmanlık alanı Türkiye memelileri olan Prof. Dr. Mustafa SÖZEN'in ulusal ve 

Uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 37'si SCI tarafından taranan dergilerde 

olmak üzere toplam  86 bilimsel makalesi, Ulusal ve Uluslararası kongrelerde 

sunulmuş 60 sözlü/poster bildirisi bulunmaktadır.  

Dr. Sözen aynı zamanda, "Rodens et Spatium: International Conference on Rodent 

Biology" Uluslararası Bilimsel Komisyon Üyesi ve Sağlık Bakanlığı “Rodent Kaynaklı 

Hastalıklar Bilimsel Danışma Komisyonu” Üyesidir. 2010-2012 yılları arasında TÜBA, 

UADMK, Çalışma Grubu Üyeliği, 2010-2014 yılları arasında TÜBİTAK KBAG Danışma 

Kurulu ve Grup Yürütme Komitesi üyeliği yapmıştır.  

Web of Science verilerine göre SCI tarafından taranan dergilerde yayınlanan 

makaleleri 274 atıf almış olup h indeksi 10; SCOPUS verilerine göre ise yayınları 445 

atıf almış olup h indeksi 11'dir. Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Sözen İngilizce 

bilmektedir.   

 

mailto:spalaxtr@hotmail.com
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Çağrılı Konuşmacı: Cihangir ALTUN  

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı Dairesi Müd. 

Cihangir Altun, 1976 yılında doğmuştur. İlk ve 

orta öğrenimini Rize de tamamladıktan sonra 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Artvin Orman 

Fakültesinde Orman Mühendisliği bölümünden 

1997 yılında mezun olmuştur. 2000-2003 yılları 

arasında Erzurum ve Erzincan da 2011 yılına 

kadar ise Ankara’da Doğa Koruma Milli Parklar da 

Orman mühendisi olarak çalışmıştır. 2011-2013 

yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü Avlak Yönetimi Şube Müdürlüğünde 

Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. 2013 

yılından beri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesinde Daire 

Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Ayrıca, Ulusal Biyoçeşitliliğin ve Gen 

Kaynaklarının Korunması Hedefleri Doğrultusunda Büyük Memeli Türlerin 

Araştırılması, Korunması ve Yönetimi konusunda Tübitak Kamag projesi, Ayı, Kurt, 

Vaşak, Karakulak gibi yırtıcıların tespiti telemetrelerle izlenmesi çalışmaları, 

Dünyadaki Tek Otokton Alageyik Populasyonunun Yeni Uygun Alanlara Aşılamasının 

Yayılış Modellemesi Alan Değerlendirmesi ve Populasyon Yaşayabilirlik Analizi 

Yöntemleriyle Tasarımı ve İlk Aşılamanın Telemetriyle İzlenmesi konusunda Tübitak 

projesi, Yaban hayatı yaşama alanlarının Yönetim ve Gelişme planlarının yapılması 

çalışmaları, Anadolu Yaban Koyunu, Ceylan, Karaca, Geyik gibi büyük memeli yaban 

hayvanı türleri üretimi ve eski yaşama alanlarına yerleştirilmesi çalışmalarında 

bulunmuştur. Evlidir.  
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Çağrılı Konuşmacı: Doç. Dr. Çağan H. ŞEKERCİOĞLU 

Department of Biology, University of Utah; Distinguished Visiting Scholar, Faculty of 

Science, Koc University, c.s@utah.edu 

Çağan ŞEKERCİOĞLU kuş yok oluşlarını 
engellenmesi ve kayıtlarının tutulmasında 
çalışan bir ornitologtur. Aynı zamanda 
memleketi Türkiye'de ödüllü koruma grubu 
çalıştıran Amerika’da bir profesördür. Tüm bu 
takipçiliği hokkabazlık ve hep büyük risk 
gerektirir. 
Yaptığın işi neden yapmak istiyorsun? 
Kimden ilham alıyorsun? 
Ben her zaman doğanın resmini çizerdim. Diğer 
çocuklar dışarıda top oynarken, ben eve 
böcekler ve diğer hayvanları getiriyordum. Bu 
yüzden annem beni çocukken psikiyatrikse 
götürmüştü. Fakat benim sevgili babam en 

büyük ilham kaynağımdı. Zorlu ekonomik zamanlarda güvenli muhasebe işini bırakıp 
model uçak işine başladı. Yaklaşık 30 yıl boyunca devam ettirdi.  
İşinizin fiziksel tehlikeleri nelerdir? 
Sıradan gelen egzotik bir bütün aralığı. Kuşlara ölçme işlemi yaparken Alaska’da bir 
boz ayı ve Tanzanya'da bir fil tarafından temasa uğradım. Uganda da zehirli bir 
engerek tarafından saldırıya uğradım. Etiyopya’da asker ve teröristler arasında çıkan 
çatışmada kaldım ve arabamız çalındı. Dürüst olmak gerekirse, sıklıkla insanlardan ve 
trafikten yaban hayatından olduğumdan daha fazla korkuyorum.  
Türkiye'de bir çevreci olmak siyaseten zor mudur? 
Çalışma izinlerim için kurumlaru eleştirdiğim oluyor. Ama gerçeği söylemek bir bilim 
adamı olarak da benim görevim. Hükümet korunmadan bahsediyor, ama önceliği 
nakde doğayı dönüştürmek içindir. Bu yüzden iki yüzünü de kullanır. Onların yaşlı 
ormanları kesimi sırasında ağaçlandırma çalışmaları vardır. Hemen hemen her nehir 
Baraj ve bu barajlar inşa örgüt onları düzenleyen sorumludur. Ben Türkiye'nin kuş 
türlerinin yarısının yaşadığı Aras Nehri sularınınyok olmasını engellemek için 
çalışıyorum. Ben çok yüksek sesle konuşmaya eğer oysa, görünüşte resmi, hukuki 
sebepten dolayı cezalandırılması olacak. Türkiye'de misilleme genellikle dolaylıdır.  
Savunmakta bayağı zaman harcıyorsunuz. Bu durum akademik kariyerini 
etkiliyor mu? 
Bazı akademisyenleri bir oyalama olarak görüyorum. Şimdiye kadar benim okul, Utah 
Üniversitesi, çok anlayışlı ve takdir edilebilir olmuştur. Ama ince bir çizgide yürümek 
zorundayım. 
Karşınıza çıkan onca riske rağmen yılgın hissediyor musunuz? 
Eh, ben aktif bir risk peşinde değilim. Ama bunu önlemekten de kaçınmıyorum. Risk 
almak başarısızlık anlamına gelebilir. Eğer başarısız olursam, en azından denedim 
derim. Ve tek yapabileceğim bu. Sonunda başarısız olursam, mücadelemde başarısız 
demektir. 

http://ngm.nationalgeographic.com websitesinden alıntıdır. 

mailto:c.s@utah.edu
http://ngm.nationalgeographic.com/
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TÜRKİYE PEYZAJLARININ PLANLAMASI VE YÖNETİMİNDE PEYZAJ EKOLOJİSİ 

BİLGİSİNİN KULLANIMI 

Veli ORTAÇEŞME, Emrah YILDIRIM, Arzu ALTUNTAŞ 

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya, 

ortacesme@akdeniz.edu.tr 

Amaç: Ülkemiz 2003 yılında Avrupa Peyzaj Sözleşmesine taraf olmuş ve sahip olduğu peyzajların 

korunması, planlanması ve yönetimini taahhüt etmiştir. Bu taahhütün gereği gibi yerine getirilebilmesi 

için fiziksel planlama çalışmalarının biyolojide hiyerarşi düzeni basamaklarından birisi olan peyzaj 

düzeyinde formüle edilmesi ve bu süreçte peyzajların ekolojik yapısının dikkate alınması 

gerekmektedir. Peyzaj mozaiği; peyzaj matrisi, peyzaj yamaları ve peyzaj koridorları olmak üzere üç 

ana unsurdan oluşur ve bunların oluşturduğu peyzaj deseninin canlı varlıklar açısından yaşamsal 

önemi bulunmaktadır. Bu çalışmada, uygulamalı ekoloji dallarından birisi olan peyzaj ekolojisinin 

temel ilkelerinden ve peyzaj geometrisi ile ilgili araştırma sonuçlarından ülkemiz peyzajlarının 

planlanması ve yönetiminde nasıl yararlanılabileceğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada, biyolojide hiyerarşi düzeninde peyzajın yeri ve peyzaj planlama 

açısından önemi vurgulanacak, planlama ve yönetim eylemleri açısından büyük önem taşıyan ve peyzaj 

desenini oluşturan peyzaj matrisi, peyzaj yaması, peyzaj koridoru kavramları açıklanacak ve peyzaj 

geometrisi konusunda yapılan bilimsel araştırma sonuçlarından örnekler verilecektir. Avrupa Peyzaj 

Sözleşmesi ve bu sözleşmenin ülkemiz için önemi irdelenecektir. Peyzaj ekolojisi temel ilkeleri ve 

bilimsel araştırma sonuçlarından hareketle, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi bağlamında, ülkemiz 

peyzajlarının nasıl korunması, planlanması ve yönetilmesi gerektiğine dair çıkarımlarda 

bulunulacaktır. 

Sonuç: Peyzaj yamalarının büyüklük ve şeklinin; o peyzajdaki biyotik çeşitliliği, hayvanların yaşam 

alanı büyüklüğünü, hayvan yayılışlarını, davranışlarını ve tür bolluğunu etkilediği bilinmektedir. 

Kendeigh’in (1944) ABD’de farklı büyüklükte orman parçaları üzerinde yaptığı çalışma kuş 

populasyonları için yama büyüklüğünün önemini ortaya koymuştur. Collins ve Barrett (1997)’in 

habitat bölünmesinin tarla faresinin (Microtus pennsylvanicus) populasyon dinamiği ve sosyal 

davranışları üzerine etkileri hakkında çalışmaları, habitat bölünmesi ile tarla faresi populasyonunun 

sosyal yapısı arasında, populasyon büyüklüğünü düzenleme işlevi gören, bir ilişki olduğunu ortaya 

çıkarmıştır. Rosenber ve ark. (1997) peyzaj koridorlarının geometrisini, işlevlerini ve etkinliğini 

araştırmışlar ve bu koridorların önemini ortaya koymuşlardır. Bu ve benzeri araştırma sonuçları, 

uygulamaya yönelik olarak aşağıdaki sonuçları vermektedir: 

 Tek, fakat büyük bir peyzaj yaması, aynı toplam alana sahip birkaç küçük peyzaj yamasından 

daha iyidir, 

 Birbirinden izole olmuş peyzaj yamalarının geçiş koridorlarıyla birbirine bağlanması, hiç 

bağlanmamalarından daha iyidir,  

 Daire ya da kare şekilli peyzaj yamaları, uzunca ve dikdörtgen şekilli yamalardan daha iyidir. 

Böylece, alan /çevre oranı en yüksek düzeyde tutulmuş ve kenar etkisi azaltılmış olur. 

Bu çalışmada, peyzajların ekolojik yapısı ile ilgili bilimsel araştırma sonuçlarının, peyzaj planlama ve 

yönetim süreçlerine nasıl entegre edilebileceği konusu tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Peyzaj ekolojisi, peyzaj deseni, peyzaj geometrisi, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi 
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ÇANAKKALE İLİ BOYNUZSU OTLARI VE CİĞEROTLARI ÜZERİNDE TAKSONOMİK VE 

EKOLOJİK BİR ARAŞTIRMA 

İsa GÖKLER 

Dokuz Eylül Üniversitesi,  Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Buca - İzmir, isa.gokler@deu.edu.tr 

Amaç:  Çanakkale, çok sayıda endemik ve nesli tükenme tehlikesi altındaki bitki türünün 

doğal sığınma alanı olması nedeniyle floristik açıdan önemli bir ilimizdir. Boynuzsu otlar ve 

ciğerotları yönünden henüz tam çalışılmamış durumdadır. Belirtilen bitki sınıflarının ildeki 

son durumunun belirlenmesi, taksonomik dağılımları ve ekolojik özelliklerinin ortaya 

konulması araştırmanın temel amacıdır. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyali farklı yıllar içindeki (1998 -2006) uygun 

periyotlarda gerçekleştirilen arazi çalışmaları sırasında, boynuzsu otlar ve ciğerotlarının 

yetişebileceği ekolojik ortamların taranması sonucunda toplanmıştır. Araziden getirilen 

bitkiler herbaryum zarfları içinde, ışık alan ve hava akımı olmayan bir odada, presleme 

yapılmadan kurutulmuştur. Bu örnekler üzerinde yapılan morfolojik ve mikroskobik 

incelemelerle de tür tayinleri sonuçlandırılmıştır.  

Sonuç: Araştırma sonucunda Çanakkale İli sınırları içinde Anthocerotopsida sınıfına bağlı 1 

Boynuzsu ot türü ile Marchantiopsida sınıfında yer alan,  14 familya ve 16 cinse ait olmak 

üzere iki sınıf için toplamda 23 türün yayılış gösterdiği belirlenmiştir. Bunlardan 4 tanesi 

(Fossombronia pusula, Lophocolea bidentata (L.) Dum,  Chiloscyphus polyanthos, ve Porella 

baueri (Schiffn.) C. Jens.)  bu ilden ilk defa rapor edilmektedirler. Porella baueri türü aynı 

zamanda tüm A1 karesi için de yeni kayıt özelliği taşımaktadır.  

Belirlenen cinsler tür yoğunlukları yönünden incelendiğinde, Porella cinsinin 4 tür ile 

araştırma alanında en fazla yayılış gösteren takson olduğu göze çarpmaktadır. Bu 

sıralamayı 2'şer türe sahip Metzgeria, Pellia, Lophocolea ve Lejeunea cinsleri izlemektedir. 

Diğer cinsler ise bu ilde tek türle temsil edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Boynuzsu otlar, Ciğerotları, Taksonomi,  Ekoloji, Çanakkale.  
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SPİROMESİFEN ETKEN MADDELİ BİR İNSEKTİSİTİN Cucumis sativus (HIYAR) BİTKİSİ 

ÜZERİNE MORFOLOJİK VE ANATOMİK ETKİLERİ 

Efdal KAYA, İlkay ÖZTÜRK ÇALI 

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Amasya,  

eftal_05@hotmail.com 

Amaç: Bu çalışmanın konusunu tarım alanlarında görülen hastalık ve zararlılara karşı sıkça kullanılan 

pestisit uygulamaları oluşturmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki hıyar üreticilerinin yaygın olarak 

kullandığı litrede 240 g spiromesifen etken maddeli bir insektisitin, hıyar (Cucumis sativus L.) bitkisi 

üzerine morfolojik ve anatomik etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma, Amasya iline bağlı Kızılca köyündeki 60 m2’lik bir serada 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada bir kontrol ve iki uygulama grubu olmak üzere toplam üç grup 

oluşturulmuştur. Saturn F1 tip hıyar çeşidi tohumlarından toplam 60 fide elde edilmiştir. Her bir grup 

için 20’er fide ayrılmıştır. Uygulama grubundaki hıyar fidelerine tatbik edilen insektisit uygulaması; 

önerilen doz (50 ml/da) ve önerilen dozun iki katı (100 ml/da) oranlarında yapılmıştır. Kontrol grubu 

hiçbir kimyasalla muamele edilmemiştir. İnsektisit uygulaması 7 gün ara ile toplam 5 kez yapılmıştır. 

Morfolojik gözlemler için her ilaç uygulamasından sonra ilacın bitki üzerindeki fitotoksik etkileri 

incelenmiştir.  Anatomik gözlemlerde kullanılmak amacıyla 5. insektisit uygulamasından yaklaşık 1 

hafta sonra kontrol ile uygulama gruplarından toplanan taze yaprak, gövde ve meyve örnekleri % 70’lik 

etil alkole konularak fikse edilmiştir. Anatomik gözlemler için preparatlar; yaprak enine ve yüzeysel, 

gövde enine ve meyve enine kesitleri alınarak hazırlanmıştır. Jilet yardımıyla alınan el kesitleri sartur 

reaktifi ile boyanmış ve kesitlere ilişkin gerekli ölçümler Olympus marka mikroskopta yapılmıştır. 

Çalışmada ayrıca yaprak yüzeysel kesitlerine ilişkin stoma indeksi hazırlanmış, stoma en ve boy 

ölçümleri ile anormal yapılı stomalar belirlenmiştir. Çalışmada hazırlanan preparatların fotoğrafları, 

Leica ICC50 HD marka ışık mikroskobunda çekilmiştir. Elde edilen ölçümlerin istatistiksel analizleri 

SPSS 20 for Windows istatistik programında, varyans analizi de Tukey testi ile yapılmıştır. 

Sonuç: Çalışma sonucunda uygulanan insektisitin kontrole göre bitkinin morfolojik yapısında çeşitli 

fitotoksik etkilere neden olduğu ve bu etkinin doz artışına paralel olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. 

Bu fitotoksik etki yapraklarda büzüşme, yaprak uçlarında kıvrıklık ve kahverengi lekelenmeler ile 

çiçeklerde kuruma şeklinde ortaya çıkmıştır. Yapraklardan alınan yüzeysel kesitlerde stoma indeksi ile 

stoma en ve boy değerleri kontrole göre doz artışına paralel olarak azalmaktadır. Uygulama gruplarına 

ait yaprak yüzeysel kesitlerde ayrıca anormal yapılı stomalara rastlanmıştır. Toplam palizat alanı ve 

sünger parankiması alanları ile toplam yaprak kalınlığı değerlerinin uygula gruplarında kontrole göre 

doz artışına paralel olarak azaldığı tespit edilmiştir. Uygulama grubu gövde enine kesitlerinde ise trake 

en ve boyları kontrole göre belirgin bir biçimde azalmaktadır. Kontrol grubundan alınan meyve enine 

kesitlerinde meyvenin en dış tabakasındaki hücrelerin muntazam şekilli olduğu, buna karşılık 

uygulama gruplarında ise bu hücrelerde şekil değişikliklerinin olduğu tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak bu çalışma ile spiromesifen etken maddeli bir insektisitin saturn F1 hibrit tip hıyar 

çeşidinin gerek morfolojik ve gerekse anatomik yapısında çeşitli anormalliklere neden olduğu, bu 

anormalliklerin yüksek dozda daha belirgin bir biçimde ortaya çıktığı saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Cucumis sativus, Spiromesifen, Morfoloji, Anatomi. 
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Paulownia tomentosa STEUD. YAPRAKLARININ ATIKSUDAN RENK GİDERİM 

POTANSİYELİ 

Fatih DENİZ 

Çevre Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sinop Üniversitesi, 57000 

Sinop, f_deniz@windowslive.com 

Amaç: Renk, sularda çok çeşitli problemlere neden olan ve öncelikli olarak uzaklaştırılması 

gereken en önemli parametrelerden biridir. Bu çalışmada, doğal bir biyosorbent olarak 

Paulownia tomentosa Steud. yapraklarının atıksudan renk giderim potansiyeli incelenmiştir. 

Bu amaçla, model sentetik boya olarak Acid Orange 52 kullanılmıştır. Bu boya, en çok 

kullanılan azo grubu boyalardandır.  

Gereçler ve Yöntemler: Biyosorpsiyon prosesi öncesi ve sonrası suda bulunan boya 

miktarı, spektrofotometrik olarak hesaplanmıştır. Boya uzaklaştırma işlemi, kinetik, denge 

ve termodinamik yönden incelenmiştir. Kinetik çalışmalarda yalancı birinci mertebe ve 

yalancı ikinci mertebe kinetik modelleri kullanılmıştır. Denge çalışmalarında literatürde 

sıklıkla kullanılan Langmuir ve Freundlich modelleri kullanılmıştır. Termodinamik çalışma 

kapsamında standart Gibbs serbest enerji değişimi, standart entalpi değişimi ve standart 

entropi değişimi ele alınmıştır.    

Sonuç: Kinetik veriler, bu biyosorpsiyon prosesinin yalancı ikinci mertebe kinetik modeli 

ile uygunluk gösterdiğini ortaya koymuştur. Denge çalışmaları, bu sistemin Langmuir 

modeli ile iyi bir şekilde ifade edildiğini göstermiştir. Bu modele göre P. tomentosa 

yapraklarının bu çalışma şartlarındaki maksimum boya giderim potansiyeli, 35,33 mg g-1 

olarak tespit edilmiştir. Termodinamik yönden bu boya giderim işlemi, spontan ve 

ekzotermiktir. 

Elde edilen sonuçlar, P. tomentosa yapraklarının atıksudan boya gideriminde ümit verici bir 

biyosorbent olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Ancak, bu yaprakların endüstriyel 

skalada bir biyosorbent olarak kullanılabilmesi için çeşitli çevre şartlarında ve değişik 

boyalar için de denenmesi gerekmektedir. Ayrıca değişik modifikasyonlarla bu maddenin 

boya biyosorpsiyon potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalar da yapılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Paulownia tomentosa, Biyosorbent, Boya, Biyosorpsiyon 
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EBER GÖLÜNDEKİ Flavobacterium sp. PATOJENİNİN ARAŞTIRILMASI 

Gizem BAYRAMOĞLU, Uğur Cengiz ERİŞMİŞ, Safiye Elif KORCAN, Pınar AĞYAR,  

Selin GÜLEÇ 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü-Afyonkarahisar, 

B.Gizem@outlook.com 

Amaç:  Günümüze kadar birçok canlı türünü barındıran ve kuş göç yolu üzerinde bulunan 

Eber Gölü, gün geçtikçe evsel atıklar, zirai ilaçlar ve özellikle derelerden gelen 

kirleticilerden önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu olumsuz  koşulların etkileri, dolaylı veya 

dolaysız yoldan göl ve çevresinde yaşayan canlılarda  hem viral hem de bakteriyel 

hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada,  Eber Gölü suyundan 

özellikle amfibi ve balık patojeni olarak gösterilen ve Flavobacteriosis etkeni olan 

Flavobacterium sp.’ nin varlığı ya da yokluğu Real-time PCR (qPCR) tekniği ile belirlenerek 

bu patojenin Eber gölündeki tür azalış nedenleri arasında yer alıp almayacağı saptanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler:  Flavobacterium’un varlığını saptamak için Eber gölünden 4 farklı 

lokalite belirlenip 1 yılda 2 kez olmak üzere arazi çalışması yapılmış, belirlenen 4 farklı pilot 

bölgeden koordinat, yükseklik, pH, su sıcaklığı, hava sıcaklığı ve havadaki nem 

parametreleri kayıt edilmiştir. Her bir lokaliteden  500mL su numunesi alınmıştır. Bu su 

numuneleri 10-1, 10-2, 10-3 olmak üzere toplam 3 farklı konsantrasyon olacak şekilde diüle 

edilerek Flavobacterium sp. için seçici besiyeri olan Cytophoga Agar, Triptone Yeast Ekstrat 

Salt Agar ve Shich Agar’a dökme plak yöntemiyle ekimler yapılmıştır. Ekimler 23˚C, 30˚C ve 

+4˚C de 72 saat inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda Gram(-), bacil ve sarı-

turuncu koloni rengi özelliği gösteren Flavobacterium için Gram boyama tekniği, Katalaz 

Testi ve Oksidaz Testleri uygulanmıştır. Biyokimyasal testler sonucunda Flavobacterium’ un 

özelliklerini taşıyan koloniler belirlenerek saf kültüre alınmıştır. Seçilen kolonilerden  DNA 

izolasyonu yapılmıştır. DNA ‘lar ekstrakte edildikten sonra Flavobacterium sp.’ ye özgü 

spesifik primerler kullanılarak qPCR yapılmıştır. 

Sonuç: Eber Gölü çevresinde 4 farklı lokaliteden alınan göl sularından DNA izolasyonu 

yapılarak, Flavobacterium sp.’ye özgü primerler kullanılarak  qPCR tekniği ile varlığı tespit 

edilmiştir.   

Anahtar kelimeler: Eber Gölü, Flavobacterium sp., Çevre kirliliği. 

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Yurtiçi / Yurtdışı Araştırma 

Projeleri Destekleme Programı proje kapsamında desteklenmektedir. 
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TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÇEVRE DUYARLILIĞI 

Hayri ŞEN 

Trakya Üniversitesi, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

hayrisen@trakya.edu.tr 

Ülkemizde hızla gelişmesine fren koymadan devam eden ve diğer birçok sektöre öncülük 

edecek seviyeye gelen Tekstil Sektörünün ilerleyişinin yanında çevreye karşı 

sorumlulukları her geçen gün artmaktadır. 

Çevremiz yaşamımızı daha aktif, sağlıklı, mutlu, huzurlu sürdürebilmemiz için hayatımızda 

yer alan en önemli olgulardan biridir. Tekstil Sektörü de çevresine karşı bu duyarlılığı 

katma değeri yüksek ve daha az maliyet ile çevreye duyarlı ürünler üreterek ortaya 

koymaktadır. 

Bu çalışmada Tekstil Sektörünün çevresine ve daha temiz bir çevre için oluşturmuş olduğu 

sistemler ve uygulamalar üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tekstil, Tekstil Sektörü, Çevre, Çevre Duyarlılığı 

Teşekkürler: Bu çalışmada Edirne ilinde faaliyet göstermekte olan tekstil fabrikalarının 

desteğini yanında hissettiğim için teşekkürlerimi sunarım. 
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BODRUM YARIMADASI FLORASINA KATKILAR 

Hediye AKTAŞ AYTEPE1, Varol Ömer2 

1Muğla 75. Yıl Fen Lisesi, Yeniköy Menteşe-Muğla, hediyeaktas@hotmail.com, 

2Muğla Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kötekli Menteşe-Muğla 

Amaç: “Bodrum Yarımadası’nın Fitososyolojik Yönden Araştırılması” adlı vejetasyon çalışması için 

2009-2013 yıllarında toplanan bitki örnekleri teşhis edilmiştir. Alanda önceden yapılmış 

araştırmalardaki taksonlarla karşılaştırılarak farklı olan taksonlar belirlenmiştir. Bu taksonların 81 

tanesi çalışma alanında önceden yapılmış çalışmalardaki taksonlardan farklıdır. Bu flora çalışmasıyla 

endemik ve nesli tehlike altında olan taksonlar belirlenmiştir. Böylelikle Bodrum Yarımadası’nın bitki 

çeşitliliği ve korunması gerekli taksonlar ortaya konulmaya çalışılmıştır.   

Gereçler ve Yöntemler: 2009-2013 yıllarında vejetasyon çalışmamız esnasında 494 bitki örneği 

toplanmıştır. Toplanan örnekler herbaryum materyali haline getirilip Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 

Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Herbaryumu’nda muhafaza edilmiştir. Bu örnekler Türkiye Florası 

(Davis ve ark. 1965-1988, Güner ve ark. 2000) yardımı ile teşhis edilmiştir. Teşhisinde sıkıntı çekilen 

türler Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu’ndaki türlerle karşılaştırılmıştır. Teşhiste Türkiye 

Florası (Davis, 1965-1988, Güner ve ark, 2000) kullanılmıştır.  Araştırma alanına ait coğrafik harita 

Harita Genel Komutanlığı’nın 1/25.000’ lik  paftalarından faydalanılarak çizilmiştir. Araştırma alanı ve 

çevresinin ombrotermik diyagramı da Muğla  Meteroloji İstasyonu’ndan alınan verilerden 

yararlanılarak çizilmiştir.  

Sonuç: Araştırma alanından 2009-2013 yılları arasında vejetasyon çalışması amacıyla toplanan bitki 

örneklerinin teşhisi sonucu 494 takson tespit edilmiştir. Bu taksonların 81 tanesi çalışma alanında 

yapılmış çalışmalarda tespit edilen taksonlardan farklı olan taksonlardır. Buna göre yapılan 

değerlendirmede 20 familya, 55 cins, 81 tür, 19 alttür ve 11 varyete tespit edilmiştir. Endemik bitkilerin 

sayısı 2 (%2.47)’dir. Alandan toplanan endemiklerin IUCN kategorileri, Türkiye Bitkileri Kırmızı 

Kitabı'ndan (Ekim ve ark., 2000) taranmış, 1 takson LR (lc), 1 takson LR (nt) olarak tespit edilmiştir. 

Taksonların fitocoğrafik bölgelere dağılım oranları şu şekildedir: Akdeniz elementleri 31 (%38.27), 

İran-Turan elementleri 2 (%2.47), Avrupa-Sibirya elementleri 3 (%3.70), Geniş yayılışlı ve yayılış 

alanları belli olmayan taksonların sayısı 43 (%53.09). Toplam 81 taksondan 1'i Gymnospermae, geri 

kalan 80'i Angiospermae subdivizyosuna aittir. 80 kapalı tohumlu bitki taksonunun 73'ü Magnoliopsida 

(Dicotyledoneae), geri kalan 7 takson ise Liliopsida (Monocotyledoneae) sınıflarına aittir. 

Araştırma alanımızla ilgili “Bodrum’da Bitkiler ve Yaşam”, “Wild Edible Plants of the Bodrum Area” adlı 

etnobotanik çalışmalar ile “Aspat Kalesi ve Çevresinin Floristik Yapısı" çalışmaları literatürde 

rastladığımız çalışmalardır.   

Anahtar Kelimeler: Bodrum Yarımadası, Flora, Muğla, Türkiye 

Teşekkür: Bu çalışma esnasında bazı bitkilerin teşhisinde desteğini gördüğümüz Prof. Dr. Özcan 

SEÇMEN'e ve Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi' nde 

görevli uzman hocalarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Bu çalışma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 2011/38 no’lu proje ile desteklenmiştir. 
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TÜRKİYE’NİN DENİZ VE KIYI KORUMA POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Pelin BOZ Feriha YILDIRIM¹ 

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Teknikokullar- 

Ankara. 

Amaç: Türkiye’de deniz ve kıyı alanları konusunda yaşanan sorunların çözümüne ilişkin olarak 

yürütülen faaliyetlerin ne ölçüde başarılı olduğunun incelendiği çalışmamızda, Türkiye’nin taraf 

olduğu uluslararası sözleşmelere uyum süreci ve ilgili kurumların mevcut politikaları 

kapsamında, deniz ve kıyı alanlarında yaşanan sorunlardan biri olan gemi kaynaklı kirlilikler ve 

kirleticiye uygulanan ceza miktarları değerlendirilerek, cezaların caydırıcı olup olmayacağı 

sorgulanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Türkiye’de deniz ve kıyı koruma konusunda oluşturulan politikaların 

incelenerek bu politikaların caydırıcılığı sağlamada ne kadar başarılı olduğu üzerine yapılan bu 

çalışmada deniz ve kıyı biyoçeşitliliğini tehdit eden unsurlardan biri olan gemi kaynaklı kirlilikler 

konusunda 2006-2014 yılları arasında deniz kirliliği denetimleri konusunda yetkilendirilmiş olan 

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tespit edilen kirlilik olaylarına ilişkin veri toplanmış olup 

kirlilik türleri, kirliliğin yoğunlaştığı iller ve nedenleri, deniz kirliliği konusunda ülkemizdeki 

mevcut uygulamalar ve uygulanan para cezalarının değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu 

değerlendirmeden yola çıkarak, Türkiye’nin deniz kirliliğini önleme ve kirleteni cezalandırma 

konusunda hangi aşamada olduğu, ceza sisteminin yeterliliği ve caydırıcılığı sağlama 

konusundaki etkinliği incelenmiştir. 

Sonuç: Analizi yapılan tespit sayıları, Sahil Güvenlik unsurları tarafından icra edilen kontrollerin 

ve kirliliğin yoğunlaştığı noktalarda yapılan denetim faaliyetlerinin sayısına göre değişiklik 

göstermekle birlikte düşüşün yaşandığı yerlerde caydırıcılık oranının yükselmediği ve bunun 

tespit adedine yansımadığı gözlenmiştir. Çünkü ülkemizde tutulan kayıtlar tespit sayıları 

üzerinden yapılmakta, “kirliliği önleme” yerine kirlilik olduktan sonra “cezalandırma” sistemine 

yönelik tedbirler getirilmektedir. Üstelik mevcut ceza sistemi kirliliğin türü ya da kirliliğin 

boyutuna göre değil, geminin grostonuna göre düzenlendiğinden yeterli caydırıcılık 

sağlanamamaktadır. İlaveten kirlilik olaylarında (kaza olayları dışında) alanın temizlenmesine 

yönelik bir düzenleme bulunmadığından denizlerimiz her geçen gün daha fazla kirlenmektedir.   

Yapılan mevzuat ve saha incelemeleri neticesinde; çevre adına çıkarılan mevzuatın bazılarının 

“deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunması ve sürdürülebilirliği” adına değil “insan yaşamı ve 

sürdürülebilir kalkınma” hedefleri doğrultusunda oluşturulduğu (yani insanmerkezli ve yüzeysel 

bir koruma yaklaşımı güdüldüğü), birçok kıyı tesisinde yeterli atık kabul tesisinin bulunmadığı, 

özellikle turizm beldelerinde bulunan atıksu arıtma tesislerinin kapasite yetersizliği nedeniyle bu 

bölgelerde doğrudan denize deşarj yoluna gidildiği, kurumlar arasında yetki karmaşasından 

kaynaklanan sorunların yaşandığı, sorunların bölgelere göre farklılık gösterdiği ve bu konuda 

yerel yönetimlere verilen yetkinin yetersiz olduğu, merkezi otoritelere ise çok daha fazla yetki 

verilmesi nedeniyle, sorunların çözümüne yönelik yeterli ve kapsayıcı uygulamalar 

yürütülemediği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Deniz kirliliği, kirlilik önleme, çevre mevzuatı.  
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İYİ TARIM UYGULAMALARININ ÇEVREYE VE ÜRÜN KALİTESİNE ETKİSİNİN 

ÜRETİCİLERİN YAKLAŞIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ (KIRKLARELİ, EDİRNE, 

TEKİRDAĞ, ÇANAKKALE İLLERİ ÖRNEĞİ) 

Erol ÖZKAN1, Başak AYDIN1, Duygu AKTÜRK2, M. Ali KİRACI3, Harun HURMA4 

1 Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Kırklareli 
2 ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi, Çanakkale 

3 Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Tekirdağ 
4 NKÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi, Tekirdağ 

Amaç: Makaleye temel oluşturan özgün araştırmanın amaçları; iyi tarım yapan ve 

yapmayan işletmelerin ekonomik olarak karşılaştırılması, üreticilerin iyi tarım 

uygulamalarından haberdar olma durumları, iyi tarım hakkındaki görüş ve düşünceleri ile 

iyi tarım uygulamalarına karşı eğilimlerinin belirlenmesi ve çiftçilerin iyi tarım yapmalarını 

etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. 

Gereçler ve yöntemler: Belirtilen amaçlar doğrultusunda, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ 

illerinde tam sayım, Çanakkale ilinde ise örnekleme ile belirlenen işletmelerde olmak üzere, 

çeşitli sayılarda elma, armut, üzüm, şeftali ve kiraz üreticileri ile anket yapılmıştır. Gruplar 

arası karşılaştırma yapabilmek amacıyla; araştırma kapsamında iyi tarım uygulayanlarla 

yapılan anket sayısı kadar, iyi tarım uygulamayan işletmelerde de anket yapılmıştır. 

Verilerin analizinde, amaca ve verilerin uygunluğuna bağlı olarak, t testi, Khi-Kare testi, 

Logit regresyon analizi vb. analizler uygulanarak iyi tarım uygulamaları ve iyi tarım 

uygulamalarının çeşitli açılardan etkileri konularında çiftçilerin görüşleri ve eğilimleri 

belirlenmiştir.  

Sonuç: Bu bildirinin konuları itibariyle sonuçlar şöyle özetlenebilir. Çanakkale ilinde 

üreticilerin %83,64’ü, Trakya bölgesinde üreticilerin tamamı iyi tarım uygulamalarının 

çevre açısından olumlu olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir. Çanakkale ilindeki 

üreticilerin %54,35’i, Trakya bölgesindeki üreticilerin ise %95,35’i iyi tarım uygulamaları 

ile aşırı gübre ve ilaç kullanımı olmadığından pestisit, nitrat vb. kalıntı olmadığını 

belirtmişlerdir. 

Çanakkale ilinde üreticilerin %69,09’u, Trakya bölgesinde ise %86,05’i iyi tarım 

uygulamalarının ürün kalitesi açısından olumlu olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir. 

Çanakkale ilindeki üreticilerin %68,42’si, Trakya bölgesindekilerin %91,89’u iyi tarım 

uygulamaları ile aşırı gübre ve ilaç kullanımı olmadığından, üründe pestisit, nitrat vb. kalıntı 

olmadığını belirtmişlerdir. Çanakkale ilindeki üreticilerin %52,63’ü, Trakya 

bölgesindekilerin %83,78’i iyi tarım uygulamaları ile üründe sağlığa zararlı madde 

birikimlerinin önlendiğini, Çanakkale ilindeki üreticilerin %34,21’i, Trakya 

bölgesindekilerin %37,84’ü ürünün pazarlanmasında satış kolaylığı ve avantaj sağlandığını, 

Çanakkale ilindeki üreticilerin %5,26’sı, Trakya bölgesindekilerin %35,14’ü üründe tüketici 

tercihi sağlandığını, Çanakkale ilindeki üreticilerin %57,89’u, Trakya bölgesindeki 

üreticilerin ise %51,35’i ürüne güven duygusu sağlandığını ifade etmişlerdir.  

Anahtar kelimeler: İyi tarım, çevre, ürün kalitesi. 
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KONUTLARDA KULLANILAN YAPI MALZEMELERİNİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE 

ÇEVRESEL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

Feriha YILDIRIM1, İrfan FİLİK2 

1Gazi Üniversitesi Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, ferihayildirim@gmail.com, 

 2Gazi Üniversitesi Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, irfan.filik@gazi.edu.tr 

Amaç: Günümüzde, küresel olarak, toplam dünya yıllık enerji tüketiminin yaklaşık % 40 

tüketen binalar, aynı zamanda hava ve su kirliliği, peyzajın bozulması,  ormanların yok 

edilmesi,  biyolojik çeşitliliğin azalması,  küresel ısınma vb. gibi sorunlar ortaya çıkmasına 

sebebiyet vermektedir. Bu çalışmada, dünyada binaların çoğunu oluşturan konutlarda yapı 

malzemesinin farklı kullanımlarında enerji tüketimleri ve çevresel etkileri araştırılacaktır.  

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma yöntemi olarak önce konutlarda enerji verimliliği ve 

çevresel etkileri çok yönlü ele alınacak ve uygulama olarak da, seçilen konut tipi bir yapının 

enerji simülasyon programı kullanarak tasarım aşamasında değişik yapı malzemelerini 

deneyerek enerji verimliliği ve çevresel etkileri araştırılacaktır. Konut tipi bir yapının enerji 

performansı, onaylı bina enerji simülasyon programı HAP (Hourly Analysis Program) 

kullanarak ölçülmekte, konut tipi yapılarda farklı kalınlıklarda ısı yalıtım malzemesi, 

doğrama, cam ve duvarda farklı yapı malzemesi kullanımı ile binanın farklı konumlanma 

durumlarında binanın enerji performansının artırılması hedeflenmektedir. Enerji 

performansı yüksek olan yapı malzemelerinin kullanımı sonucu enerji gereksinimi 

azaltılmış olan konut tipi yapının elektrik enerjisi ihtiyacı, şebekeye bağımlı optimum açıda 

güneye yerleşik fotovoltaik sistemle, sıcak su ihtiyacı ise güneş enerjili su ısıtma sistemle 

karşılanacaktır. 

Sonuç: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2013 yılında yayınlanan Sektör 

Raporuna göre birincil enerji tüketiminde konut sektörü %26 gibi yüksek bir orana sahiptir. 

Enerji tüketimin bu denli yüksek olduğu konut sektöründe, bu sektöre yönelik enerji 

verimliliği yönünde yapılan çalışmaların büyük önem taşıdığı ortadadır. Bu nedenle, enerji 

performansı yüksek yapı malzemelerinin konut yapılarında kullanılması enerji verimliliği 

açısından çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü, yapılan analizler sonucunda enerji 

performansı yüksek yapı malzemelerinin kullanımı bina maliyetine çok fazla bir yük 

getirmemekte ve geriye dönüş süresi de çok kısa olmaktadır.  

Küresel ve bölgesel boyutta önemli enerji tüketim payına sahip olan, dolayısıyla enerji 

kullanımdan kaynaklanan sorunların ortaya çıkmasından da sorumluluğu olan konut tipi 

yapılarda, çevresel sorunları gidermek, enerji kullanımını minimize etmek ve sürdürülebilir 

kalkınma için enerji performansı yüksek yapı malzemelerinin kullanılmasının yararlar 

sağlayacağı açıktır. 

Anahtar Kelimeler: Çevre, enerji, ekoloji, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimli 

binalar 
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AĞRI DAĞI (IĞDIR İLİ BÖLGESİ) FLORASINDA RUBİACEAE FAMİLYASI ÜZERİNE 

ARAŞTIRMALAR 

Yusif ZEYNALOV1, Peiman MOLAEİ2, Neriman HÜSEYNLİ3 

1Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, yusif.zeynalov@igdir.edu.tr  
2Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 

Amaç: Doğanın dengesine yönelik sorunların giderek içinden çıkılmaz bir hâl aldığı 

günümüzde, gözlemlere ve deneylere dayalı olarak ortaya konulmuş bilgiler büyük önem 

taşımaktadır. Doğal ekosistemlerde bulunan bitki türlerinin tespiti, biyoçeşitliliğin ortaya 

konulması ve özellikle de yok olma tehlikesinde olan türlerin korunması yönünden oldukça 

önemlidir. Floristik bakımdan zengin ve bir o kadar da az araştırma yapılan Ağrı Dağı 

Florası, bu zenginliğini İran Turan –Avrupa -Sibirya, Kara ve Çöl iklim tipine sahip olduğu 

bir iklim yapısına ve kendi coğrafyasının da barındırdığı mikro klimatik alanlara borçludur. 

Bu çalışma, Iğdır Ağrı Dağı florasında Rubiaceae familyasına bağlı türlerin belirlenmesi 

amacıyla, 2011-2015 yıllarında Nisan- Ekim ayları arasında, Ağrı Dağı ve etrafında 

yürütülmüştür. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma alanı 87380 hektarlık bir alan olması nedeniyle,  

çalışma alanını üç bölgeye ayrılarak her yıl bir bölgede çalışma yapılmıştır. Belirli zaman 

aralıklarıyla bitki örnekleri toplanarak teşhisleri Davis (1965-1988)’e göre yapılmıştır. 

Sonuç: Yapılan Flora çalışmaları sonucunda Rubiaceae familyasından 3 cinse ait 6 tür teşhis 

edilmiştir. Teşhis edilen türlerin hepsi çeşitli tarım alanlarında yabancı ot niteliği taşıyan 

bitkiler olduğu belirlenmiştir. Bu türler Asperula glomerata (Bieb.) Griseb.subsp. glomerata 

(Bieb.) Griseb., Asperula orientalis Boiss.& Hohen, Galium spurium L.subsp spurium L., 

Galium orientalis Boiss.&Hohen, Galium verum L.subsp.verum, Rubia tinctorum L.’dır. 

Bilindiği gibi Galium cinsine dahil olan türlerin çoğunluğu ilaç sanayisinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu bitkilerin öğrenilerek korunması ve üretiminin sağlanması 

gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Ağrı Dağı, Biyoçeşitlilik, Rubiaceae, 
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GEDİZ NEHRİ’NDEKİ SU KİRLİLİĞİNİN Daphnia magna TOKSİSİTE TESTLERİ 

KULLANILARAK BELİRLENMESİ 

Tuna KARAYTUĞ, Ferah SAYIM ÖZKAN 

Ege Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Bornova - İzmir, 

tunakaraytug@gmail.com. 

Amaç: Gediz Nehri kirliliğinin, ekotoksikolojik çalışmalarda sıklıkla kullanılan biyoindikatör 

bir canlı olan Daphnia magna ile gerçekleştirilen toksisite testleriyle belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: İlkbahar ve yaz mevsimlerinde, Gediz Nehri’nin beş farklı 

istasyonundan su örnekleri alınmıştır. Laboratuvara getirilen her bir istasyona ait su 

örneklerinin bazı kimyasal parametreleri (Fe, Mn, Cl-, NH3-N, S-, K, NO3--N, PO43-, Ca ve Mg) 

spektrofotometrik yöntemle ölçülmüştür. Akut toksisite testleri “Daphnia sp. Akut 

Hareketsizlik Testi” protokolüne (OECD, 2004; Test No: 202) uygun olarak, statik sistem 

esasına göre; kronik toksisite testleri ise “D. magna Üreme Testi” protokolüne (OECD, 1998; 

Test No: 211) uygun olarak, yarı-statik sistem esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Veriler 

SPSS istatistik programı aracılığıyla probit regresyon analizi, One Way ANOVA varyans 

analizi ve Post Hoc Tukey testi ile değerlendirilmiştir. 

Sonuç: 48 saatlik denemeler sonucunda, ilkbahar döneminde 1., 2. ve 5. İstasyonlardan, yaz 

döneminde ise sadece 5. İstasyondan alınan su örneklerinin D. magna üzerinde akut toksik 

etki gösterdiği saptanmış olup, bu su örneklerinin EC50 değerleri sırasıyla 57,53; 55,01; 

28,28; 18,68 olarak hesaplanmıştır. Kronik toksisite testleri sonucunda ise, Gediz Nehri su 

örneklerinin D. magna üzerinde ciddi bir toksisite göstermediği; hatta büyüme, gelişim ve 

üreme üzerine pozitif etkileri olduğu ortaya konmuştur. Sonuç olarak standart 

ekotoksikolojik denemelerden biri olan Daphnia toksisite testlerinin, sucul sistemlerdeki 

organik kirliliğin etkilerinin değerlendirilmesi için uygun olmadığı söylenebilir. Kronik 

toksisite testlerinde gözlenen pozitif etki ise sedimentte yüksek konsantrasyonlarda 

birikmiş olan kirleticilerin nehir suyundaki daha düşük konsantrasyonlarının hormetik 

etkisi olarak da değerlendirilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Daphnia magna, Gediz Nehri, Su Kirliliği, Akut Toksisite, Kronik 

Toksisite, Hormesis.  

Teşekkür: Bu çalışmaya, “2013 Fen 17” numaralı proje kapsamında maddi destek sağlayan 

“Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu”na ve ayrıca “2210-C Öncelikli 

Alanlara Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı” kapsamında da Teşvik Bursu 

sağlayan TÜBİTAK-BİDEB’e teşekkürlerimi sunarım. 
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IŞIKLI GÖLÜNDEKİ Flavobacterium sp. PATOJENİNİN ARAŞTIRILMASI 

Selin GÜLEÇ, Safiye Elif KORCAN, Uğur C. ERİŞMİŞ, Pınar AĞYAR, Gizem BAYRAMOĞLU 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü - Afyonkarahisar, 

selin.glc@gmail.com 

Amaç: Günümüzde küresel ısınmanın artması ve çevre kirliliğinin, antropojenik etkenler 

yüzünden çok ileri düzeylere gelmesi soncunda ekolojik dengeyi sağlayan canlıların hava, 

kara ve sucul ortamlardaki yaşam alanları hem kısıtlanmış hem de birçok tehlikeye karşı 

açık hale gelmiştir. Ülkemizin önemli sulak alanlarından biri olan Işıklı göl (Çivril, Denizli) 

içerisinde ve çevresinde birçok canlı türüne ev sahipliği yapmaktadır. Çalışmamızda 

ektodermik canlılar için Flavobacteriosis etkeni olan Flavobacterium sp. patojenini spesifik 

primerler kullanarak Quantative real time PCR (qPCR) tekniği ile tespit ederek Işıklı göldeki 

türlerin azalma sebepleri arasında olup olmadığını belirlemeyi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Işıklı gölünden 4 farklı lokalite belirlenip 1 yılda 2 kez olmak üzere 

arazi çalışması yapılmıştır. Yapılan arazi çalışmalarında belirlenen 4 pilot bölgeden 

koordinat, yükseklik, pH, su sıcaklığı, hava sıcaklığı ve havadaki nem parametreleri kayıt 

edilmiştir. Her bölgeden 500mL su numunesi alınmıştır. Bu su numuneleri 10-1, 10-2, 10-3 

olmak üzere toplam 3 farklı konsantrasyon olacak şekilde seyreltilerek Flavobacterium sp. 

için seçici besiyeri olan Cytophoga Agar, Triptone Yeast Ekstrat Salt Agar ve Shich Agar’ a 

dökme plak yöntemiyle ekimler yapılmıştır. Ekimler 23˚C, 30˚C ve +4˚C de 72 saat 

inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda Gram(-), bacil ve sarı-turuncu koloni rengi 

özelliği gösteren Flavobacterium için Gram boyama tekniği, Katalaz Testi ve Oksidaz Testleri 

uygulanmıştır. Bu biyokimyasal testler sonucunda Flavobacterium’ un özelliklerini taşıyan 

koloniler belirlenerek saf kültüre alınmıştır. Daha sonra seçilen koloniler PrepMan Ultra 

(Applied Biosystems #4318930) kullanılarak DNA izolasyonu yapılmıştır. DNA ‘lar 

ekstrakte edildikten sonra Flavobacterium sp.’ ye özgü spesifik primerler kullanılarak qPCR 

yapılmıştır. 

Sonuç: Bu çalışmada, amfibi ve balık türleri azalmaları arasında yer alan Flavobacteriosis 

patojeni etkeni olan Flavobacterium sp. varlığı 16S rRNA primerleri kullanılarak tespit 

edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Işıklı Gölü, Flavobacterium sp., Çevre kirliliği. 

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Yurtiçi / Yurtdışı Araştırma 

Projeleri Destekleme Programı proje kapsamında desteklenmektedir. 
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KEMİK PALEOHİSTOLOJİSİ 

Uğur C. ERİŞMİŞ1,  Anusuya CHINSAMY2, Semra MALKOÇ3, Taner YOLDAŞ1,  

Pınar AĞYAR1 Muhsin KONUK4, Tanju KAYA5, Serdar MAYDA5 

1Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü-Afyonkarahisar 

2Cape Town University, Department Biological Sciences , Cape Town, South Africa 

3Anadolu Üniversitesi, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eskişehir 

4Üsküdar Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mol. Biyoloji ve Genetik, 

Üsküdar, İstanbul 

5Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Bornova, İzmir 

uerismis@aku.edu.tr 

Giriş: Organizmaların hem yumuşak hem de sert dokularında meydana gelen değişim ve farklılaşma 

zamana bağlı olup, omurgalı hayvanlardaki farklılaşmalar, biyolojik kalıntı izleri hayvanın yaşamları 

boyunca ve sonrasında kemik doku yapılarında saklı  kalır.  Kemik dokusunda bulunan bu biyolojik 

kalıntısı izleri  organizmaların hem  fizyolojisi, ekolojisi, morfolojisi ve  taksonomi hakkında bilgi 

verdiği gibi hemde adli tıp, çevre kirliliği konularında bilgi verir.  

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada  polarize, taramalı elektron  mikroskopik (SEM) ile yaklaşık 

3000 yıl önce  Kahramanmaraş-Gavurgölü Bataklığı yaşamış  Asya fili (Elephas maximus)' ne ait alt çene 

kalıntısı ile Anadolu'da 12 fosil yataklarından Hipparion ve Equus cinsine ait Metatarsal-III,  

Metakarpal-III kompakt kemiklerin histomorfolojik yapıları ve X-Işını Kırınım (XRD), kimyasal 

elementleri kütle spektrometresi (ICP-MS) yöntemleri ile kemiğin inorganik yapıları incelenmiştir.  

Sonuç: Mikroskobik incelemede, Kahramanmaraş-Gavurgölü Asya fili (Elephas maximus)' ne ait alt 

çene kalıntısı ve Afyon-Garkın, Çanakale-Gürpınar, Uşak-Kemiklitepe, Sivas-Düzyayla, Manisa-

Düzpınar, Kütahya - Bayat, İzmir-Karaburun ve Denizli-Pamukkale gibi lokalitelerde bulunmuş olan 

Hipparion ve Equus cinslerine ait metapod kemiklerin ince kesitleri incelenmiş, korunmuş kalsifiye 

kompakt kemik yapısında iç kısımda endosteal kemik, kemik dış düzeyinde ise periosteal kemik 

bulunduğu gözlenmiş,  periosteal kemik dokusunda  osteon sistemlerine rastlanmıştır. Bazı fosil kemik 

dokusunun organik fazındaki ise korunamadığı belirlenmiştir. Yapılan mikroskobik incelemelerde 

fungal yapılara rastlanmıştır. XRD analiz ile hidroapatit kristallerin organik kemik yapılarına  arasında 

gözlendiği tespit edilmiştir. ICP-MS ile  kemiklerin  kimyasal elementleri belirlenmiştir. Analiz 

sonucunda  K, Mg, Na, Al, Fe, Mn, Ca, P  major ve  Ag, As, Ba, Hg, B, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn  iz kimyasal 

elementler fosil yataklarında  kemiklerin yapısında farklı olduğu tespit etmiştir. E. maximus ait alt çene 

kemik ve  Hipparion ve Equus cinsine ait Metatarsal-III,  Metakarpal-III kompakt kemiklerinin ait 

paleohistolojisi çalışmalar ilk kez yapılmış olup, bu histolojik yapıların bozulmasına etkenler içersinde 

fungal fosillerin etki olduğu, yapılan ICP analizleri sonucunda ise de  farklı fosil yataklarında farklı 

miktarlarda major ve minor kimyasal elementlerin kemik dokusu içersinde biriktiği anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Paleohistoloji, Elephas maximus,  Equus, Hipparion, Histomorfoloji, SEM, ICP-MS 

Teşekkür: Bu çalışma, Tübitak 110Y154 ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Komisyonu tarafından 13.HIZ.DES.05 no’lu proje ile desteklenmiştir. 
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ÇEŞİTLİ KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN Chromobacterium’ların 16S RRNA DİZİ 

ANALİZLERİ İLE TANIMLANMALARI VE ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DİRENCİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Merve GÜNAYDIN1, Belgin ERDEM1 

Ahi Evran Üniversitesi Biyoloji Bölümü,KIRŞEHİR,mrve_gnydn@hotmail.com1 

Amaç:  Bu çalışmada  kaynaklardan (toprak, su, süt ve süt ürünleri ) toplanan örneklerden 

izole edilen fırsatçı patojen olan Chromobacterium’un  16S rRNA gen bölgelerinin kısmi dizi 

analizleri belirlenecektir. Sekanslar kullanılarak Gen Bankasında yer alan diğer 

Chromobacterium türleriyle dizi benzerlikleri karşılaştırılarak, izolatların en yüksek 

homoloji gösterdiği Chromobacterium türleri saptanacaktır. Ayrıca örneklerden izole edilen 

Chromobacterium’un virülens özellikleri yapılacak ve antibiyotiklere karşı direnç 

mekanizmaları incelenecektir.  

Gereçler ve Yöntemler: Chromobacterium izole etmek amacıyla farklı yerlerden su ve 

toprak örnekleri alınacaktır. Alınan örnekler aseptik koşullarda steril kaplara aktarılacak ve 

laboratuara getirilecektir. Bu örnekler Nutrient Broth’a aktarılacak ve 37 ˚C de 24-48 saat 

inkübe edilecek, inkübasyondan sonra Nutrient  ve McConkey Agar’a ekim yapılacak. Daha 

sonra inkübe edilecektir. Üreyen kolonilerden Gram boyama yapılarak Gram (-) olanlar 

seçilecek ve biyokimyasal testler yapılacaktır. Bunun yanı sıra doğrulamak amacıyla klasik 

biyokimyasal testler ve API 20 E ile identifikasyon yapılacaktır.  

16S rRNA dizi analizi için izolatların DNA’ları fenol kloroform yöntemiyle izole edilecektir. 

Genomik DNA’ lar izole edildikten sonra primerler kullanılarak 16S rRNA geni PCR ile 

çoğaltılacak PCR reaksiyon karışımı 100 μL için Taq buffer (10X) 10 μL, dNTP (10 mM) 2 μL, 

MgCl2 (25 mM) 8 μL, Primer (100 mM) 0,4 μL, Taq polimeraz 0,6 μL, steril distile su 79 μL 

olacak şekilde hazırlanacaktır. PCR tüplerine karışımdan 30 μL aktarılacak ve 2 μL DNA 

eklenecektir. Tüm amplifikasyon koşulları 94 ºC’de 5 dakikalık ön denaturasyon, 94 ºC’de 

30 saniye denaturasyon, 50 ºC’de 30 saniye bağlanma ve 72 ºC’de 10 sn uzamadan oluşan 

35 siklusluk amplifikasyon ve 72 ºC’de 15 dakikalık final uzamadan oluşacak şekilde 

programlanacaktır.  

Tüm sekans işlemlerinde sekanslanacak genler standart protokollere göre saflaştırılacak, 

Macrogen (Hollanda)’da, (ABİ 3730 XL) sekans cihazında dizi analizi yapılacaktır. Sekanslar 

gen bankası (www.ncbi.nlm.nih.gov) adresinde yer alan Nucleotide-nucleotide BLAST 

(blastn) programı kullanılarak karşılaştırılacak ve homolojiler belirlenecektir. 

Sonuç: Bu çalışmada çeşitli kaynaklardan izole edilen Chromobacteriumun 16S rRNA ya 

göre gen sekansları belirlenecek ve biyoteknolojikal, endüstriyel, farmolojikal ve klinikal 

öneme sahip olan bu bakterinin antibiyotiklere olan direnç mekanizması da ortaya 

konularak insan sağlığı açısından önemi belirlenecektir. Buna ilaveten gıda, oyuncak ve 

insektisit olarak da kullanılabileceği yapılan çalışmayla desteklenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Chromobacterium spp., 16S rRNA sekans analizi, antimikrobiyal 

direnç 
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MUĞLA’DA ENDEMİK Thymus cariensis HUB.-MOR. & JALAS (KEKİK) BİTKİSİNİN İN 

VİTRO ÇOĞALTIMI VE KRİYOPREZERVASYON TEKNİĞİYLE GERMPLAZMASININ 

KORUMA ALTINA ALINMASI 

Ergun KAYA1, Emel Yılmaz GÖKDOĞAN2, Elif Aylin ÖZÜDOĞRU3 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 48000, 

Kötekli-Muğla,Türkiye, ergunkaya@mu.edu.tr 

2Muğla Sıtkı Koçman Üniversites,i Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 48000, Kötekli-Muğla, 

Türkiye 

3CNR-IVALSA, Polo Scientifico, via Madonna del Piano 10, 50019, Sesto Fiorentino (FI), İtalya 

Amaç: Bir bitkiden alınan ve tam bir bitkiyi oluşturabilme potansiyeline sahip bitki parçalarının 

(embriyo, tohum, gövde, sürgün, kök, kallus, tek hücre ya da polen vb), yapay besi ortamlarında ve 

aseptik koşullar altında yeni bitkilerin elde edilmesi imkanı veren in vitro çoğaltım yöntemi, hastalık ve 

zararlılardan arındırılmış bitkisel materyal eldesi, kitlesel olarak çoğaltılan bitkilerde fenotipik ve 

genotipik kararlılık, kısa sürede üretim, zor ve problemli türlerin daha kolay üretilebilmesi gibi pek çok 

avantaj sağlamalarının yanında biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalarda da oldukça 

önemlidir. Bu bağlamda çalışmamızın ilk amacı, Thymus cariensis Hub.-Mor. & Jalas bitkisinin in vitro 

ortama aktarılması ve aseptik koşullarda klonal olarak çoğaltılmasının sağlanmasıdır. Son yıllarda 

yapılan çalışmalar, kriyoprezervasyonun, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin korunması 

için oldukça umut verici bir yöntem olduğunu göstermektedir. Çalışmamızın hedeflerinden bir diğeri 

de, mikroçoğaltılan T. cariensis bitkisinin tek aşamalı kriyoprezervasyon tekniği kullanılarak, bitkiye ait 

eksplantlerin sıvı azot içerisinde uzun süreli korunma altına alınmasıdır.  

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyali olan T. cariensis Hub.-Mor. & Jalas, Haziran-Temmuz 

aylarında çiçek açan, Türkiye’de yalnızca Muğla ili’nde Fethiye yolu üzerinde dar bir alanda yayılış 

gösteren bir kekik türüdür. Bitkiler çiçeklenme öncesinde toplanıp, gövde ucu ve nodal eksplantleri 

izole edilerek, mümkün olan en kısa sürede yüzey sterilizasyonu yapılıp in vitro ortama aktarılmış ve 

dört haftalık periyotlarla alt kültürlenerek mikroçoğaltılmıştır. Mikro çoğaltımı yapılan bitkiler uygun 

miktara ulaştığında daha öncesinde T. vulgaris bitkisinin kriyoprezervasyonu için optimize edilen 

damlacık dondurma tekniği ile kriyoprezervasyonu gerçekleştirilmiştir. 

Sonuç: Yüzey sterilizasyonunu takiben in vitro ortama aktarılan bitkilerden % 84 oranında temiz 

eksplant ve bu eksplanlerden de % 66 rejenerasyon elde edilmiştir. Başarılı bir şekilde mikroçoğaltımı 

yapılan T. cariensis bitkisi, damlacık dondurma tekniği ile kriyoprezerve edilmiş, sıvı azot içerisinde 

tutulan eksplantler çözüldükten sonra uygun besi ortamına aktarılmış ve bu eksplantlerden % 25 

oranında rejenerasyon gerçekleşmiştir. Sıvı azot sonrası rejenere olan bitkilerin tümü 

köklendirildikten (% 100) sonra başarılı bir şekilde iklimlendirilmiştir (% 100).   

Anahtar Kelimeler: Damlacık dondurma tekniği, in vitro çoğaltım, kriyoprezervasyon, Thymus 

cariensis Hub.-Mor. & Jalas, vitrifikasyon. 

Teşekkür: Bu çalışma, 2008-A-13 nolu Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, BAP destekleme birimi 

tarafından desteklenmiştir. 
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Ganoderma resinaceum (BOUD.)’ UN KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ 

Perihan GÜLER1, Aziz TÜRKOĞLU2, Göksu YILDIZ3 

1 Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Yahşihan-Kırıkkale, 

perihanguler71@gmail.com,  
2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji Bölümü, Muğla, Türkiye, 3 Kırıkkale 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yahşihan-Kırıkkale 

Amaç: Morfolojik ve anatomik özellikleri incelenen Ganoderma resinaceum’un spor 

özellikleri, misel yapıları ışık ve scanning elektron mikroskop ile incelenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmada kullanılan Ganoderma resinaceum örnekleri Prof. Dr. 

Perihan Güler tarafından 27.04.2012 tarihinde Kırıkkale-Merkez-Celal Bayar Parkı’ndan 

söğüt kütükleri üzerinden toplandı. Ganoderma resinaceum basidiosporları ve katı 

besiyerinde geliştirilen miseller Nico Imager A ışık mikroskobu ile incelendi. Sporlar 

incelenirken makrofungusların himenyum tabakasından ince kesitler alınıp, lam üzerine 

potasyum hidroksit (%2, %3, %5), % 10 luk amonyum hidroksit ve %5’lik melzer ayıracı 

veya Kongo kırmızısı çözeltilerinden oluşan preparatlar hazırlanmıştır. Scanning elektron 

mikroskop (JEOL) ile incelemelerdesporlar karbon ile kaplanmış ve Polaron Sc 500 marka 

cihaz ile 10 dakika süre de altın ile kaplanmıştır. Sporlar boyutları ölçülmüştür. Misellerin 

SEM ile incelemelerinde ise; patates dekstroz agar besiyerinde geliştirilen miseller 26ºC’de 

etüvde kurumaya bırakılmıştır. Kuruyan miseller karbon ile kaplanmış ve Polaron Sc 500 

marka cihaz ile 10 dakika süre de altın ile kaplanmıştır. Misellerin genişlikleri ölçülmüştür. 

Sonuç: Ganoderma resinaceum fruktifikasyonları kahverengimsi, 15-25cm genişliğinde, 

5cm kalınlığındadır. Sap, kahverengi 4-5cm uzunluğunda, 3-4cm kalınlığındadır. Miseller 

karışık gelişti. Hava hifi gözlendi. Pigmentasyon gözlenmedi. Kolonizasyon inokulasyondan 

sonra 17 günde tamamlandı. Sporlar eliptik, kaba ve 5-7 x 7.5-8.5 µm boyutundadır. Misel 

genişlikleri 1.13µx2.65µ olarak ölçülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Ganoderma resinaceum, Türkiye mikobiyotası, Kırıkkale 

makromantarları, Miselyum gelişimi 

Teşekkür: Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 

tarafından TÜBİTAK 210T083 no’lu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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ÇEVRE SORUNLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE EĞİTİMİNE İLİŞKİN  

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

Canan ÇOLAK SEYMEN1, Arzu SAKA2 

1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Biyoloji Bölümü , 

canancolakseymen@gmail.com Akçaabat,Trabzon 
2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Biyoloji Bölümü 

61300,Akçaabat,Trabzon,Türkiye 

Amaç: Çevre gerek doğal gerekse yapay müdahaleler sonucunda değişmektedir. Bu değişiklikler 

çevrede yaşayan tüm canlıları etkilemektedir. Bu değişim insan- doğa arasındaki ilişkinin insan lehine 

tek taraflı olarak bozulması olarak da değerlendirilebilmektedir. Bahsi geçen olumsuz müdahaleler tüm 

dünyada insanlığın tek tek ya da örgütlü olarak olumsuz müdahaleleri azaltma konusunda çözüm 

arama sürecine girmesini sağlamıştır Çevre bilincinin artırılabilmesi süreci de çevre eğitiminin önemini 

artırmaktadır. Çevre eğitiminin alt yapısını doğanın ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda doğayı korumak, çevre sorunlarını önlemek ve bu sorunları gidermek 

için algılanan çevre eğitimi anlayışının, aynı zamanda yeryüzünde yaşam olanaklarının sürdürülebilir 

hale getirmek ekonomik ve sosyal koşulları sağlamak ile paralel olduğu görülmektedir. Bu araştırmada; 

çevre sorunları ve sürdürülebilir bir çevre için alınması gereken önlemler konusunun öğretimine ilişkin 

öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma, 2014-2015 eğitim öğretim döneminde, Trabzon ili Sürmene ilçesinde 

üç ayrı kurumunda görev yapan üçü fen ve teknoloji öğretmeni ve ilkokulda görev yapan yedisi sınıf 

öğretmeni olmak üzere on öğretmen ile yürütülmüştür. Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımı 

kapsamındaki ‘özel durum çalışması’ yöntem olarak benimsenmiş, araştırmada yarı-yapılandırılmış 

görüşme formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.. Veri analizinde ise, nitel araştırma 

metotlarında sıkça kullanılan ‘sürekli karşılaştırmalı analiz’ yöntemi tercih edilmiştir. 

Sonuç: Öğretmenlere sorulan çevre sorunlarının nasıl algılandığı sorusuna verilen cevaplar 

incelendiğinde; öğretmenlerin genellikle “çöplerin kirliliği” görüşünde buluştukları görülmektedir. 

Çevre sorunlarının tüm boyutlarının değerlendirilmediği tespit edilmiştir. Öğretmenler, teknolojik 

gelişmeler ve çevrenin korunmasını birlikte değerlendirdiklerinde bilinçli teknoloji kullanımından ve 

bu konunun öğrencilere etkili bir şekilde aktarılması gerekliliği görüşünde, buluştukları görülmektedir 

Sürdürülebilir çevre konusunun eğitimi noktasında da çok somut veya yenilikçi öneriler 

getiremedikleri görülmüştür.  Katılımcı görüşleri irdelendiğinde ilgili öğretim programlarında genelde 

son üniteye bu tür konuların yerleştirildiğinden çoğu zaman konuları yetiştiremedikleri belirlenmiştir, 

aynı zamanda bu konu ile ilgili basit tanımlamalar olması müfredatta uygulamaya yönelik herhangi bir 

etkinlik olmaması konusu katılımcı öğretmenlerin buluştuğu başka bir görüştür.  Çevre eğitiminde, 

öğretmenlerin özellikle öğrencilerinin gözünde rol model olmalarından dolayı örnek davranışlar 

sergilemeleri, aileleri bilinçlendirme projelerinin gerekliliği ve bilinçli teknoloji kullanımı konusunda 

öğrencilerin yönlendirilmesi ve gerektiği, öğretim programlarında çevre ve doğa konusunda 

öğrencilerin aktif olarak doğa ile içi içe yaşantılar sağlayabilecek etkinliklere önem verilmesi gerektiği, 

önerileri ile çalışma tamamlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  çevre sorunları, sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir çevre eğitimi 
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KORUNAN ALANLARDA YÜRÜTÜLEN EKOTURİZM ETKİNLİKLERİNİN 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN İRDELENMESİ 

Atakan ÖZTÜRK, İnci Zeynep AYDIN, Ufuk DEMİRCİ 

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, 

iza_5561@hotmail.com 

Son yıllarda hızlı sanayileşme ile doğal ve kültürel kaynaklarda meydana gelen tahribatın 

sonucunda pek çok ülke sürdürülebilir kalkınma anlayışını benimseme ve farklı sektörlere 

uyarlama arayışına girmiştir. Bu süreçte sürdürülebilir turizm sürdürülebilir kalkınmayı 

destekleyen bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim, sürdürülebilir turizm doğal, 

kültürel ve sosyal kaynakları uzun vadede koruyan ve bu süreci ekonomik gelişme ile 

destekleyen bir turizm olarak tanımlanmaktadır.  

Sürdürülebilir turizmin gelişimi için ana amaç, turizm etkinlikleri sonucunda ekonomik 

kalkınma ve çevresel değerlerin korunmasıdır. Bu amaca ulaşmak için de eldeki olanakların 

etkin biçimde kullanılmasına yönelik bir yöntem gereklidir. Bu bağlamda, sürdürülebilir 

turizm kavramı alternatif turizm ya da ekolojik (eko)turizm kavramlarıyla eş anlamda ele 

alınsa da, eko-turizm sürdürülebilir turizmin bir bileşeni konumundadır. Sürdürülebilir 

turizmin bir alt sektörü olan ekoturizm seyahat ve açık hava aktivitelerinin birleşimiyle 

oluştuğundan, tek aktiviteli diğer turizm alt sektörlerinde daha fazla etki potansiyeline 

sahiptir. Ekoturizm amaçlı kullanım için birincil alanlar olarak görülen milli parklar ile 

diğer korunan alanlar yapılan yasal düzenlemelerle turizm ve rekreasyon amaçlı olarak 

dinlenme ve eğlenme tesislerinin kurulmasına ve kullanıma açılabilmektedir. Milli park, 

tabiat parkı ve benzeri korunan alanların oluşturulmasındaki temel amaç, bu alanlarda 

bulunan tür ve genetik çeşitliliği, doğal ve kültürel değerleri korumaktır. Her ne kadar 

ekoturizm ideal olarak çevreye saygılı ve duyarlı bir turizm anlayışı olarak görülse de 

ekoturizmin uygulama alanları olarak görülen korunan alanlar üzerinde çevresel 

bozulmalar görülebilmektedir. Özellikle de korunan alanlarda yapılan ekoturizm 

etkinliklerinde alanların taşıma kapasiteleri de dikkate alınarak, ekonomik, çevresel ve 

sosyal faydalarını en üst düzeye çıkaran, olumsuz etkileri en aza indiren bir düzenleme ve 

planlama yaklaşımının benimsenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sahip olduğu kaynak 

değerleri nedeni ile koruma altına alınmış olan alanlar ekonomik katkı sağlanması uğruna 

büyük zararlara uğrayacaktır ki çoğu ülkede, özellikle gelişmekte olan ülkelerde bunun 

örnekleri çokça görülmektedir. Bu nedenle korunan alanlarda ekoturizm etkinlikleri 

uygulanmaya başladığında karşılaşılan en önemli sorun, ekoturizmin sürdürülebilirliği ve 

bu kapsamda koruma ve faydalanma arasındaki dengenin nasıl oluşturulabileceğidir.   

Bu çalışmada sürdürülebilir turizmin bir bileşeni olan ekoturizmin, özellikle korunan 

alanlarla olan etkileşimi sürdürülebilirliğin üç temel bileşeni olan çevresel, sosyal ve 

ekonomik boyutları açısından irdelenecektir.    

Anahtar Sözcükler: Sürdürülebilir Turizm, Ekoturizm, Korunan Alanlar 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM MODELİ EUROVELO:  

AVRUPA BİSİKLET ROTALARI AĞI 

Feridun EKMEKCİ 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü - 

Muğla, 

Amaç: Eurovelo Avrupa bisiklet rotaları ağı projesi, ECF Avrupa bisikletçiler federasyonu tarafından 

yürütülen Avrupa komisyonu tarafında desteklenen sürdürülebilir turizm projesidir. Avrupa’nın tüm  

ülkelerinde yüksek kalitede bisikletli ulaşım alt yapısının iyi uygulamalarını geliştirmektir. Bu sayede 

Avrupa vatandaşlarına sağlıklı ve sürdürülebilir bir ulaşım ve turizm altyapısı sağlamaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Eurovelo Avrupa bisiklet rotaları ağı 14 uzun yol bisiklet rotası ile 70 bin 

kmyi geçen uzunluğa sahiptir. Eurovelo Avrupa bisiklet rotaları ağının uygulaması ve geliştirilmesi, 

Ulusal, bölgesel, yerel yöneticiler ile sektör temsilcileri ve ilgili sivil toplum örgütleri aracılığı ile 

sürdürülmektedir. Koordinasyonun sağlanması için Eurovelo rotalarının geçtiği ülkelerde NECC – 

ulusal koordinasyon merkezi kurulması hedeflenmiştir. 1995 yılında başlatılan sürdürülebilir turizm 

projesi Eurovelo,  NECs Ulusal Eurovelo koordinatörleri tarafından koordine edilmektedir. Türkiye 

ulusal eurovelo koordinatörlüğü Muğla merkezli çevre dostu ulaşımın geliştirilmesi amacı ile 2007 

yılında kurulan ilk sivil toplum örgütü olan Enverçevko derneği tarafından yürütülmektedir.  Eurovelo 

Avrupa bisiklet rotaları ağının genişlemesi yerel ve bölgesel bisiklet yolları altyapı ve politikalarının 

uygulanması ve sonrasında ECF ye yapılan uzantı rota başvuru dosyası yada yeni rota başvuru dosyası 

ile sağlanmaktadır. Eurovelo ağına dahil olmak yada mevcut rotayı uzatmak için başvuru dosyası iki 

ülke işbirliği ile desteklenmelidir. ECF Eurovelo konseyi üç dört yıllık bir süreçte mevcut çalışmaları 

inceleyerek gerekli gördüğü düzeltmelerin yapılması için değerlendirme raporları hazırlar. Sürecin 

tamamlanması sonucu yeni rota ya da uzantı rota Eurovelo haritasına eklenerek duyurulur. 

Sonuç: Sürdürülebilir turizm projesi Eurovelo Avrupa bisiklet rotaları ağı projesi uzun soluklu bir 

projedir, 2020 yılına kadar devam etmektedir. Muğla bölgesi coğrafi konumu itibari ile dört mevsim 

bisikletli turizm için elverişli iklim şartlarına sahiptir. Eurovelo ulusal koordinatörlüğünün Muğla 

merkezli olması bölgesel çalışmalar için önemlidir. Eurovelo tanıtımı için 2011 yılından bu zamana 

kadar pek çok Ulusal ve uluslararası bilgilendirme ve tanıtım yapılmıştır. GEKA güney Ege kalkınma 

ajansı destekli olarak bisikletli ulaşım ve bisiklet turizmi destekleyici projeler üretilmiştir.  GEKA Güney 

Ege kalkınma ajansı kalkınma kurul üyesi de olan Enverçevko Ulusal eurovelo koordinatörlüğü 

kalkınma kurulu üyelerine ve kalkınma ajansı yöneticilerine sürdürülebilir turizm projesi eurovelo’nun 

önemi vurgulanmıştır. Eurovelo gibi geniş ölçekli kullanıma sahip bir ağda yer almanın yenilikçi ve 

yaratıcı tanıtım yöntemleri ile bölgemizin potansiyelini tanıtımının önemi büyüktür. Bu çalışmaların 

sürdürülmesi için yerel yönetimler, ilgili ile müdürlükleri, sektör temsilcileri ve ilgili sivil toplum 

örgütlerinin katılımı ile süreç operasyon ve finansal olarak desteklenmelidir. 2016 da Muğla bölgesi 

adına EV8 Akdeniz rotasının uzantı rotası iki ülke işbirliği ile tamamlanması ve başvurunun yapılması 

süreci tamamlamak için son derece önemlidir. Bu çalışmalar vakit kaybetmeden desteklenmelidir.  

Eurovelo rotalarının ve hareketli yaşamın desteklenmesi amacı ile NowWeMove kampanyası 

kapsamında Mugla – Brüksel bisiklet turu 24 Temmuz  – 10 Eylül 2015 tarihlerinde yapılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Turizm, Eurovelo, Ekoturizm, Bisiklet rotaları 
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ÖĞRENCİ PROJELERİNDE “ÇEVRE SORUNLARI” TEMASININ YERİ ÜZERİNE  

NİTEL BİR ÇALIŞMA 

Ramazan ÇEKEN 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fak. Özel Eğitim Bölümü, Merkez - Ağrı, 

rceken@agri.edu.tr 

Amaç: MEB tarafından gerçekleştirilen “Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri 

Yarışması” 2006 yılından beri uygulanmakta olan Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ) uygulamalarına önemli 

bir örneklik teşkil etmektedir. Bu çalışmalarda öğrenciler, güncel bir sorun olarak gördükleri konular 

üzerine projeler gerçekleştirmekte, bu projeler, il, bölge ve ülke genelinde jüri elemelerine tabi 

tutularak ilk 100’e giren çalışmalar her yıl MEB tarafında ilan edilmekte ve ödüllendirilmektedir. Bu 

çalışmalardan Fen Bilimleri ile ilgili olanlar incelendiğinde, projelerin tamamına yakınının güncel bir 

sorunun çözümüne odaklı olduğu görülmektedir. “Çevre Sorunları” teması ise bu öğrenci ürünlerinde 

en çok üzerinde durulan çalışma konularından biridir. Bu nedenle bu araştırmada son on yıldır 

gerçekleştirilmekte olan bu PTÖ uygulamalarında “Çevre Sorunları” temasının yeri ele alınmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma, nitel çalışma yöntemlerinden doküman analizi tekniği ile 

gerçekleştirilmiştir. 2006 yılından beri ilk 100 proje içinde yer alan 588 (2015 yılı kataloğuna 

ulaşıldığında sayı artacaktır) adet Fen Bilimleri alanına ait çalışma, “Çevre Sorunları” temasının ele 

alması bakımından yayımlanmış kataloglar üzerinden doküman analizine tabi tutulmuştur. Verilere 

ilişkin olarak kategoriler oluşturulmuş ve söz konusu projelerde ilgili temanın yeri farklı boyutları ile 

ortaya konulmuştur.  

Sonuç: Katalogların içeriğinde yer alan “Çevre Sorunları” temalı çalışmaların incelenmesi sonucunda, 

öğrencilerin projelerine dayanak olarak belirledikleri gerekçeler arasında en sık olarak “ısı 

enerjisinden tasarruf”, “su tasarrufu”, “elektrik enerjisi tasarrufu”, “yenilenebilir enerji üretimi”, 

“zararlı atıkların değerlendirilmesi ve sağlıklı yaşam”, “gürültü kirliliği”, “Can ve Mal Güvenliğinin 

Korunması” ve “Yaşamı Kolaylaştırma” ögelerinin  yer aldığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin Fen 

Bilimlerine ait çok farklı konular arasından çevre duyarlılığına yönelik olan yukarıda belirtilen 

başlıkları seçmiş olmaları, öğrenmenin doğası bakımından olduğu kadar toplumun bu konulara 

yaklaşımı ile de ilgilidir. Fen bilimlerinde çevre ile ilgili konuların etkili PTÖ uygulamalarına 

uyarlanabilmesi, 588 çalışmanın önemli bir kısmının bu tema altında toplanmasına yol açmıştır.  

Yine de çevre sorunları ile ilgili bazı konuların 588 proje arasında yer almaması, ilgili konuların niteliği, 

eğitim programları, toplumsal bakış, medya gibi unsurlar bakımından yeniden ele alınmasını gerektirir. 

Örneğin nükleer enerji, termik santraller, asit yağmuru, erozyon, tıbbi atıklar, su ve toprak kirliliği, 

GDO’lu ürünler, zararlılarla biyolojik mücadele gibi ekolojinin önemli çalışma konularının projelere 

çalışma konusu olarak seçilmediği görülmektedir. Bunlardan nükleer enerji, GDO’lu ürünler ve tıbbi 

atıklar gibi konular müfredat üstü konumda olması, öğrencilerin yaş ve algı düzeyine uygun olmaması 

bakımından üst öğrenim düzeyinde ele alınabilecek konu başlıkları olarak kabul edilebilir. Ancak, 

toprak ve su kirliliği, zararlılarla biyolojik mücadele, erozyon, termik santraller, asit yağmuru gibi 

konuların proje çalışmalarında yeterince ele alınmamış olması, ilköğretim düzeyinde uygulanmakta 

olan programlar ile de yakından ilgili bir durumdur. Bu çalışmanın sonuçları ile ilköğretim düzeyinde 

ele alınabilecek yeni çevre sorunlarına ilişkin bir bakış açısı ortaya koyması bakımından önem 

taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Çevre Eğitimi, Program Geliştirme, PTÖ  
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PESTİSİTLERİN MİKROORGANİZMALAR TARAFINDAN PARÇALANARAK AYRIŞMA 

ÜRÜNÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 

Yasin Nazım ALPKENT1, Osman ÇAĞIRGAN2, Abdullah YILMAZ1 

1Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Yenimahalle – Ankara, 

yalpkent@ziraimucadele.gov.tr, 

 2Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Konya 

Amaç: Günümüz tarımında zararlılar ile mücadelede pestisitlerin kullanılması 

vazgeçilmezdir. Dünyada ve ülkemizde kullanımının yoğun olduğu bitki koruma 

ürünlerinden pestisitlerin çevre ve doğada birikmesi sonucu kalıntı oluşturarak canlılara ve 

ekosisteme zararı olmaktadır. Yapılan bu çalışmada zararlı maddelerin yan etkilerinin 

mikroorganizmalarla giderilmesine yönelik dikkat çekmek amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Konu ile ilgili 42 adet literatürden faydalanılmıştır. 

Sonuç: Topraktaki pestisit kalıntılarının mikroorganizmalar tarafından parçalanması vakit 

alan ancak ekonomik bir uygulamadır. Bu yöntemin çevre dostu mikroorganizmalar 

tarafından uygulanması ise güvenilir bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Bazı 

pestisitlerin mikroorganizmalar tarafından alt metabolitlere dönüştürülmesi ile yeni 

kimyasalları oluşturduğunu yapılan çalışmalardan görülmektedir. Bu meydana gelen 

ürünlerin bir kısmı zararsız hale dönüşürken bir kısmı ise çok daha toksik metabolitlere 

dönüştüğü çalışmalarla kanıtlanmıştır.  

Tarım zararlılarının kontrolünde kimyasal mücadele vazgeçilmez olarak görülmektedir. 

Kimyasal mücadelenin toprak başta olmak üzere ekosistemde oluşturduğu tahribat 

konunun önemini artırmaktadır. Bu kapsamda tarımsal üretimde pestisitleri parçalayabilen 

mikroorganizmaların etkinliğinin artırılmasına yönelik faaliyetlere yer verilerek, 

pestisitlerin degredasyonu ve doğadan elemine edilmesi ile ilgili araştırma çalışmalarının 

artırılmasının gerekli olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ayrışma ürünü, Parçalanma, Biyodegradasyon, Metabolit, 

Mikroorganizma 
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AMASYA YASSIÇAL VEJETASYONUNUN NÜMERİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ 

D.Duygu KILIÇ1, Burak SÜRMEN2 , Hamdi Güray KUTBAY2, Emine Ebru TUNA3 
1 Amasya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 

2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Samsun, 
3 Amasya Aydınca Lisesi Amasya,  e.ebustuna_86@hotmail.com 

Amaç: Otlatma ve ağaç kesiminin yoğun olduğu Amasya’nın Yassıçal bölgesinin 

vejetasyonunu nümerik yöntemler kullanılarak incelenecektir. Otlatma ve ağaç kesimi 

vejetasyon üzerinde etkili olduğu gibi çevresel özellikler bu durumdan etkilenmektedir. Bu 

çalışmada türlerin gruplaşmasını bu gruplaşmada çevresel özelliklerin ne yönde etkili 

olduğu araştırılacaktır.  

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmanın yürütüleceği alanda 15 adet devamlı örnek parsel 

alınmıştır. Vejetasyon çalışmaları bitki örtüsünün en yoğun olduğu dönemlerde Temmuz-

Ağustos 2014 aylarında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çevresel parametrelerden toprak 

karakterlerinin belirlenmesi için her bir örnek parselden toprak örnekleri alınarak pH, su 

içeriği (nem oranı) ve azot içerikleri standart yöntemler ile hesaplanmıştır. Ayrıca ağaç 

kesiminin neden olduğu aydınlanma derecelerinde farklılıkların vejetasyon üzerindeki 

etkisini belirlemek için de lüks metre yardımıyla her bir örnek parselin ışık alma derecesi 

tespit edilmiştir. Elden edilen sonuçlar çeşitli nümerik yöntemler kullanılarak 

yorumlanmıştır. Kullanılan nümerik analiz yöntemlerin başında ordinasyon tekniklerinden 

DCA (Detrended Correspondance Analysis) ve PCA (Principal component analysis) 

analizleri ile bir kümeleme analizi olan Twinspan tekniği gelmektedir. DCA analizi ile örnek 

parsellerin bir çevre gradienti karşısında birbirine benzer örnek parsellerin nasıl dağıldığı 

tespit edilmiştir. PCA analizi ile çevresel değişkenlerin vejetasyon üzerinde etkisi 

belirlenirken Twinspan yöntemi ile komünitelerin hangi karakter türlere göre sınıflandığı 

belirlenecektir. 

Sonuç: Yapılan nümerik analizler sonucunda vejetasyonda 4 farklı komünite tespit 

edilmiştir. DCA tekniği sonucuna göre komünitelerin yayılışında yükseklik ve toprak 

neminin komünitelerin dağılımında etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Özellikle 1. eksenin 

Eigen değeri (0.96) yüksekliğin vejetasyon üzerinde daha etkili olduğunu göstermektedir. 1. 

eksen dikkate alındığında 1,2,3 ve 4. örnek parselleri oluşturan komüniteler yüksekliğin 

düşük olduğu alanları temsil ederken, 14 ve 15. örnek parseller ise yüksekliğin fazla olduğu 

alanları temsil ettiği görülmektedir. PCA tekniği ile pH (eigen değeri=0.51), N% (eigen 

değeri=-0.58) ve toprak neminin (eigen değeri=-0.64) 1. Eksende önemli olduğu, 

aydınlanma derecesinin ise 2. Eksen üzerinde önemli olduğu (eigen değeri=0.82)  

bulunmuştur. PCA analizine göre yüksek pH ve düşük toprak neminin özellikle 1,2,3,4,5,6 ve 

8. örnek parsellerde önemli olduğu, ayrıca yüksek toprak total azot içeriğinin 11,9,10,7 nolu 

örnek parsellerde ki komüniteler için gerekli olduğu, aydınlanma derecesinin ise 

12,13,14,15 nolu örnek parsellerde etkili oluğu tespit edilmiştir. DCA ve PCA analizleriyle 

elde edilen gruplaşma sonuçları Twinspan yöntemi ile de değerlendirilerek aynı sonuçları 

ulaşılmış ve her bir grubun ayırt edici türleri belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Amasya, Vejetasyon, Çevresel faktörler, DCA, PCA, Twinspan 
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ERKEK ÇALIÇEKİRGESİ DİŞİ YOĞUN BİR ÇEVREDE DAHA ESNEK DAVRANIYOR 

Arzu YİĞİT1, Hülya ÖNAL2, Hasan SEVGİLİ2 
1Ordu Büyükşehir Belediyesi, OSKİ, Bayramca Mh. Ünye-Ordu,  

2Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat  Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ordu,  hsevgili@gmail.com 
Amaç: Eşeysel seçilim teorisi işlevsel eşey oranını (İEO) eşeysel olarak aktif erkeklerin döllenebilir 

dişilere oranı şeklinde nitelendirilir. İEO ortamda bulunan erkek ve dişi eşitsizliğine göre 

populasyonlardaki eşleşme (poligini veya poligami) sistemini doğrudan etkilemektedir. Budurum 

populasyonun gelecek kuşaktaki genetik ve evrimsel şekillenmesini etkileyen önemli bir unsurdur. Dişi 

başına düşen erkek sayısı yüksek olursa üreme başarısında erkekler arasındaki varyasyon da 

artacaktır. Farklı İEO üreme başarısı ve uyum gücünün artışında önemli bir işleve sahiptir. Eşey 

oranındaki kaymalar potansiyel üreme oranını etkileyen farklı gamet büyüklüğü ve ebeveyn yatırımı ile 

ilişkili olarak sıklıkla eşeyler arasında, özellikle de erkekler arasında olacak şekilde yoğun bir rekabete 

yol açar. Bu çalışmada model olarak  bir çalıçekirgesi kullanılarak erkek tarafından dişiye sunulan 

hediye (spermatofor) ve transfer edilen sperm sayısının farklı eşey oranlarına gore karşılaştırılması 

hedeflenmiştir.  

Gereç ve Yöntemler: Çekirgeler İEO çalışmaları için kullanışlı bir böcek grubudur. Bu çalışmada Doğu 

Karadeniz Bölgesinde yayılış gösteren endemik tür Isophya rizeensis Sevgili, 2003 (Orthoptera: 

Phaneropterinae) kullanılmıştır. Rize ilinden 300 civarında erkek ve dişi nimf halide toplanarak, 

laboratuvarda büyütüldü. Erginleşen bireyler etiketlendi ve son deri değiştirme tarihleri yaşı 

belirlemek amacıyla kaydedildi. Erkeklerin çağrı sesi oluşturmaya başlamasından sonra 1:1, 4:1 ve 1:4 

şeklinde Dişi:Erkek oranlarında gruplar oluşturuldu. Çiftleşme öncesinde erkek ve dişilerin vücut 

ağırlıkları hassas terazi ile tartıldı. Çalı çekirgelerinin erkekleri çiftleşme sırasında dişilerine 

spermatofilaks ve ampulladan oluşan spermatofor adı verilen jelatinimsi bir hediyeyi dişinin genital 

bölgesine nakleder. Çiftleşmeden sonra dişiye nakledilen spermatofilaks ve ampulla dişiden alınarak 

ayrı ayrı tartıldı. Ampulla içerisindeki sperm hemasitometre yardımıyla sayıldı. Erkeğin yaşı 

spermatofor ağırlığını ve sperm sayısını etkilediği için 30 yaş üzeri çiftleşmeler analize dahil edilmedi. 

Normalite testleri Shapiro-Wilk testi ile yapılmıştır. Analizde kullanılan parametreler normal dağılım 

göstermiştir. Eşit eşey oranı uygulamasında 20, dişi biaslı ortamda 43 ve erkek biaslı ortamda 59 

başarılı çiftleşme gerçekleşmiştir. Kurulan model için “R” istatistik program kullanılmış ve Linear 

mixed-effect modeli (REML) oluşturulmuştur.  

Sonuç: Uygulanan model farklı eşey oranlarında sadece sperm sayısının eşit eşey oranına göre anlamlı 

bir şekilde farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Erkekler sperm sayılarını dişi biaslı bir ortamda eşit 

eşey oranına gore anlamlı bir şekilde daha az sayıda paylaştırmıştır. Erkek biaslı ortamda da sperm 

sayısında bir azalma eğilimi olsa da istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Rekabetin az veya güçlü olduğu 

her iki ortamda da spermatofor, spermatofilaks ve ampulla ağırlıklarında anlamlı bir farklı paylaştırma 

söz konusu olmamıştır. Bu sonuç erkek yoğunluklu ortamda sperm rekabeti nedeniyle daha fazla 

sperm paylaşımı yapılır hipotezine ters düşse de, dişi yoğunluklu ortamda daha ekonomik bir 

paylaştırma söz konusu olduğu için, dolaylı olarak sperm rekabetine pozitif tepki bağlamında destekler 

niteliktedir. Bu durum bu tür için, sadece dişi yoğunluklu ortamda anlamlı bir esnekliğin söz konusu 

olabileceğini açıklar. Her tür için İEO’nın aynı eşeysel seçilim ve çiftleşme davranışlarının ortaya 

çıkmadığı bir çok çalışmada bildirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eşeysel seçilim, işlevsel Eşey Oranı, sperm rekabeti, spermatofor, Isophya rizeensis 

Teşekkür: Bu çalışma Ordu Üniversitesi, BAP koordinatörlüğü tarafından TF-1309 nolu proje ile 

desteklenmiştir. 
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IĞDIR, BALIK GÖL - TUZLUCA GÜZERGAHI EKOLOJİK KORİDORLAR KAPSAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ VE PEYZAJ KARAKTERLERİN BELİRLENMESİ 

Roya Farshi SADABADİ 

Iğdır Üniversitesi ziraat Fak. Peyzaj mimarlığı Bölümü, Suveren - Iğdır, 

roya.farshi@igdir.edu.tr 

Amaç: etrafı dağlarla çevrili geniş bir düzlük içerisinde olan ığdır değişken topografik yapısıyla 

sürpirizi bol bir coğrafyaya sahiptir. Coğrafyanın elverişli olması nedeniyle Iğdır’ın en güzel vadilerin 

çoğunluğu Tuzluca ilçe sınırlarının güneyine konumlanan vadilere yayılmaktadır. 

Bu çalışmada Iğdır, Balık gölü-Tuzluca güzergahı boyunca farklı karakter gösteren alanlar peyzaj 

karakteri bakımından sınıflandırılmış, vadi peyzaj karakter analizleri üzerinde durulmuştur. Yol 

boyunca özgün karakterler, doğal, kültürel ve görsel peyzaj öğeleri üzerinde durulmuştur. Vadinin 

barındırdığı peyzaj karakteri incelenerek, kendine özgü karakteristiklerin ortaya konması 

hedeflenmiştir. Bu vadilerin neredeyse tümünde yeşil doku, koridorlar şeklinde kendini 

göstermektedir. Yeşil koridorlar ekolojik ağ / ekolojik yol olarak ekosistemin devamlılığında, biyolojik 

çeşitliliği artırmakta, yörenin rekreasyonel potansiyeline katkı sağlamakta, barınma ve beslenmeye 

kaynak oluşturmakta, biyoklimatik konfora sağladıkları katkı, tarımsal faaliyet ve ekonomik girdi 

sağlamak gibi birçok fonksiyonel, estetik, ekolojik ve ekonomik yararlar getirmektedir.  

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmanın materyalini  Iğdır-Balık gölü-Tuzluca  koridoru 

oluşturmaktadır.bu koridor bir kaö vadiyi içermektedir. Alanın toplam uzunluğu yaklaşık45 km’dir. 

Çoğunlukla bir dar vadi içinde olup, yer yer güzergah genişlemektedir. Koridorun en geniş kısmı 12 km 

ve en dar kısmı 5 kilometredir. Başlangıç ile bitiş noktası arasında yaklaşık 1387 m yükseklik farkı 

vardır. Vadi başlangıcı olarak kabul edilen Tuzluca 863 m olan rakam değerleri, Balık gölünün bitiş 

noktasında 2250 m civarındadır. Araştırmada literatür çalışmalardan edinen bilgilerle yola çıkarak 

koridorun başlangıcı Tuzluca tuz mağralarından bitiş,  noktası balık göle kadar peyzaj karakterlerinin 

tespiti yapılmıştır. Araştırmanın yöntemini sörvey, analiz ve değerlendirme oluşturmaktadır. Vadi 

güzergahı boyunca birbirinden farklı özellikler gösteren algılanabilir peyzaj tipleri belirlenmiştir.  

Sonuç:  Vadi boyunca çeşitli peyzaj karakterleri; tarımsal , kültürel, kırsal peyzaj tespit edilmiştir. 

Vadide 7 ana yürüyüş rotası belirlenmiştir. Tuzluca ilçesinde Kırmızı renkli taş bina, Taç kapı ve yakın 

çevresinde Tuz mağraları bulunmaktadır. Tuzluca’nın güneyi pembe, kahverengi, beyaz ve yeşilin 

tonlarından oluşan bir renk harmonisine sahip toprak yapısıyla kendine has karekter sergilemektedir. 

Tuzluca’dan balık göl’üne doğru Üç kaya köyüne yakın bölgelerde Hasancan kale ve yerleşim alanı, 

Çeşme ve su yolları, Osmanlı kışlası , tavşantepe kale ve yerleşim alanı tespit edilmiştir. Hamurkesen 

köyüne yakın yüce otağı kalesi 2 km2 alan kapsayarak vadinin kültürel peyzaj karakterlerinden biridir. 

Ünlendi- hamurkesen güzergahi üzerinde karaören vadisinin ortasında yer alan ünlendi köyü 

yakınlığında antik dönemine aiit su kemerleri, Üçkaya- Hamurkesen güzergahi karacaören vadisi 

üçkaya göleti ve eski osmanlı kışlasının yer aldığı kale Üçkaya-İnce köyü güzergahi tarımsal peyzaj ve 

kırsal yerleşim, Ünlendi-koç başı-Balık gölü güzergahi çayır peyzajı ve koç başı yaylası, Buruksu 

köyünün çevresinde üçlertepe kalesi ve yerleşim alanı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Tuzluca- Balık göl güzergahı , Ekolojik Koridorlar, Peyzaj karakteri, Iğdır yürüyüş 

rotaları 
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ŞUBAT-MART 2007 VE OCAK 2008 DÖNEMLERİNDE, İZMİR KÖRFEZİ’NDE SARDALYA 

YUMURTALARININ 24 SAATLİK DEĞİŞİMİ ÜZERİNE GÖZLEMLER 

Bülent CİHANGİR, Aydın ÜNLÜOĞLU, Sevcan SERTKAYA, Remzi KAVCIOĞLU 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, İnciraltı 35340 İzmir 

bulent.cihangir@deu.edu.tr 

Amaç: Türkiye denizlerinin önemli küçük pelajik balıklarından sardalyanın (Sardina 

pilchardus), Ege Denizi’nde eylül – mayıs arasında üreme işlevini yerine getirdiği ve 

maksimum üremenin deniz suyu sıcaklığının minimuma indiği dönemlerde gerçekleştiği 

bilinmektedir (Cihangir, 1995). Bu çalışma, İzmir Körfezi’nde sardalya yumurtalarının gün 

boyu (24 saat) bolluk ve yaş dağılımlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Şubat-Mart 2007 ve Ocak 2008 aylarında, R/V K. Piri Reis ile İzmir 

Körfezi dahilinde, Uzun Ada’nın doğusunda (38o32’57 N – 26o45’71 E) yer alan 56 metrelik 

tek bir noktada, 24 saatlik sürede 3 saatte bir olmak üzere; 52 cm çaplı, 250 mikron göz 

açıklığı olan WP-2 tip zooplankton kepçesi ile iki tekrarlı olarak dikey ihtiyoplankton 

çekimleri gerçekleştirilmiştir. Kara laboratuvarlarına taşınan plankton materyali 

içerisinden sardalya yumurtaları stereomikroskop altında ayıklanarak, yumurta gelişim 

safhalarına göre sayımları gerçekleştirilmiştir. Yumurta yaş atamaları Cihangir, 1990’e göre 

yapılarak gün boyunca süren sayısal değişimler çıkartılmıştır. 

Sonuç: Yumurtaların yaş atamaları (embriyo gelişim safhaları), 5 metre derinlikteki su 

sıcaklığı esas alınarak yapılmıştır. Literatür bilgisine göre, döllenmiş yumurtalar 14 oC su 

sıcaklığında, 60 saat sonunda çatlamaktadır(Cihangir, 1990). Yumurta safhalarına; bir diğer 

deyişle yaş dağılımlarına bakıldığında, döllenmeden itibaren blastodiskin oluşumuna kadar 

geçen safhada bulunan yumurtaların varlığı, en yoğun yumurtlama sürecinin akşamüzeri ve 

hava karardıktan sonra meydana geldiğini göstermektedir. İlk evreye ait maksimum 

yumurta varlığı (iki tekrarlı örneklemeyle) m2’de 204 ve 142’şer adet olarak gece 

yarısından sonra bulunmuştur. Blastodiskin mercek şeklinde görünüm kazandığı safhaya 

ait yumurta varlığı ise en fazla m2’de 309 adet olarak Mart 2007’de tespit edilmiştir. Bütün 

safhaların en fazla sayıda temsil edildiği saat dilimi akşamüzeri olup, m2’de 514 adet 

yumurta  (Mart 2007) ele geçirilmiştir.    

Anahtar Kelimeler: İzmir Körfezi, Sardina pilchardus, 24 saat, yumurta 

Teşekkür: R/V K.Piri Reis personeline ve ihtiyoplankton materyalini düzenleyerek kaba 

ayrımlarına yardımcı olan stajyer (Emel Adalı, Arcan Dayanç) öğrencilerimize teşekkür 

ederiz. 
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KARAPINAR DERESI (ERDEMLI/MERSIN) ÜZERINDE BULUNAN ALABALIK 

TESISLERININ SU KALITE PARAMETRELERINE OLAN ETKILERI 

M. Tahir ALP, H. Merve KOCA 

MEÜ Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü MERSİN 

Bu çalışma, Karapınar Deresi üzerinde bulunan 3 alabalık tesisinin derenin su kalite 

parametreleri üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla Ocak 2012 – Aralık 2012 tarihleri 

arasında gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan çalışmada incelenen su kalite parametreleri; sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen, 

elektriksel iletkenlik, askıda katı madde, klorofil-a, toplam alkalinite, toplam sertlik, 

kimyasal oksijen ihtiyacı, nitrit azotu, nitrat azotu, amonyum azotu, ortofosfat, toplam azot, 

toplam fosfor, sedimentte toplam kjeldahl azotu ve sedimentte toplam fosfor değerleri 

incelenmiştir. 

Yapılan araştırmada elde edilen verilere göre dere üzerinde yer alan işletmelerin kirlilik 

yükünün, derenin su debisi nedeniyle su kalitesini dikkate değer ölçüde değiştirmediği; 

ancak dere suyunun kontrol altında tutulmasının ve bu anlamda izlenmesinin önemli 

olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Su Kirliliği, Su Kalitesi, Alabalık Tesisleri, Karapınar Deresi, Mersin 
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ANTALYA/BOĞAZKENT MAHMUZLU KIZKUŞU (Vanellus spinosus) POPULASYONU 

ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 

Leyla ÖZKAN1, Bayram Ali YUKARI2 

1Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Antalya, leylaozkan81@gmail.com,  
2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Burdur 

Amaç: Mahmuzku Kızkuşu (Vanellus spinosus) ülkemize yaz göçmeni olarak gelen ve 

üreyen bir kuş türüdür. Tür Bern sözleşmesine göre Ek II listesinde yer almakta ve bu 

durum hem türün hem de habitatının korunmasını zorunlu kılmaktadır. Mahmuzlu Kızkuşu 

ile ilgili direk türü ele alarak gerçekleştirilen çalışmalar bulunmamaktadır. Türün önemli bir 

üreme populasyonunu barındıran Boğazkent/Antalya’da 2012 yılında tarafımca 

gerçekleştirilen doktora tezinde, mahmuzlu kızkuşunun üreme biyolojisine değinilmiştir. 

Sunulan bildirideki çalışma çerçevesinde aynı populasyon üzerinde 2015 üreme sezonunda 

çalışmalar yapılarak, önceki yıllara kıyasla populasyonun durumu hakkında 

değerlendirmeler yapılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Mahmuzlu kızkuşu üreme alanına mart’ta gelmekte ve nisan-

temmuzda yuva faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Yavruların büyütülmesi sürecini 

takiben ekim ayının sonunda tekrar kışlama alanlarına göç etmektedir. Bu doğrultuda mart 

ayında alanda gözlemlere başlanmıştır. Türün davranışları takip edilerek, çiftleşme 

döneminden sonra yuvalar bulunmuş ve ardından yavruların takibi yapılmıştır. 

Sonuç: Mahmuzlu kızkuşunun önceki yıllarda olduğu gibi üreme alanına martın ilk 

haftasında geldiği tespit edilmiştir. Alandaki birey sayısı 2009’da 52, 2010’da 60,2011’de 

72, 2012’de 67 olarak tespit edilmişken 2015’te alanda sadece 50 birey olduğu 

gözlenmiştir. Arada ki üç yıllık zaman dilimi ve üreme aktiviteleri değerlendirildiğinde, bu 

sayı populasyonda bir azalma olduğunu göstermektedir. Ayrıca yuva sayısı 2009’da 17, 

2010’da 27, 2011’de 35, 2012’de 19 olmakla birlikte 2015’de 17’dir. Bu durumun nedeni 

olarak özellikle üreme habitatlarının daralması düşünülmektedir. Önceki yıllarda 

gerçekleştirilen çalışmalarda türün meralar, tarlalar ve çorak alanlara yuva yaptığı tespit 

edilmiştir. Tarlaların sürülmesi ve sulanması, çorak alanların yakını veya alanların direk 

içerisine inşa edilen yapılar ve mera alanlarının daralması sonucu tür yuvalamak amacıyla 

daha iç kesimlere geçmekte ya da uzak alanları tercih etmektedir. Dolayısıyla söz konusu 

türle ilgili yapılacak izleme ve koruma çalışmaları oldukça önem arz etmekte ve ekolojik 

dengenin bütünlüğü göze alındığında zaruriyet içermektedir. Yavruların gelişim süreci hala 

devam etmektedir. Dolayısıyla yavrular ve yuva başarısıyla ilgili bilgiler ve 

değerlendirmeler çalışma sonunda, sonuçlar kısmına eklenerek sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Boğazkent, Mahmuzlu Kızkuşu, Üreme Biyolojisi, Vanellus spinosus. 

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK-BİDEB tarafından 2218-Yurtiçi Doktora Sonrası Araştırma 

Burs Programı Çerçevesinde, Akdeniz Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun 

2014.02.01 protokol numaralı izni, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü’nün 72784983-488.04-68185 sayılı izni ile gerçekleştirilmiştir.  
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ZONGULDAK İLİ BÜYÜK MEMELİLERİNİN (MAMMALİA) FOTOKAPAN YÖNTEMİYLE 

TESPİT EDİLMESİ 

Muhsin ÇOĞAL1, Mustafa SÖZEN1 

1Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Merkez, Zonguldak, 

mhsncogal@gmail.com 

Amaç: Türkiye, önemli derecede büyük memeli tür zenginliğine sahiptir. Yaşam alanlarının 

bölünmesi, tahrip olması, bilinçsiz avcılık vb. nedenlerle azalan yaban hayvanlarını tespit 

etmeden ve onlarla ilgili çalışmalar yapılmadan ya göçe zorlanmaktalar ya da yok 

olmaktadır. Pek çok büyük memeli türünün populasyon durumu hakkında az sayıda bilgi 

olduğu için bu çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. Zonguldak ilinde yaşayan büyük memeli 

türlerinin tespit edilme amacı, bu türlerin bolluk derecesi ve çeşitliğinin ortaya 

çıkarılmasıdır. Popülasyon yapısının belirlenmesi ile yayılış haritalarının oluşturulması ve 

günlük aktivite kalıplarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma 2014- 2015 yılında Batı Karadeniz Bölümü’nde Zonguldak 

ilini kapsayan 3.309 km²’lik alanda gerçekleştirildi. Büyük memeli hayvan türlerini tespit 

etmek için fotokapan (Harekete ve ısıya duyarlı kameralar) yöntemi uygulandı (Sanderson, 

2004, Karanth and Nichols, 1998, Silveria et al., 2003, Karanth and Nichols, 2002, Karanth et 

al., 2004, Can, 2008, Wegge et al., 2003). Sistematik fotokapan yöntemine ek olarak bölgede 

anketlerden elde edilen ancak şüpheli görülen kayıtların doğruluğunu sınamak amacı ile 

oportunistik fotokapan örneklemesi de yapıldı. Bu çalışmada 57 adet fotokapan kullanıldı. 

26 adet fotokapan istasyonu bir yıl boyunca aynı istasyonda kalarak alan izlendi. Geri kalan 

kapanlar muhtelif sürelerde oportinistik çalışmalarda kullanıldı. İstasyonların koordinatları 

UTM formatında ve Garmin GPSmap62S ile alındı. Elde edilen verilerin görsel (grafik ve 

harita) şekilleri Tableau Version 8.3 programı kullanılarak yapıldı. Ayrıca elde edilen 

kayıtlara göreceli bolluk indeksi, Shannon-Weiner tür çeşitliliği indeksi ve Margalef tür 

zenginliği indeksi uygulandı.  

Sonuç: Bu çalışmada 9 familya ve 5 cinse bağlı toplam 16 tür; Canis lupus (kurt), Canis 

aureus (çakal), Vulpes vulpes (tilki), Ursus arctos (bozayı), Martes martes (ağaç sansarı), 

Martes foina (kaya sansarı), Mustela nivalis (gelincik), Meles meles (porsuk), Lutra lutra (su 

samuru), Felis silvestris (yaban kedisi), Sus scrofa (yaban domuzu), Cervus elaphus (kızıl 

geyik), Capreolus capreolus (karaca), Lepus europeus (yaban tavşanı), Erinaceus concolor 

(kirpi) ve Sciurus anomalus (sincap) tespit edildi. Bir yıllık izleme sonucunda 16 türe ait 

toplam 3640 kayıt elde edildi. İstasyonların bulunduğu lokalitelerdeki tür ve kayıt sayına 

bağlı olarak göreceli bolluk indeksleri ve tür çeşitliliği indeksleri hesaplandı. Zonguldak 

ilinde en çok kayıt sayısı sırayla S. scrofa, C. aureus, E. concolor ve C. capreolus’tan alındı. Bu 

dört türün kayıt sayısı, tüm türlerden elde edilen kayıt sayısının % 85’ini oluşturmaktadır. 

En az kayıt sayısı (%1) M. nivalis ve M. martes’ten elde edildi. Göreceli bolluk indeksi kayıt 

sayısıyla doğru orantılı olarak çıkmıştır. Margalef tür zenginliği indeksine göre 
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lokalitelerdeki tür çeşitliliğinin en fazla olduğu istasyonlar sırasıyla, Beldibi3 (D=2,125), 

Beldibi2 (D=2,06), Devrek Odun deposu (D=2), Yesilöz2 (D=1,89), Dorukan2 (1,87) ve 

Gümeli3 (D=1,80) şeklinde sıralanmaktadır. Tüm bu istasyonlar rakım olarak yüksek, 

Zonguldak karasal sınırlarına yakın ve daha az insan etkisi altında olan yerler olduğu tespit 

edildi.  

Türkiye’de yayılışı çok seyrek olan M. martes’in ve doğal ortamında tespit edilmesi zor olan 

M. nivalis’i kesin kayıtları alındı. C. lupus ve C. elaphus’un yıl içerisinde sadece belli 

dönemlerde çok az sayıda kayıtları alındı. Bu türlerin Zonguldak ilini uğrak yeri olarak 

kullandığı düşünülmektedir. 

Bu çalışma ile Türkiye’deki bir boşluk doldurulmuş oldu. Dağılımı çok nadir olan türlerin 

varlığı kesinleşti. IUCN kriterlerine göre durumu hassas ve duyarlı türlerin yayılış alanları 

tespit edildi. İlerde bölge ve il genelinde yapılacak koruma ve planlama faaliyetlerine 

önemli derecede örnek oluşturacaktır. Yaban hayatı sahalarının hızlı değerlendirilmesi ve 

yönetim planlarına da model olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sistematik, taksonomi, ekoloji, tür çeşitliliği, kamera, iz ve işaretler 

Teşekkür: Bu çalışma, T.C. Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri 

tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2013-84906727-07). Bu çalışma ayrıca T.C. Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü ile Bülent Ecevit Üniversitesi Arasındaki Gönüllü 

İşbirliği Protokolü kapsamında yürütülmüştür.   
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Drosophila melanogaster'de YULAF UNU (Avena sativa L.)'NUN  

TOTAL OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİSİ 

Eda GÜNEŞ 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm  Fak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, 

Karatay - Konya, egunes@konya.edu.tr 

Amaç: Protein ve birçok biyoaktif bileşen bakımından zengin olan yulaf'ın sağlık açısından 

yararları ortaya çıktığından beri tüketimi artmıştır. Bu çalışmada, Drosophila melanogaster 

Meigen (Diptera: Drosophilidae) larvalarının yapay diyetine Yulaf unu (Avena sativa L.) 

eklenerek beslenen ergin bireylerde total oksidasyon ve antioksidan seviyeleri ve 

aralarındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: D. melanogaster (W1118) larvaları ergin evreye kadar 0,25 mg-1 g 

yulaf unu ile beslenmiştir.  Ergin bireylerde Total antioksidan kapasite (TAS) ve total 

oksidan stres (TOS) belirlenerek, elde edilen veriler SPSS 17.0 programında 

karşılaştırılmıştır (p>0,05). 

Sonuç: Yulaf konsantrasyonuyla beslenen böcekğin TAS ve TOS aktivitelerinde 

değişikliklerin meydana geldiği belirlenmiştir. En yüksek konsatrasyonla (1 g) beslenen 

böceğin TOS aktivitesinde (12,546 µmol/l) kontrolle kıyasla önemli derecede artış 

belirlenmiştir. 

Besinsel karışımlara düşük konsantrasyonlarda yulaf eklenmesi oksidasyon seviyesini 

azalttığı, fazla miktarda tüketilmesi ise oksidasyon seviyesini arttırdığı görülmüştür. Yulaf 

ununun saklama koşullarına ve kullanım dozuna dikkat edilerek besin takviyesi olarak 

kullanılabileceği vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yulaf unu, Drosophila melanogaster, Beslenme, Oksidatif Stres 

Teşekkür: Bu çalışma, Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 

Gıda Mühendisliği Laboratuarlarında gerçekleştirilmiştir. 
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YAŞAM ALANI DARALAN KIZIL AKBABA’NIN YUVALARI İÇİN YENİ BİR ÖLÇÜM 

METODU: TEODOLİT 

Yasemin ÖZTÜRK1, Mehmet Ali TABUR2, Mehmet SALTAN3 

1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Bölümü, Ormancılık 

ve Orman Ürünleri Programı, Gölhisar/Burdur, yyaseminozturk@gmail.com , 2Süleyman 

Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Isparta, 3Süleyman Demirel 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Isparta 

Amaç: Kızıl akbaba Gyps fulvus, doğal dengenin korunmasında önemli bir türdür. Çok kısa 

sürede leşleri tüketerek çevre temizliğine katkıda bulunan akbaba, adeta doğanın 

çöpçüsüdür. Bu nedenle türün korunması büyük önem arz etmektedir. Kaya yarlarının 

çıkıntılarında koloni halinde yuvalanan türün takibi ve veri elde edimi oldukça güçtür. Çoğu 

zaman yuvanın yüksekliği, tabanın ve çatının zirveye mesafesinin ölçülmesi uzaktan 

olanaksızdır. Ancak yeni uygulanan bu metotta amaç yuvaya ulaşılmadan uzaktan gerekli 

ölçümlerin yapılmasıdır. Bu çalışmada elde edilen veriler türün üreme ve tüneme alanı 

tercihlerinin ortaya çıkarılmasında kullanılmıştır.   

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma, Ağustos 2010-Ağustos 2012 yılları arasında 

Afyonkarahisar, Antalya ve Isparta’da gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmalarında tu ru n yuva 

ve tu neme noktalarını tespit etmek için du rbu n (12x50), teleskop (100mm), fotog raf 

makinesi, dijital video kamera; yükseklik verilerini elde etmek için hassas bir ölçüm aleti 

olan Theodolite DTS/DT5S, konum bilgileri için GPS (Global Positioning System) ve 

verilerin formüle yerleştirilip hesaplanması için c# programı kullanılmıştır.  

Sonuç: Çevresel değişimlere en hızlı reaksiyon gösteren kuşlar, biyo-indikatör özelliğe 

sahiptirler. Özellikle besin zincirinde en üstte yer alan Kızıl akbaba Gyps fulvus gibi türlerin 

korunması ekosistemin düzenli işleyişinde oldukça büyük öneme sahiptir. Bu türlerin 

korunması ekolojik ve biyolojik isteklerinin ortaya çıkarılması ile mümkündür. Bu 

çalışmada elde edilen veriler ile yuva-tüneme noktalarının yüksekliği ve yuva-tüneme 

noktalarının tepe noktasına uzaklıkları hesaplanmıştır. Tüm yuvaların ortalama yükseltisi 

Afyonkarahisar’da 1538,8m, Isparta’da 907,5 m ve Antalya’da 501,3m olarak bulunmuştur. 

Çalışma sonucunda ortaya çıkan yükseklik verileri diğer habitat değişkenleri ile çeşitli 

analizlere tabi tutulmuştur. Elde edilen bu altlık türün koruma ve alana yeniden kazandırma 

çalışmaları için önem arz etmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Gyps fulvus, Kızıl akbaba, Teodolit, Tür koruma, Yuva 

Teşekkür: Bu çalışma, SDUBAPYB (Proje numarası: 2147-D- 10) tarafından desteklenmiş 

ve Bilimsel Araştırma İzni, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü’nden alınmıştır. 
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TÜRKİYEDE YETİŞTİRLEN KÜÇÜK RUMİNANTLARDA EKOLOJİK AYAK İZİ EĞİLİMLERİ 

VE MEVCUT SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Ayşe Özge DEMİR 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tuşba- Van,  

Hayvansal ve bitkisel tarım faaliyetlerinin küresel ısınma üzerindeki büyük etkisi inkar 

edilemez bir acı gerçektir. Ayrıca, biyolojik çeşitliliğe yönelik artan tehditler ve su 

kaynaklarının kontrolsüz kullanımı başta olmak üzere, iklim değişiklikleri gibi olumsuz 

çevre şartları doğal kaynaklarımızın kullanımının sürdürülebilir olmadığını açıkca 

göstermektedir. Günümüzde bunlara önlem olarak bilinen en etkin yollardan biri ise 

gezegenimizin sahip olduğu kaynakların kendisini yenilemesini sağlamak için ayak izlerinin 

küçültülmesidir.  

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), hayvansal üretimde sırasıyla 

büyük ve küçük ruminant yetiştiriciliğinin sera gazı salınımında önemli yer tuttuğunu 

bildirmiştir. Özellikle Otlak Ayak İzi ve Tarım Arazisi Ayak İzi ''Ekolojik Ayak İzi Bileşenleri'' 

arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Diğer yandan, gezegenimizdeki tüm ruminantların 

yılda 2 milyar ton CO2 'ye eşdeğer gaz yaydığı düşünüldüğünde ülke bazında alınması 

gereken önlemlerin aciliyeti de açıkca fark edilmektedir. FAO, Emisyon Faktörü'nü, CH4/kg 

veya N2O-N/kg gübre azotu üzerinden her yıl hayvan başına yayılan sera gazlarının oranı 

olarak ifade etmiştir. Ayrıca, Emisyon Yoğunluğu'nu, ürünün her birimi için emisyonların 

kütlesi üzerinden hesaplanan örneğin et veya süt için CO2-eq/kg şeklinde ifade etmektedir. 

Küçükbaş hayvanlarda süt, et ve kıl üretimi için emisyon yoğunluğu hesaplandığında 

ülkeler arasında üreme verimliliği, yem kalitesi ve yönetim uygulamalarındaki 

farklılıklardan kaynaklanan sapmalar söz konusudur. 

Küresel Hayvancılık Çevresel Değerlendirme Modeli (GLEAM) ise, yeni geliştirilmiş analitik 

bir çerçeveye dayanmaktadır. Altı hayvan türü (sığır, manda, koyun, keçi, domuz ve tavuk) 

ve bunların yenilebilir ürünleri için geliştirilmiş olan bu model, üretim uygulamaları 

üzerindeki mevcut bilgiler ile emisyonların karşılaştırılması ve ayrıştırılması için farklı bir 

yaklaşım oluşturmayı amaçlar. Diğer yandan model, ruminantlar için otlatma ve özellikle 

karışık otlatma sistemini onaylar ve dikkati çeker. Bu çalışmada ülkemizde yetiştirilen 

küçük ruminantlarda ekolojik ayak izi verilerine değinilmiş ve alınabilecek önlemler 

GLEAM üzerinden tartışılmıştır.  

Anahtar kelimeler: GLEAM, hayvansal üretim, karbon ayak izi, ruminant 
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Cinclidotus pachylomoides (BRYOPSIDA) EKSTRAKTININ ASİDİK ORTAMDA YUMUŞAK 

ÇELİĞİN KOROZYONUNA İNHİBİSYON ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Tülay EZER1, Emel BAYOL2 

1Niğde Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Niğde, tuezer@gmail.com, 2Niğde 

Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Niğde 

Amaç: Tıp ve eczacılıktan kozmetiğe, endüstriyel (biyo-temelli materyal) alanlar ve gıda 

sanayinden eko-turizme kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan bitkiler, çok çeşitli 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinden dolayı, doğal bileşiklerin kaynağı olarak 

nitelendirilmektedirler. Birçok sentetik bileşik, korozyon önleyici etki göstermesine karşın 

çoğunluğu hem insan sağlığına hem de çevreye karşı olumsuz tehdit oluşturmaktadır. Bu 

nedenle son yıllarda, çeşitli korozif ortamlardaki metalik malzemeler için korozyon 

inhibitörü olarak çevre dostu doğal ürünlerin kullanımında artan bir eğilim söz konusudur. 

Doğal bitki ekstrakları çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesinden dolayı metalik 

malzemeler üzerinde korozyon önleyici inhibitörler olarak kullanılmaktadırlar. Bu 

çalışmada Cinclidotus pachylomoides’in korozyon önleyici etkisinin ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, reofitik (rheophytic) karakterli bir karayosunu türü 

olan Cinclidotus pachylomoides Bizot’un sulu ortamda elde edilen ekstraktlarının yumuşak 

çeliğin korozyonu üzerine inhibitör etkisi araştırılmış olup ekstrakt derişimine bağlı olarak 

1,0 M HCl ortamında alternatif akım impedansı, potansiyodinamik polarizasyon ve lineer 

polarizasyon direnci yöntemleri kullanılmıştır. 

Sonuç: Potansiyodinamik polarizasyon eğrilerinden inhibitör derişimi arttıkça denge 

potansiyelinin biraz anodik yöne kaydığı görülmüş ve inhibitörün anodik kontrollü karma 

tip inhibitör olarak davrandığı belirlenmiştir. İmpedans eğrilerinden derişim arttıkça 

direncin arttığı ve inhibisyon etkinliğinin % 90’a yaklaştığı bulunmuştur. İnhibitör 

molekülünün elektrot yüzeyine adsorpsiyonundan dolayı inhibitör etkinliği derişimle 

artmıştır. İnhibitörün adsorpsiyonu Langmuir adsorpsiyon izotermine göre gerçekleşmiş ve 

17 kJ/mol olarak hesaplamıştır. Hesaplanan Gibss serbest enerji değerleri adsorpsiyonun 

fiziksel adsorpsiyon olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, Cinclidotus pachylomoides 

ekstraktlarının yaklaşık %90 oranında inhibisyon etki göstermesi, korozyonun neden 

olduğu birçok problemin çözümünde briyofitlerin de önemli rol oynayabileceğini ortaya 

koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Cinclidotus pachylomoides, Karayosunu, Korozyon, İmpedans, Yumuşak 

Çelik   
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BAKIR VE KADMİYUM UYGULAMALARININ Cinclidotus pachylomoides ve Palustriella 

decipiens (BRYOPSİDA)’de FOTOSENTETİK PİGMENT MİKTARLARI ÜZERİNE ETKİSİ 

Tülay EZER1, Cemil İŞLEK1, Tuba YILMAZ1, Bengü TÜRKYILMAZ ÜNAL2 

1Niğde Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Niğde, tuezer@gmail.com, 2Niğde 

Üniversitesi, Ulukışla MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Ulukışla-Niğde 

Amaç: Ağır metal kirliliği, gerek çevre ve gerekse insan sağlığı üzerinde olumsuz potansiyel 

etkisi olan önemli bir çevre sorunudur. Günümüzde birçok bitki ve hayvan, çevre kirliliğinin 

değerlendirilmesinde biyo-indikatör olarak kullanılmaktadır. Briyofitler özellikle de 

karayosunları küçük boyları, poikilohidrik doğası, çevresel hassasiyeti gibi sahip oldukları 

çok çeşitli morfolojik ve fizyolojik özelliklerinden dolayı çevresel faktörlerin uzun süreli 

izlenmesinde güçlü biyo-indikatörler olarak değerlendirilmektedir. Çevresel stres 

faktörlerinin bitkiler üzerindeki etkilerini anlamak için sıklıkla başvurulan yollardan biri de 

bitkide meydana gelen fizyolojik değişimlerin incelenmesidir. Bu çalışmada, bakır (Cu) ve 

kadmiyumun (Cd) Cinclidotus pachylomoides ve Palustriella decipiens’in fotosentetik 

pigment içeriği üzerine olan etkisi araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada, 10-2, 10-3 ve 10-4 M’lık ağır metal (CuSO4, CdSO4) 

çözeltileri 0,2 g bitki örneklerinin üzerine belirli sürelerde (15' ve 30') bekletilmek suretiyle 

uygulanmıştır. Ağır metal uygulanmış örneklerden aseton ile elde edilen ekstraktların 

absorbans değerleri UV spektrofotometrede farklı dalga boylarında (663 nm, 645 nm, 652 

nm ve 450 nm) okunmuş ve pigment (kl-a, kl-b, kla/b, toplam kl ve karotenoid) 

miktarlarındaki değişim tespit edilmiştir. 

Sonuç: Cinclidotus pachylomoides’de kontrol grubuna göre pigment miktarındaki en fazla 

azalma, CuSO₄ uygulamasında 10-2 M 30' sürede klorofil-a (%41), toplam klorofil (%41), 

toplam karotenoid (%45) ve 10-4 M 30' sürede klorofil-b değerinde (%42) olmuştur. CdSO₄ 

uygulamasında ise 10-3 M 30' sürede klorofil-a (%30), klorofil-b (%16), toplam klorofil 

(%25) ve toplam karotenoid miktarında (%37) kontrol grubuna önemli azalmalar 

saptanmıştır. Cinclidotus pachylomoides’in klorofil a/b oranındaki en fazla değişim CuSO₄ 

uygulamasında 10-3 M 15' sürede, CdSO₄ uygulamasında 10-3 M 30' sürede olmuştur. 

Palustriella decipiens’de ise kontrol grubuna göre pigment miktarındaki en fazla azalma, 

CuSO₄ uygulamasında 10-4 M 30' sürede klorofil-a (%28), klorofil-b (%39), toplam klorofil 

(%22) ve toplam karotenoid miktarında (%23) olurken CdSO₄ uygulamasında 10-2 M 30' 

sürede klorofil-a (%32), klorofil-b (%21), toplam klorofil (%28) ve toplam karotenoid 

miktarında (%34) olmuştur. Palustriella decipiens bitkisinin klorofil a/b oranındaki değişim 

en fazla CuSO₄ uygulamasında 10-4 M 15' sürede ve CdSO₄ uygulamasında 10-2 M 30' sürede 

meydana gelmiştir. Sonuç olarak, Cinclidotus pachylomoides’de bakırın, Palustriella 

decipiens’de ise kadmiyumun fotosentetik pigment miktarı üzerinde olumsuz etkisinin daha 

fazla olduğu ortaya koyulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Abiyotik stres, ağır metal, karayosunu, kirlilik 

Teşekkür: Bu çalışma Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

FEB 2013/33 no’lu proje ile desteklenmiş olup desteğinden dolayı teşekkür ederiz. 
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RUMİNANT YETİŞTİRİCİLİĞİNİN KÜRESEL ISINMAYA ETKİSİ 

Ayşe Özge DEMİR 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tuşba- Van 

Kentleşmenin önlenemez yükselişine, burada yaşayan nüfusun gelir düzeyindeki artış 

eklendiğinde hayvansal üretim sektörlerinden beklentiler de duruma pararlel olarak 

çoğalmaktadır. Özellikle Dünya'nın geleceğine yönelik kaygıların ciddi boyutlara ulaştığı 

günümüzde, konu ile ilgili olarak daha etkin ve çözüm odaklı çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Örneğin, 2006-2050 yılları arasında sadece sığır eti için %1.2, koyun eti için 

%1.5 ve süt için %1.1 oranında talebin artacağı tahmin edilmektedir. Bir yandan insan 

diyetlerinde bulunan ve yüksek kaliteli protein sağlayan bu ürünlere duyulan ihtiyaca 

çözüm aranırken diğer yandan bunlardan kaynaklanan sera gazlarının emisyonunu (SGE) 

azaltmaya yönelik çalışmalara başlanmıştır. 

Ruminantlarda tedarik zincirlerine ait SGE değerlendirilmesinde Küresel Hayvancılık Çevre 

Değerlendirme Modeli (GLEAM, Global Livestock Environmental Assessment Model) 

kullanılmaktadır. Bu model; sığır, koyun ve keçiye ait et ve süt üretiminden kaynaklanan 

SGE üzerinden çalışır. Ayrıca, ilgili tarım sistemi için belirlenmiş alanda toplam emisyon ve 

hammadde üretimini hesaplar. Bu analizde tarımda üç büyük sera gazı olarak kabul edilen, 

metan (CH4), diazot oksit (N2O) ve karbon dioksit (CO2) incelenirken daha az düzeyde ve 

önemde olduğu kabul edilen kimi gazlar ihmal edilebilir. Hayvansal üretimin ise CO2 

emisyonunun %9’unu, CH4 emisyonunun %35-40’ını ve N2O emisyonunun %65’ini 

sağlayarak küresel ısınmaya yol açtığı  bilinmektedir. Hükümetlerarası İklim Değişikliği 

Paneli’nin (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) 2007 yılında yayımlanan 

raporuna göre, 2100 yılına kadar dünyada ortalama sıcaklığın 1.8-4˚C düzeyinde 

artabileceği tahmin edilmektedir. Bu çalışmada ruminant yetiştiriciliğinin küresel 

ısınmadaki payına değinilmiştir.  

Anahtar kelimeler: GLEAM, küresel ısınma, ruminant, sera gazları 
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FARKLI TERMAL ÇEVRENİN MELANİZASYON TEMELLİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÇALI ÇEKİRGESİ POECİLİMON SİMİLİS ÜZERİNDE 

ARAŞTIRILMASI 

Nilgün TOKGÖZ1, Hasan SEVGİLİ1, Kenneth M. FEDORKA2 

1OrduÜniversitesi, Fen-EdebiyatFakültesi, BiyolojiBölümü,Ordu, hsevgili@gmail.com; 
2University of Central Florida, Department of Biology, 4000 Central Florida Blvd., Orlando, FL, 

USA. 

Amaç: Canlıların çoğu nispeten geniş bir yayılışa sahip ve farklı iklimsel koşullara uyum sağlamış lokal 

populasyonlardan oluşmaktadırlar. Farklı habitatlardaki yaşam koşulları hayatta kalma ve üreme 

başarısı açısından farklı fizyolojik süreçlerin ortaya çıkmasına yol açmış, hem genetik hem de fenotipik 

olarak aynı türe ait farklı morfların varlığını zorunlu kılmıştır. Farklı iklimsel koşullara uyum açısından 

patojen ve enfeksiyonlara karşı gelişmiş bağışıklık sistemi aktivitelerinde de değişiklikler olduğu 

bilinmektedir. Böceklerde doğal bağışıklık sistemi bulunur ve bunlardan en önemlisi melanizasyon 

temelli olanıdır. Bu çalışmada daha once yapılmamış olan kısa mesafede ve farklı yükseltilerdeki aynı 

türe ait iki populasyonun bazı humoral (FenoloksidazveLizozimaktiviteleri) ve hücresel 

(enkapsülasyon) immune aktivitelerindeki esnekliğin araştırılması hedeflenmiştir. 

GereçveYöntemler: Termal çevre farklılığının yakın mesafede iki uç sınırını temsil etmesi açısından 

Ordu ilinde yayılış gösteren Poecilimonsimilis’e ait kıyı (Efirli, 60 m) ve yüksek dağ (TurnalıkYaylası, 

1500 m) populasyonlarından son devre nimf halinde toplanan örnekler(toplam 160 erkek, 160 dişi) 

laboratuvarda erginleştirilmiş ve birinci hafta sonunda ayrı ayrı etiketlenerek her bireyden 5 μl 

hemolimf çekilmiştir. Çekilen hemolimfler daha once hazırlanan ve içerisinde PBS olan tüplere ayrı ayrı 

konularak -18°C‘de muhafaza edilmiştir. Enkapsülasyon yeteneğinin belirlenmesi amacıyla hemolimf 

çekiminden hemen sonra her bireye 2 mm uzunluğunda kesilmiş misina parçaları yerleştirilmiştir. 24 

saat sonar misina parçaları çekirgeden tekrar alınmış ve melanizasyon ölçümü yapmak amacıyla 

saklanmıştır. Hemolimfteki Pro-Fenoloksidaz (PO) ve Lizozim (LY) aktivitesinin ölçümü için literatürde 

belirtilen protocol biraz modifiye edilerek kullanılmıştır. PO ölçümü için 5 μl LY’yi belirlemek içinise 13 

μl PBS+Hemolimf karışımı kullanılmıştır.Kurulan model için “R” istatistik programında Linear mixed-

effect (REML) ve Maximum likelihood modelleri kullanılmıştır. 

Sonuç:Termal melanin hipotezine uyumlu olarak daha soğuk çevrede yayılış gösteren populasyonda 

PO aktivitesi ve enkapsülasyon yeteneği her iki eşey için de önemli derecede daha yüksek bulunmuştur. 

Ancak LY aktivite farklı çevreden bağımsız olarak sadece cinsiyetten etkilenmiştir .Erkeklerde LY 

aktivite dişiye gore daha esnektir. Bu durum bağışıklık parametreleri arasında maliyet açısından bir 

uzlaşı olması gerektiği tezinid estekler. Bu sonuçlar farklı iklim koşularında populasyonların fizyolojik 

aktivitelerini önemli derece etkilediğini ve patojenlere karşı direncin doğrudan evrimsel olarak 

şekillenebildiğini göstermektedir. Diğer taraftan elde ettiğimiz bulgular küresel iklim değişimlerinin 

özellikle sağlık ve tarımsal açıdan ekonomik değeri olan veya vector türlerle olan planlamalarda 

yolgösterici olabileceğine işaret etmesi açısından önemlidir. 

AnahtarKelimeler: Termal melanizm, melanizasyon, doğal bağışıklık, enkapsülasyon, fenoloksidaz, 

lizozim aktivitesi, fenotipik esneklik, Poecilimon similis 

Teşekkür: Bu çalışma Ordu Üniversitesi, BAP koordinatörlüğü tarafından TF-1434 nolu proje ile 

desteklenmiştir. 
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MUĞLA-YATAĞAN TERMİK SANTRALİNİN ÇEVRE ETKİSİ:  

GENEL DEĞERLENDİRME 

Nazmi ORUÇ 

nazmioruc1937@gmail.com 

Amaç: Yaklaşık 35 yıldır işletilen Muğla-Yatağan  Termik  Santralinin çevredeki orman, 

toprak, bitki, sağlık ve sosyolojik  etkilerini irdelemektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Yurdumuzun artan enerji ihtiyacını bölgedeki ticari değeri az olan 

linyit kömüründen karşılamak amacıyla 1984 yılında tam kapasiteyle işletmeye alınan 

termik santralde günde yaklaşık 15.000 ton linyit  kömürü tüketilerek  çevreye  600 

ton/gün dolayında SO2 gazı salınmıştır. Santralde uzun yıllar sadece uçucu küller tutulmuş,  

desülfürizasyon ünitesi ise son 10 yılda işletmeye alınmıştır. Bu  çalışmada  özellikle SO2 

gazının çevredeki orman, bitki,  toprak, insan sağlığı ve sosyo-ekonomik etkisi yazarın da 

aralarında olduğu çeşitli araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. 

Sonuç: Santralin tam kapasiteyle çalışması sonucu bacadan 3-4 km. uzaklıkta güney-doğu, 

güney ve güney-batı yönlerinde yaklaşık 1500 Ha. Kızılçam sahasında her yaştaki fertlerin 

kuruması üzerine 50.000 m3 damga yapılarak zorunlu kesim yapılmıştır. Bölgede 1980 

ortalarında yapılan ilk araştırmalarda aynı yönde ve santralden 12 km. uzaklığa kadar 

yaklaşık 2000 hektarlık  bir ormanlık sahada da SO2 zararının olduğu belirlenmiştir. Gaz 

etkisinin yoğun olduğu bölgeden alınan bir ve iki yaşlı ibrelerdeki kükürt 

değerlerinin(median:3012-4750 ppm) kontrol örneklere (median:960-1206 ppm) göre çok 

daha fazla olduğu belirlenmiştir. Gaz zararının yoğun olduğu santralin güneyindeki tarımsal 

alanlarda zeytin, tütün, asma ve armut yaprak örneklerindeki toplam kükürt değerleri 

kuzey alanlardaki örnekler göre daha az olmuştur. İstanbul Üni. Orman Fakültesi tarafından 

yapılan araştırmada santralin çevredeki orman alanına yaptığı toplam zararın 

1.985.113.333Tl., olduğu ve bunun 1.628.288.604 Tl.sinin toprak koruma için harcanması 

gerektiği hesaplanmıştır. Ankara Ziraat Fakültesince yapılan kapsamlı bir araştırmada 

toprakların ekstrakte edilebilir metal kapsamlarının genelde santralin güney ve güneybatı 

yönlerinde yüksek olduğu kaydedilmiştir. Gökova, Yeniköy ve Yatağan Termik Santral 

çevrelerinde çamlık ve zeytinliklerden alınan yaprak örneklerinde en düşük ortalama % 

kükürt miktarının Gökova örneklerde ve en yüksek ortalama kükürt miktarlarının ise 

Yatağan’dan alınan örneklerinde bulunduğu belirlenmiştir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

tarafından termik santralin sosyo-ekonomik etkilerini araştıran çalışmada: a-Santral 

çalışanlarına göre, santralin ürettiği ekonomik değerin, diğer çevresel etkilerden daha 

önemli olduğu, diğer bir deyimle kendi ekonomik güvencelerinin öncelik taşıdığı, b-İlçe 

merkezinde yaşayanların santralin özellikle hava kirliliğinden etkilendiklerini belirtirken 

santralin yaratığı ekonomik katma değeri de dikkate aldıklarını, c-Gaz etkisi altındaki 

köylerde yaşayanların ise temel uğraşları tarım olduğu için daha fazla oranda ve olumsuz 

yönde etkilendikleri ve çevresel kaygı düzeylerinin diğer gruplara göre daha yüksek 
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bulunduğu bulunmuştur. Aynı üniversitenin santral çevresindeki radyasyon ve SO2 

kaynaklı risklerin değerlendirilmesine ilişkin araştırmasında  80 km yarıçap içerisinde, 

toplam  kollektif doz 0.3098 kişi.Sv/yıl ve bu doza karşılık gelen sağlık etkisinin toplam 

parasal değeri yıllık US$ 14791, termik santral bacasından yayılan SO2 debisi nedeniyle de 

Yatağan ilçesinde zeytin, domates ve buğdaydaki ürün kayıplarının yıllık ekonomik değeri 

sırasıyla US$, 1796134, US$ 274039 ve US$ 163645 olarak hesaplanmıştır.  Üniversite 

tarafından gerçekleştirilen diğer bir araştırmada ise US$ 80 milyona mal olan  

desülfürizasyon ünitesinin faaliyet geçmesiyle sağlık alanında  yıllık parasal getirinin US$ 

103 milyon olacağı ileri sürülmüştür. Aynı üniversitede yapılan başka bir araştırmaya göre 

santralin radyolojik etkisinin uluslararası radyasyon koruma komisyonu tarafından 

önerilen sınır değerin altında olduğu ve santralin yıllık US$ 250 milyon getirisi dikkate 

alındığında, sağlığa etkisinin ihmal edilebileceği öne sürülmüştür. Diğer taraftan santral ve  

linyit işletme yetkililerine göre 2000-2012 yılları arasında doğal dengeyi korumak amacıyla 

yürütülen ağaçlandırma çalışmalarında çeşitli türde 1.517.000 adet fidan dikimi yapıldığı ve 

santral için kömür çıkarılan alanlarda yetiştirilen 41 bin 500 zeytin ağacından 2011 yılı 

sonu itibarıyla elde edilen ürünlerden yaklaşık 6,5 ton zeytin yağı elde edildiği ifade 

edilmiştir. Aralık 2014 itibarıyla özelleştirilen termik santralde verimliliği arttırıcı 

yenilenme yatırımları yanında çevreye duyarlı uygulamaların daha da artarak devam 

etmesi önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yatağan Termik Santrali, Kükürtdioksit, Çevre 
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KİRİKKALE İLİ BÖCEKÇİLLERİ  

(MAMMALİA: ERİNACEOMORPHA AND SORİCOMORPHA) 

Fatih İLHAN1, İrfan ALBAYRAK2 

1Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yahşihan, 71450, Kırıkkale  
2Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Yahşihan, 71450, Kırıkkale, 

biyologfatihilhan@gmail.com 

Bu araştırma Kırıkkale ilinden yakalanan 1 Erinaceus concolor ve 10 Crocidura suaveolens örneğine 

dayanmaktadır. Örnekler diş aşınım derecesi, kürk rengi ve arazi notlarına göre ergin yaş grubu olarak 

tespit edilmiştir. Bu araştırmada türlerle ilgili olarak ayırıcı özellikler, habitat özellikleri, kıl morfolojisi, 

morfometrik ölçüler ve örneklerin alındığı yerler kaydedilmiştir. Bu türlerin geceleri daha aktif 

oldukları gözlenmiştir. Kıl morfolojisi ışık mikroskobunda incelenmiş ve Erinaceus concolor’un annular 

tipte, Crocidura suaveolens’ın ise lanceolate tipte olduğu tespit edilmiştir. Bu türlerin daha ziyade suya 

yakın ve nemli yerleri tercih ettikleri belirlenmiştir. Bu türler esas olarak böceklerle beslendiğinden 

böcek mücadelesindeki rollerinin devamlılığı için türlerin habitatlarıyla birlikte korunmaları 

gerekmektedir. 

Dünya memelileri 29 ordo, 152 familya, 1229 cins ve 5416 tür ile temsil edilmektedir. Erinaceomorpha 

ordosunun 24 ve Soricomorpha  ordosunun ise 428 türü vardır (Wilson ve Reeder, 2005).  Türkiye’de 

168 memeli türü yaşamaktadır (Kryśtüfek ve Vohralik, 2001). Bugüne kadar Türkiye’den, 

Insectivora’dan 3 familya ve 7 cinse ait toplam 17 türün kaydı verilmiştir (Albayrak ve ark., 1998). 

Erinaceus cinsi Erinaceidae familyasının diğer cinsi olan Hemiechinus cinsinden daha kısa kulaklı, beyaz 

göğüs kıllarına sahip olması ve gelişmiş ardayak başparmağı (hallux) ile ayırt edilebilmektedir. 

Soricomorpha ordosuna ait Soricidae  mensupları nispeten daha küçük yapılıdır. Crocidura suvaeolens, 

4-10 gram ağırlıkta olup kuyruk uzunluğu baş ve gövde uzunluğundan daha kısadır. Diğer dört cinsten 

diş formülü ve ön kesicilerin şekli ile konumları bakımından ayrılır. Dorsal rengi koyu gri ve ventral 

rengi daha açık krem renkte olup, lateralde bu iki rengin birleşme hattı belirsizdir. Diş formülü 

3.1.1.3/1.0.2.3 = 28 (Wilson ve Reeder, 2005) olup gelişmiş kesicilerden üst kesici dişin iç kısmı ovaldir. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada Kırıkkale ilinin Merkez ve Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, 

Karakeçili, Keskin, Sulakyurt ilçelerinin doğal çevrelerinden Mart 2010 ve Ocak 2012 tarihleri arasında 

yapılmış ve 10 Sivriburunlu bahçe faresi (Crocidura suaveolens) ve koruma altında olduklarından 1 

adet Kirpi (Erinaceus concolor) örneği elde edilmiştir. 

Sonuç: Kirpi morfometrik ölçüleri: Elde edilen bir örneğin ağırlık, iç ve dış karakter ölçüleri aşağıda 

verilmiştir. Tümboy, 210mm; kuyruk uzunluğu, 29mm; ardayak uzunluğu, 48mm; kulak uzunluğu, 

20mm; ağırlık: 300gr; condylobasal uzunluk 48,93mm; zygomatik genişlik 30,11mm; interorbital 

genişlik 14,03mm; kafatası yüksekliği: 16,92mm; beyin kapsülü genişliği: 24,65mm; occipital uzunluk: 

48,71mm; basilar uzunluk: 45,20mm; nasal genişlik: 13,54mm; nasal uzunluk: (-), palatal uzunluk: 

28,06mm; palatal foramina: 7,29mm; üstçene diş sırası uzunluğu: 22,29mm, altçene diş sırası 

uzunluğu: 21,10mm; altçene uzunluğu:  37, 84 mm’dir.  

Bahçe sivriburunlu faresi morfometrik ölçüleri: Kırıkkale’de toplam 10 örnek incelenmiştir.  Delice 

ilçesi 1 (1 ♂, 8 Ağustos 2011; Keskin Merkez ilçe 1 (1 ♀, 20 Temmuz 2011); Keskin, Ceritkale köyü, 6 (3 

♀♀, 14 Temmuz 2010, 1 ♀, 1♂, 17 Ekim 2010, 1 ♀, 28 Temmuz 2011); Sulakyurt, 2 (1♂, 2 Ekim 2010, 1 

♀, 4 Ekim 2010). 

Bu çalışma ile Kırıkkale ili böcekçil türleri tespit edilmiştir. Kırıkkale’den tespit edilen örneklerin 

Erinaceus concolor ve Crocidura suaveolens türlerini temsil ettiği saptanmıştır. Kış dönemini de 

kapsayan arazi çalışmalarında kasım ve mart ayları arasında bu hayvanlara hiç rastlanmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Böcekçil türler, Erinaceus concolor, Crocidura suaveolens, Kırıkkale, Türkiye 
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ÇANKIRI-KIRIKKALE KARAYOLUNDA YAZ SEZONUNDA MEMELİ YABAN HAYVANLARI 

İLE ARAÇ ÇARPIŞMALARI SICAK NOKTALARININ BELİRLENMESİ 

Ali Uğur ÖZCAN1,2, Nuri Kaan ÖZKAZANÇ2 

1Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Çankırı, 

auozcan@gmail.com,  
2Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Bartın 

Amaç: Yaban hayatı üzerine karayollarının negatif etkisi dünya genelinde giderek şiddetini 

arttırmaktadır. Karayollarındaki trafik akışının etkileri sadece yaban hayvanı kazaları ile 

sınırlı kalmamakta; habitatların parçalanması, trafik gürültüsü, kirlilik, yeni insan 

yerleşimlerinin oluşturulması, arazi dönüşümleri, erozyon gibi birçok yönden de yaban 

hayatına zarar vermektedir. Karayollarının yapılması veya trafik akışının yaban hayatına 

vermiş olduğu olumsuz etkilerin azaltılması için planlamacılar tarafından ekolojik alt ve üst 

geçitler, sinyalizasyon, uyarı levhaları başta olmak üzere önlemlerin alınması 

gerekmektedir. Mevcut yolların üzerindeki önlemlerin alınmasında sıcak noktaların 

belirlenmesi oldukça sık kullanılan bir yöntemdir. Bu sayede kazaların en fazla gerçekleştiği 

lokasyonlar belirlenebilmektedir. Bu çalışmada Mayıs-Ekim 2014 tarihleri arasında, 

Kırıkkale-Çankırı Karayolunda orta ve düşük trafik yoğunluğundaki kısımlarında memeli 

yaban hayvanlarının karıştığı yaban hayatı araç çarpışmaları sıcak noktaları belirlenmiştir.  

Gereç ve Yöntemler: Çankırı-Kırıkkale 765 (05-06-07) Karayolu’nun yaklaşık olarak 94 

km uzunluğundaki bölümü çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Çankırı-Kırıkkale otoyolunda 

trafik kazası sonucu ölen yaban hayvanların sayısı 1 Mayıs 2014 ile 1 Ekim 2014 tarihleri 

arasında kaydedilmiştir. Kayıtlar, çalışma süresi olan 153 günde, ortalama üç günde bir 

olacak şekilde sabah çok erken saatte toplanmıştır. Bütün ölüm olayları yol üzerinde 

gerçekleştiğinden dolayı mesafe ölçümleri direkt ölçümler yerine yolağı (network) mesafesi 

kullanılarak elde edilmiştir. Hesaplamalar için Crimestat III programı kullanılmıştır. K 

fonksiyonunu Ripley’s K-fonksiyon ve K fonksiyon ağı kullanarak hesaplanmıştır. Bütün 

ölümlerde K fonksiyonunu normal (gaussion) fonksiyon olarak ArcGIS Kernel Density Tools 

ile elde edilmiştir. 

Sonuç: Karayolunda toplam altı türe ait 58 adet ölümlü kaza verisi elde edilmiştir. Yolun 

düşük trafik yoğunluğuna sahip kısmında 16 adet, orta trafik yoğunluğuna sahip kısmında 

42 adet ölümlü kaza gerçekleşmiştir. En fazla ölen tür 27 adetle kirpi Erinaceus concolor, 21 

adetle kızıl tilki Vulpes vulpes olmuştur. Yaban hayatı araç çarpışma yerlerine ait sıcak 

noktaları CrimeStat3 programı ve 750 metre bant genişliği kullanılarak elde edilmiş ve 

Coğrafi Bilgi Sistemlerine aktarılarak analizleri yapılmıştır. Sıcak noktalara rastgele bir 

kümelenme gösterdiği tespit edilmiştir. Karayolunda iki adet yüksek yoğun sıcak nokta ve 

üç adet orta yoğun sıcak nokta bulunmaktadır. Kazaların azaltılmasına yönelik stratejiler 

alınırken, sıcak noktalara ait yüksek yoğun alanlar ile orta yoğun alanlar göz önünde 

bulundurulması göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Sıcak nokta, araç çarpışması, yaban hayatı, karayolu, memeliler 

mailto:auozcan@gmail.com
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KIRIKKALE İLİ HERPETOFAUNASI 

Fatih İLHAN1, Murat Tosunoğlu2 

1 Kırıkkale Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 71450, Yahşihan, Kırıkkale   
2 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Fen Ve Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Merkez, 

Çanakkale, biyologfatihilhan@gmail.com 

Kırıkkale ili karasal iklimin yanı sıra akarsu, coğrafik çeşitlilikten dolayı zengin bir fauna ve floraya 

sahiptir. Bu çalışma ile ilin amfibi ve reptil faunası incelenmiştir. Bölgede yapılan arazi çalışmalarında 2 

familyaya ait 4 amfibi (Bufo bufo ,Pseudepidalea  variabilis, Rana macrocnemis ,Pelophylax ridibundus) 

ve 4 familyaya ait 14 reptil (Testudo graeca, Mauremys rivulata, Stellagama stellio, Mediodactylus 

kotschyi, Lacerta trilineata, Ophisops elegans, Ablepharus kitaibelii, Trachylepis aurata, Dolichophis 

jugularis, Natrix natrix, Natrix tessellata, Platyceps najadum, Tyhplops vermicularis, Montivipera 

xanthina) türü tespit edilmiştir.Yapılan çalışma ile Kırıkkale’nin Herpetofaunal yönden zengin bir 

çeşitliliğe sahip olduğu ve olumsuz antropojenik faktörlerin etkisi altında olduğu tespit edilmiştir. 

Türkiye’de bugüne kadar 14 kuyruklu kurbağa (Urodela), 14 kuyruksuz kurbağa (Anura), 11 

kaplumbağa (Testudinata), 63 kertenkele (Lacertilia) ve 55 yılan (Ophidia) olmak üzere 167 tür tespit 

edilmiştir (Baran ve Ark. 2012). Her ne kadar Anadolu herpetofaunası ile ilgili dağılış, sistematik, 

biyoekolojik ve moleküler çalışmalar devam etmekte ise de yapılan çalışmalar ile halen birçok bölgenin 

herpetofaunası bilinmemektedir. Kırıkkale ili 4589 km2 yüzölçüme sahip step ve bozkır ekosistemine 

sahiptir. Bu özelliğinden dolayı fauna yönünden zengin bir biyolojik çeşitlilik gözlemlenmektedir. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalar incelendiğinde Kırıkkale ilinden herpetofauna literatür kaydına 

rastlanmamıştır. Yapılan bu çalışma ile Kırıkkale ilinin herpetofauna bilgisi ortaya öne çıkarılmış ve 

mevcut dağılış bilgilerinin tamamlanması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Sürüngen (Reptilia) sınıfına ait örnekler Başoğlu, M. & İ. Baran (1977) ve 

Başoğlu, M. & İ. Baran (1980)’ün belirttiği metodlar kullanılarak gündüz ve gece yapılan arazi 

çalışmalarıyla elde edilmiştir. Kertenkele örnekleri dere yakınlarında, çalılık bölgelerde, taş altlarında 

ve kaya oyuklarının içinden, yılan türleri ise su içinde, küçük ve büyük kaya altlarından ve orman 

içindeki güneş gören bölgelerden elle yakalanmıştır. Sürüngen türleri gececi (nokturnal) türler hariç 

sabah erken saatlerde beslendikten sonra taş altlarına ve çalılık alanların diplerine gizlenmektedir. Bu 

nedenle açık arazide gözlemlenemeyen türler için taş altlarına ve çalı diplerine daha ayrıntılı 

bakılmıştır. Arazi çalışmalarında Tatlı su kaplumbağalarının yakalanmasında pinter ve kepçe, 

kertenkele ve yılan türlerinin yakalanması arazi eldiveni kullanılmıştır (Şekil 1). Yakalanan ve görülen 

örneklerin fotoğrafları çekilmiş, GPS kayıtları alınmış, habitat özellikleri gözlem formuna 

kaydedilmiştir. 

Sonuç: Orta Anadolu’da yer alan, 4589 km2’lik alanı kaplayan Kırıkkale ilinde yapılan herpetofauna 

çalışmalarında bölgeden 4 amfibi, 2 kaplumbağa, 6 kertenkele ve 6 yılan türü tespit edilmiştir (Baran 

ve ark., 2012). Bölgenin doğal çevrelerinde tespit edilen türlerin yaşam alanları insan faktörlerinden 

dolayı tehdit altındadır. Tarım alanlarının kontrolsüz kullanımı, aşırı ilaçlama, su kaynaklarının yanlış 

kullanımı, anız yakılması gibi etkilerle yabani hayvanların doğal yaşam alanları zarar görmektedir.  

Bu çalışma sonucunda Kırıkkale ilinin zengin bir herpetofaunaya sahip olduğu ortaya çıkarılmış ve 

yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarının antropojenik faktörlerden etkilendiği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kırıkkale, Amfibi, Kaplumbağa, Kertenkele,Yılan   
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PENGUENLERİN YAŞAMINDAN NELER ÖĞRENEBİLİRİZ? 

Serap ÖZ AYDIN1, Leyla AYVERDİ2, Yunus Emre AVCU3 

1Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Bölümü, Balıkesir, 

soz@balikesir.edu.tr,  
2Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,  

3Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü 

Amaç: Araştırmanın amacı, “Neşeli Ayaklar” filminin çevre eğitiminde kullanılabilirliğinin 

Fen Bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesidir.  

Gereç ve Yöntemler: Yapılan çalışma tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

Tarama çalışmalarında var olan durum, olduğu gibi betimlenir. Bu araştırmada fen bilgisi 

öğretmen adaylarının, “Neşeli Ayaklar” (Happy Feet) filminin çevre eğitiminde kullanımına 

yönelik görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla, açık uçlu sorular sorulmuş ve elde edilen 

yazılı veriler,nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi ile değerlendirilmiş ve iki grubun 

ortalamaları karşılaştırılırken de bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. İçerik analizi için 

araştırmacıların her biri tarafından tema ve kodlar oluşturulmuş, ikilemde kalınan noktalar 

birlikte gözden geçirilerek görüş birliği sağlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-

2013 eğitim-öğretim yılında Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi 

Öğretmenliği programında, öğrenim gören 93 öğrenci oluşturmaktadır. Öğretmen 

adaylarını filme hazırlamak için filmin bilim ve toplumla ilgili olup, filmin kahramanlarının 

penguenler olduğu, dikkatli izlemeleri, sonrasında da sorular sorulacağı ve tartışma 

yapılacağı söylenmiştir. Ayrıca gerekli gördükleri yerde not tutmaları istenmiştir. Film 

izlendikten sonra, öğretmen adaylarının kendilerine yazılı olarak verilen soruları 

cevaplamaları istenmiştir. Bu sorularla kendi düşüncelerini yapılandırmalarına fırsat 

tanınmış ve sonrasında sınıf ortamında konu ile ilgili tartışma ortamı oluşturulmuş ve 

sonrasında fikirlerini özgür bir şekilde ifade etmeleri sağlanmıştır. 

Sonuç: Öğretmen adaylarına; "Çevre eğitiminde bu film kullanılabilir mi?", "Öğrenciler bu 

film ile hangi bilgileri kazanabilir?", "Öğrenciler bu film ile hangi değerleri ve tutumları 

kazanabilir?", "Eğitimde bu filmin kullanılması sonucu karşılaşılabilecek sorunlar nelerdir?" 

"Bu filmin öğretimde kullanımı ile ilgili önerileriniz nelerdir?" soruları sorulmuştur. 

Öğretmen adayları filmin çevre eğitiminde kullanılabilir olduğunu; özellikle biyoloji, ekoloji, 

çevre kirliliği, çevre koruma ve türlerin korunması temal konularında bilgi verdiğini; filmin 

yoğun olarak bilgi, bunun yanında bazı önemli tutum ve değerleri kazandırabileceğini 

belirtmişlerdir. Filmin eğitimde kullanılması sırasında, film uzun olduğu için ikiye 

bölünerek izlenmesinin daha uygun olacağını, içerisinde birçok konuyu barındırdığı için de 

tüm öğrencilerin farklı noktalara odaklanabileceğini, bu nedenle filmin sonunda temel 

konuların, filmde geçen sahneleriyle birlikte öğrencilerle tartışarak tekrarlanmasının 

faydalı olacağını belirtmişlerdir.   

Anahtar Kelimeler: Çevre eğitimi, fen eğitimi, animasyon film, Neşeli Ayaklar, fen bilgisi 

öğretmen adayı.  
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARBON AYAK İZİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARI VE 

BU KONUYA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ 

Leyla AYVERDİ1 ,Serap ÖZ AYDIN2,  Sami ÖZGÜR3 

1Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 
2Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Bölümü, Balıkesir, 

soz@balikesir.edu.tr, 
3Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMA Biyoloji Öğretmenliği Bölümü 

Amaç: İnsanların yaşamları boyunca kullandıkları ürün tercihleri ve yaptıkları faaliyetler 

karbon emisyonlarını arttırabilir. Karbon ayak izi, doğrudan veya dolaylı olarak bir 

etkinlikle ya da bir ürünün ömrü boyunca biriktirilen karbon dioksit emisyonlarını ifade 

eden bir ölçü olarak tanımlanabilir. Kişilerin bu konuda yeterince bilinçli olmaları ise 

karbon dioksit salınımını azaltması açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, öğretmen 

adaylarının karbon ayak izi konusundaki farkındalıklarını ve düşüncelerini ortaya 

koymaktır.  

Gereç ve Yöntemler: Çalışmanın amacını gerçekleştirmek için 2011-2012 Öğretim yılı güz 

döneminde, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nde eğitim gören toplam 160 

öğretmen adayı (Sınıf öğretmeni ve Fen ve Teknoloji Öğretmeni) ile araştırma 

yürütülmüştür. Öğretmen adaylarına, alan yazın taraması ve uzman görüşü alınarak 

hazırlanan bir öykü verilerek, bu öyküdeki faaliyetlerden, çevreye zarar verdiğini 

düşündüklerini belirlemeleri ve neden bu şekilde düşündüklerini yazmaları istenmiştir. 

Öğretmen adaylarının belirledikleri problemlerin yüzde ve frekansları alınmıştır. Yaptıkları 

açıklamalarda karbon ayak izi ile doğrudan ilişkilendirdikleri maddeler göz önünde 

bulundurularak içerik analizi yapılmıştır.  

Sonuç: Yeni nesillere çevre eğitimi verecek olan Fen ve Teknoloji ve Sınıf Öğretmeni 

adaylarının çevre konusundaki farkındalıkları yüksek olup iki grup karşılaştırıldığında Fen 

ve Teknoloji Öğretmeni adaylarının daha fazla çevre probleminin farkında oldukları 

görülmüştür. Bu farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla grup ortalamaları, 

bağımsız örneklem t-testi ile karşılaştırılmış ve Fen ve Teknoloji Öğretmen Adayları lehinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat öğretmen adayları, 

çevreye zarar veren faaliyetlerden bazılarını karbon ayak izi ile doğrudan ilişkilendirirken, 

bazı konuları daha çok insan sağlığı, gereksiz ürün kullanımı, ses ve ışık kirliliği gibi 

konularla ilgili olarak açıklamışlardır. Öğretmen adaylarına bu konunun öğretimi için 

doğrudan karbon ayak izine işaret eden etkinlikler ile öğretimin gerçekleştirilmesi ve bu 

konunun okul öncesinden itibaren farklı sınıf düzeylerinde işlenmesi önerilebilir.   

Anahtar Kelimeler: Çevre eğitimi, karbon ayak izi, küresel iklim değişikliği, fen ve teknoloji 

öğretmen adayı, sınıf öğretmeni adayı. 
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FUKUOKA TARIM SİSTEMİ FELSEFESİ  

Mustafa DEMİR1, Hatice ASLAN1, İbrahim BÜYÜKSÜNNETÇİ1 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, FETHİYE 

Bu tarım sistemi Japon çiftçi Masanobu Fukuoka’nın deneyim ve uygulamalarına dayanır. 

Fukuoka 30 yıl süresince doğal sistemleri gözlemlemiş ve doğayla uyumunun uygulamalı 

sanatını yakalamıştır. Bu sistemle iyi bir zamanlama ve polikültür tarımla verimlilik 

yakalanır. Sistemin esası, toprak sürülmeden, yabancı otlar yok edilmeden, budama 

yapılmaksızın, kompost, gübre ve kimyasallar kullanmaksızın tarım yapılmasıdır. Fukuoka 

materyal olarak doğal yollardan elde edilmiş tohumlar ve yetiştiricilikte elde ettiği buğday, 

çeltik gibi bitkilerin saplarını kullanmaktadır. Tohumlar genelde elle gelişi güzel toprak 

yüzeyine dağıtılır. Üzerlerine bir önceki hasattan elde ettiği ürün sapları rastgele dağıtılır. 

Saplar, tohumları kuş ve fare zararına karşı korurken organik madde olarak toprağı 

zenginleştirir. Aynı zamanda toprağın su tutma kapasitesini artırır. Meyve ağaçları için 

budamaya gerek yoktur. Meyve ağaçlarının aralarına yonca ve üçgül karışımı ekilir. Dekara 

dikilen 6-10 adet mimoza ağaçları tomurcukları ve zararlıları kendisine çeker, zararlılara ait 

doğal düşmanların gelişimini sağlar. Bu bitki rüzgar kesici özelliğe sahip olup yaprakları 

hayvan yemi olarak değerlendirilirken köklerinde bulunan rhizobium bakterileri toprağa 

azot sağlar. Fukuoka, Doğal olarak büyüyen meyve ve sebzenin geliştirilemeyeceğini öne 

sürer.  

Bu çalışmayla; organik tarım ile Fukuoka felsefesinin birbirlerinden farklılıkları, 

benzerlikleri ve tamamlayıcılıkları göz önüne alınarak,  Fukuoka’nın, organik tarıma katkı 

sağlayıcı uyarlamalarına dikkat çekilmeye çalışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Doğal Tarım, Toprak İşlemesiz Tarım 
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5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM BELİRLEME BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ÇEVRE 

EĞİTİMİ PROJESİNİN ETKİSİ 

Sacit KÖSE 

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Denizli, sacitk@pau.edu.tr 

Amaç: Günümüzde bireysel ve toplumsal birçok çevre sorunuyla karşı karşıyayız. 

Karşılaşılan bu çevre sorunlarının önlenebilmesi ancak bilinçli, duyarlı ve içinde yaşadığı 

ortamdaki problemleri fark edebilen bireylerin yetiştirilmesiyle mümkündür. Bu da ancak 

eğitim-öğretim sürecinde verilecek etkili bir çevre eğitimiyle sağlanabilir. Bu çalışma; 

TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları proje grubunda yer alan 115B051 nolu 

“Çevre Dedektifi Horoz İş Başında -4” isimli projenin, 5. sınıf öğrencilerinin çevre 

sorunlarına yönelik problem belirleme becerileri üzerine etkisini incelemek amacıyla 

yapılacaktır.  

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada deneysel desenlerden “Tek grup ön test-son test 

modeli” kullanılacaktır. Çalışma grubunu, Denizli merkez Pamukkale ilçesindeki Milli Eğitim 

Müdürlüğü’ne bağlı bir ortaokulda 5. sınıfta öğrenim gören 20 öğrenci, velileri ve 

öğretmenleri oluşturmaktadır. Projede öğrencilerin yaparak-yaşayarak ve eğlenerek 

öğrenmelerini sağlamak amacıyla seviyelerine uygun olarak hazırlanmış çevre ve çevre 

sorunlarına yönelik 55 etkinlik farklı öğretim yöntemleri (senaryo, oyun, gezi-gözlem, 

deney) kullanılarak gerçekleştirilecektir. Proje öncesinde ve sonrasında Erdoğan (2009) 

tarafından geliştirilen “Problem Belirleme ve Problem Çözme Becerileri Testi” 

uygulanacaktır. Bu test, öğrencilerin bir çevre sorununun çözümü ile ilgili takip edecekleri 

bilimsel süreç becerilerini ve çözüme yönelik gösterecekleri davranışları ortaya 

koymaktadır. Çalışma, 31 Ağustos-11 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

Sonuç: Bundan önceki yıllarda uygulanıp başarıyla sonuçlanan 5. sınıflarda öğrenim gören 

öğrenci gruplarıyla yürüttüğümüz “Çevre Dedektifi Horoz İş Başında, 1 ve 2” isimli 

projelerden elde dilen sonuçlara bakıldığında; proje öncesi uygulanan ön testlerde 

öğrencilerin %12’si ve %8’i kendilerine verilen çevre probleminin ortaya çıkarılmasına 

yönelik süreçleri doğru olarak sıralarken proje sonrası son testte bu oran %48 ve %68’e 

çıkmıştır.  

Bu sene uygulayacağımız “Çevre Dedektifi Horoz İş Başında -4” isimli projemizin çalışma 

grubu da daha önceki projelerdeki örneklem ile benzerlik göstermektedir. Çalışma grupları 

Denizli il merkezindeki sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerin bulunduğu bölgelerde yer 

alan ortaokullardan seçilmiştir. Dolayısıyla bu çalışma sonunda da yaklaşık aynı sonuçların 

ortaya çıkması beklenmektedir. Çalışmanın asıl sonuçları kongrede katılımcılarla 

paylaşılacaktır.  

Proje kapsamında verilen çevre eğitiminin, öğrencilerin çevre problemlerini tanımlama, bu 

problemlerin farkında olma, sebeplerini araştırma ve problemin çözümü için alternatif 

çözüm yolları belirleme becerilerini arttıracağı öngörülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çevre Eğitimi Projesi, Problem Belirleme Becerileri, 5. sınıf öğrencileri 
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TÜRKİYE’NİN FARKLI FİTOCOĞRAFİK BÖLGELERİNDEN ELDE EDİLEN ARI POLENİ 

EKSTRAKTLARININ BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ  

Zeliha SELAMOGLU1, Hasan AKGUL2, Hamide DOGAN1, Ethem AKYOL1 

1Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 51240 Niğde, Türkiye 

2Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 27310 Gaziantep, Türkiye 

zselamoglu@nigde.edu.tr 

Amaç: Bu çalışma ile Türkiye’nin fitocoğrafik olarak farklı 11 yöresinden (Artvin, Balikesir, 

Düzce, Edirne, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Sivas ve Van) temin edilen arı 

poleni örneklerinin total antioksidan seviyelerinin, total oksidan seviyelerinin ve oksidatif 

stres indekslerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Temin edilen arı poleni örnekleri ekstrakte edilene kadar +4oC’de 

muhafaza edilmiştir. Belirli metodlara göre ekstrakte edilen polen örneklerinin total 

antioksidan durumları, total oksidan durumları ve oksidatif stres indeksleri in vitro 

analizler ile belirlenmiş ve elde edilen veriler karşılaştırılmıştır. Polen örneklerinin bu 

özellikleri yeni geliştirilen oldukça duyarlı ve hassas kitler kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

Sonuç: Sonuç olarak en yüksek total antioksidan kapasiteye (P<0,01) Artvin ve Balıkesir 

yörelerinden temin edilen polen örneklerinin sahip olduğu gözlenmiştir. Farklı yörelerden 

elde edilen polen örneklerinin farklı total antioksidan kapasiye sahip olması, Türkiye’nin 

farklı fitocoğrafik özellik göstermesi ile doğrudan ilişkilidir. Polen örneklerinin farklı 

antioksidan kapasiteleri, içerdiği fenolik bileşiklere ve dolayısıyla, arılar tarafından elde 

edilen polen örneklerinin toplandığı bitki vejetasyonuna bağlı olarak değişebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Antioksidan, in vitro analizler, Oksidan,  Polen, Türkiye. 

Teşekkür: Bu çalışma, FEB 2011/24 nolu Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi tarafından desteklenmiştir. 
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Oncorhynchus mykiss’in GELİŞEN 4 CM’LİK YAVRULARINDA AÇLIĞIN ANTİOKSİDAN 

ENZİM AKTİVİTELERİ, LİPİD PEROKSİDASYONU, PUFA VE  

E VİTAMİNİ DÜZEYLERİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİMLERİN BELİRLENMESİ  

Hatayi ZENGİN1, Ökkeş YILMAZ2 

1Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sivas, 
2Fırat Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Elazığ, hzenginster@gmail.com, 

Amaç: Bu çalışmada, Oncorhynchus mykiss’in gelişmekte olan 4cm’lik aç bırakılan yavrularında (kontrol 

grubu, 7. gün, 14. gün, 21. Gün, 28. gün ve 35. gün) SOD, CAT, GSHpx, GR ve GST antioksidan enzim 

aktiviteleri ile MDA, GSH, total protein, total PUFA ve E vitamini düzeyleri belirlendi. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan yavru örnekleri 4 cm boylarında seçilerek ayrı bir 

havuza alındı. Bir hafta normal beslenerek havuza alışması sağlandı. Kontrol grubu örneği olarak 3x1 g 

örnek alındı. Aç bırakılan yavrulardan 7., 14., 21., 28. Ve 35. günlerde 3x1 g yavru örnekleri alındı. 

Örneklerin total lipit izolasyonu için 3:2 (v/v) hekzan-isopropanol karışımı kullanıldı. Yağ asidi metil 

esterleri asit katalizörlü transmetilasyon ile total lipit ekstraklarından hazırlandı ve GC-17A Shimadzu 

GC cihazı ile analiz edildi. A, E, D, K vitaminleri ve kolesterol düzeyleri HPLC cihazı ile analizi yapıldı. 

Total protein spektrofotometrede 750 nm”de, GSH, GSSG ve MDA düzeyleri HPLC cihazı ile analizi 

yapıldı. Total SOD (EC 1.15.1.1) aktivitesi 480 nm’de adenokromun inhibisyonu ile, Katalaz (EC 

1.11.1.6) aktivitesi 240 nm’de ve GSHpx, GST ve GR aktivitesi 340 nm’de ölçüldü. 

Sonuç: SOD aktivitesi kontrol grubuna göre 7 gün aç bırakılan yavrularda azalma gösterdiği halde 

(p<0.01), 14, 28 ve 35 gün aç bırakılan yavrularda ise belirgin düzeyde bir artışın olduğu saptandı 

(p<0.001). CAT aktivitesi 14 günlük aç bırakılan yavrularda en yüksek değerine ulaşırken (p<0,001), en 

düşük değeri 28 günlük aç bırakılan yavrularda gözlemlendi (p<0.001). GR ve GSHpx aktivitelerinde 21, 

28 ve 35 günlük açlık süresinde önemli düzeyde azalma olduğu belirlendi (p<0.001). GST aktivitesi ise 

kontrol grubuna göre açlık sürelerine bağlı olarak çok önemli azalmalar gösterdiği tespit edildi 

(p<0.001). MDA düzeyi, 14 ve 21 gün aç bırakılan yavrularda çok önemli bir artış gösterirken 

(p<0.001), GSH düzeyi aynı gruplarda önemli bir azalma gösterdi (p<0.01). GSSG’nin en yüksek değeri 

14 gün aç bırakılan yavrularda bulundu. ADEK vitaminlerinden A vitamini 28 gün aç bırakılan 

yavrularda önemli bir artış gösterirken (p<0.001), α-Tokoferol 35 günlük açlık süresince, 14 gün aç 

bırakılan yavrularda en yüksek değerde bulundu. K1 vitamini 28 ve 35 günlük açlık süresinde çok 

önemli azalma gösterdi (p<0.001). D2 vitamini 14 gün aç bırakılan yavrulardan 35 gün aç bırakılan 

yavrulara kadar önemli azalmalar gösterdi (p<0.01), (p<0.001). Kolesterol miktarı en yüksek değerini 

21 gün aç bırakılan yavrularda gösterirken, stigmasterol 14 ve 28 gün aç bırakılan yavrularda, β-

sitosterol 14 gün aç bırakılan yavrularda gösterdi. Açlık süresince özellikle 35 gün aç bırakılan 

yavrularda total doymuş yağ asitlerinde önemli bir artış, tek çift bağlı doymamış yağ asitlerinde ise 

önemli bir azalma kaydedildi. 35 günlük açlık süresince total n-3 miktarında önemli artışlar 

kaydedilirken, total n-6 miktarında önemli azalışlar belirlendi (p<0.05) (p<0.01) (p<0.001). Total PUFA 

miktarı kontrol grubuna göre açlık süresince önemli artışlar gösterdiği saptandı.  

Anahtar Kelimeler: Oncorhynchus mykiss; açlık; antioksidan enzimler; MDA, GSH, Total Protein; A, E, D 

ve K Vitaminleri 

Teşekkür: Bu çalışma Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından EĞT-

036 nolu proje olarak desteklenmiştir. Ayrıca, yavru örneklerinin temininden dolayı Zara (SİVAS) 

Yeşilova Alabalık tesisine de teşekkür ederiz.  
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Ellobius lutescens (MAMMALİA: RODENTİA) POPÜLASYONLARININ GEOMETRİK 

MORFOMETRİK YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Alaettin KAYA1, Yüksel COŞKUN1, Mohammad MORADI2 

1Dicle Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Diyarbakır/Türkiye altkaya@dicle.edu.tr, 

2 Department of Biology,Faculty of Science,University of Zanjan ,Zanjan – Iran 

Amaç: Türkiye, İran ve Nahçivan’dan toplanmış olan E. lutescens örneklerinde kafatası ve 

mandibula kemikleri arasında şekil ve boyut farklılıkları, 2 boyutlu Landmark tabanlı 

Geometrik Morfometrik yöntemler kullanılarak ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Bu amaçla Türkiye’den sekiz lokaliteden 12♂,12♀, İran’dan  

dokuz lokaliteden 10♂,8♀ ve Nahçivan’dan bir lokaliteden 1? E. lutescens örneği ve 

karşılaştırma amaçlı İran’dan  bir lokaliteden 2♂ E. fuscocapillus örneği olmak üzere toplam 

45 örnek karşılaştırılmıştır. Bu örneklere ait kafası iskeleti ventralden ve mandibula 

lingualden eşit mesafeden ve dik açı ile dijital kamera ile fotoğraflandı. Kafatasından 15, 

mandibuladan 12 landmark tpsDig2 porgramı kullanılarak alınmıştır. MorphoJ 1.06d 

programı kullanılarak PCA (Temel Komponent Analizi), CVA (Kanonik Varyans Analizi), 

DFA (Diskriminant Fonksiyon Analizi) ve Procrustes ANOVA analizleri yapılmıştır.   

Sonuç: Kafatasına ait sonuçlarda ilk iki temel komponent değeri (PC1+PC2) varyansın % 

39,8’ini, ilk kanonik varyans değeri (CV1) varyansın % 62,8 ‘ini, DFA analizi grup 

ortalamaları arasındaki farkın yetersiz düzeyde olduğunu, Procrustes ANOVA sonucunda 

lokaliteler arasında Senrtroid boyut’un (CS)  farkının yeterli düzeyde (P<.0001) ve şekil 

farkının da yeterli düzeyde (P=0.002) olduğunu göstermiştir. Mandibulaya dayalı 

sonuçlarda ise, PC1+PC2 varyansın % 45,5’ini, CV1 vayansın %85,2’sini sağlamaktadır. DFA 

analizi İran ve Türkiye örneklerinin grup ortalamaları farkının yeterli (P=0.0002)  

olduğunu, Procrustes ANOVA, lokaliteler arasında sadece şekil farkının yeterli (P=0.0002) 

düzeyde olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cricetidae, Ellobius, Türkiye, İran, Geometrik Morfometri 
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KUZEY IRAK’TA DAĞILIŞ GÖSTEREN Nannospalax ehrenbergi (MAMMALİA: 

RODENTİA) TÜRÜNÜN KARYOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

Yüksel COSKUN1, Zaitoon Ahmad HAMAD
2
, Alaettin KAYA

1 

1Dicle Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Diyarbakır/Türkiye, yukselc@dicle.edu.tr, 

2 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır 

Amaç: Irak’ın Kuzeyin’den değişik lokalitelerden toplanan Spalacidae örneklerinin 

karyolojik özellikleri araştırılmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler:  Irak’ın Kerkük, Süleymaniye, Duhok ve Erbil kentlerinden 2014-

2015 yılları arasında alınan toplam 15 (7♀, 6♂, 2?) örnek çalışma materyalini 

oluşturmaktadır. Örneklerin cinsiyetleri belirlendikten sonra dış vücut ölçüleri alınmış ve 

besleme kafeslerine alınarak bir süre bekletildikten sonra örneklerin femurlarından alınan 

kemik iliğinden karyotipleri hazırlanarak diploid kromozom sayısı (2n), NF ve NFa 

karyolojik değerleri belirlenmiştir. Standart müze materyali halinde tahnitleri yapılmış ve 

örneklere ait post ve iskeletler Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde 

muhafazaya alınmıştır. 

Sonuç: Yapılan analizler sonucunda Duhok örneklerinde 11 çift meta/submetasentrik, 14 

çift akrosentrik ve X büyük meta, Y küçük akrosentrik olup 2n=52, NFa=72, NF=76; Erbil, 

Süleymaniye ve Kerkük örneklerinde 13 çift meta/submetasentrik, 11 cift akrosentrik ve X 

büyük meta, Y küçük akrosentrik olup 2n=52, NFa=76, NF=80 olarak bulunmuştur. Bu 

çalışma ile Irak’ta dağılış gösteren örneklerin Nannospalax ehrenbergi türüne ait iki 

kromozomal form olarak bulunduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Spalacidae, Nannospalax, Karyotip, Irak.  
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SAİT FAİK ÖYKÜLERİNİN “DOĞA DOSTU OLMAYAN SORUMSUZ ÇEVRE DAVRANIŞLAR” 

YÖNÜNDEN İNCELENMESİ VE ÇIKARILACAK DERSLER 

Yahya AYDIN1, Ömer Seyfettin SEVİNÇ2 
1Düzce Üniversitesi, Eğitim Fak., Türkçe Öğretmenliği Bölümü, Düzce 

yahyaaydin@duzce.edu.tr 
2Düzce Üniversitesi, Eğitim Fak., İlköğretim Bölümü, Fen Bilimleri Eğitimi A.B.D., Düzce 

Amaç: Bu çalışmanın amacı Sait Faik ABASIYANIK’ın öykü kitaplarında yer alan öykülerin insanların 

sergilediği “doğa dostu olmayan sorumsuz çevresel davranışlar” yönüyle incelenmesi ve bunlara ilişkin 

günümüze yönelik derslerin çıkarılmasıdır. İnsanların sorumsuz davranışlarının neden olduğu 

“doğanın nasıl yok edilmekte olduğuna ve bu konuya ilk olarak o öykülerinde yerdiği” ve aynı zamanda 

bu konuda zengin bir kaynak oluşturduğu için Sait Faik öyküleri seçilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın 

aynı zamanda “çevresel davranış” larımızı sorgulayıp gözden geçirmemize katkıda bulunacağı 

düşüncesindeyiz. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmada, nitel araştırma yöntemi tercih edilmiş ve Sait Faik’in kendisi 

hayattayken yayımlanan 8 öykü kitabında yer alan toplam 150 öyküsü tür ayrımı yapılmaksızın “içerik 

analizi yöntemi”yle çözümlenmiştir. Bu yöntem yoluyla “verileri tanımlamaya, verilerin içinde saklı 

olabilecek gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırız. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine 

benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun 

anlayabileceği biçimde organize ederek yorumlamaktır.”1  Bu çerçevede “öncelikle analiz birimi olarak 

ana kategoriler ile alt kategorilerin belirlenip tanımlanması, ardından da analizin yapılacağı bağlam 

biriminin (cümle, paragraf …) seçilmesi gerekir.” 2  

Yukarıda bahsedilen yönteme uygun olarak;  Faik’in 8 öykü kitabında yer alan 150 öykü “doğa dostu 

olmayan sorumsuz çevresel davranışlar” yönünden incelenmiş; “sorumsuz çevresel davranışlar” ana 

kategori olarak kabul edilmiş ve alt kategoriler ise alan yazını dikkate alınarak belirlenmiştir. 

Sonuç: Öykülerinin analizinde bağlam birimi “cümle” olarak belirlenmiş ve alt kategorilerin her bir 

cümlede hem açık hem de gizli olarak ne sıklıkla geçtiği saptanmıştır. Çalışmanın güvenirliğini 

sağlamak için çalışma kümesinden gelişigüzel seçilen bir / birkaç kitaptaki tüm alt kategoriler 

araştırmacılar tarafından farklı zamanlarda tekrar kodlanmıştır. Kodlama sonucunda araştırmacılar 

arasındaki görüş birliği  % 92 olarak hesaplanmıştır. “Kodlama türü çalışmalarda Araştırmanın 

güvenilirliğini sağlamak için kodlayıcılar arasında en az %70 düzeyinde bir güvenirlik yüzdesine 

ulaşmak gerekir.” 3  

Çalışmamızda, incelenen 8 öykü kitabı ve bu kitaplardaki toplam 150 öyküden %20 (30 öykü)’ sinde 

bahsi geçen “sorumsuz çevre davranış” larına ilişkin örneklere yer verildiği görülmüştür. Araştırmanın 

sonuçlarına da bunlardan yola çıkılarak ulaşılmış ve doğrudan alıntılara yer verilmiştir.  

Çalışma tam olarak bittiğinde Faik’in tüm öykülerinde “doğa dostu olmayan sorumsuz çevre davranış” 

larına ne düzeyde yer verdiği belirlenmiş olacak ve tüm kategorilerin frekans (f), yüzde (%) dağılımı 

yapılacaktır. Ayrıca elde edilen sonuçların günümüzde çevreyle ilgili yapılmış çalışmalarda değinilen 

“sorumsuz çevresel davranışlar”ıyla ne ölçüde örtüştüğü, bu konuda bir mesafe kat edip etmediğimiz 

vb. hususlar saptanmaya çalışılacak, “çevresel davranış” larımızı sorgulayıp gözden geçirmemize 

yönelik olarak gereken dersleri çıkarmaya ve bütün bunlarla ilgili çıkarımlara ulaşılmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sait Faik Öyküleri, Doğa Dostu Olmayan Sorumsuz Çevresel Davranışlar 
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DENİZEL ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME 

HUKUKU UYGULAMALARI (2015 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 

İNCELEMESİ) 

Mehmet Ali AKKAYA 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Fethiye/Muğla, 

maliakkaya@mu.edu.tr 

Amaç: Sürdürülebilir doğal kaynak yönetiminin olmazsa olmazlarından kabul edilen 

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)’in kalkınma dinamikleri önünde bir engel olmadığı, 

aksine koruma kullanım dengesini sağlamada teknik bir araç olduğu bir gerçektir. Son 

birkaç yıl içerisinde deniz ve kıyı yapıları ile ilgili yatırımlarda ÇED uygulamalarından 

kaçınmak veya kapsamının daraltılmak istenmesi ile ilgili yasal değişikliklerin ortaya 

çıkardığı sosyal, ekonomik ve ekolojik olumsuz dışsallıklar ve sonuçlar 2015 tarihli Anayasa 

Mahkemesinin iptal kararı dikkate alınarak irdelenecektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmanın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi için iki 

temel yöntem, tümevarım ve tümdengelim yaklaşımları birlikte kullanılmıştır. Denizel çevre 

ve kıyı alanlarının korunması konusunda Çevre Kanunu, ÇED Yönetmeliği ve Kıyı 

Kanununun uygulanması ile ilgili örnek sayılabilecek Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve 

İdare Mahkemeleri kararları veri-materyal olarak kullanılmıştır. Konu ile ilgili yerli ve 

yabancı literatür taranmış, kavramsal analiz yapılmıştır. Seçilen yöntem ve metod olarak, 

literatürden elde edilen verilerin analizi ve yeniden düzenlenmesi yöntemi benimsenmiştir. 

Veriler, alanyazından, internet kaynaklarından, lisansüstü akademik çalışmalar ve yargı 

kararlarından elde edilmiş, öncelikle elde edilen veriler çalışmanın alt başlıklarına göre 

ayrılmış ve analize tabi tutulmuştur.  

Bulgular: ÇED Yönetmeliğinin onaltıkez değişikliğe konu edildiğini, deniz ve kıyı yapıları 

ÇED süreciyle ilgili yargı kararlarının genel olarak uygulanmadığı, başlangıçta ÇED’e konu 

olan yatırım alanlarının her geçen gün daraltılması gerekirken bu alanların genişletildiği ve 

yasa değişikliği ile kapsam alanı dışına çıkarıldığı görülmüştür. 

Sonuç: Çevresel etki değerlendirmeye ilişkin kavramsal analizin Anayasa Mahkemesi, 

Danıştay ve İdare Mahkemeleri kararları dikkate alınarak “stratejik çevresel etki 

değerlendirme” kavramının yeniden yapılması gerekliliği ortaya çıkmış, bu konuda yasa 

koyucu ve uygulayıcılar için öneri ve tekliflerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çevresel Etki Değerlendirmesi, Yargı Kararları, Stratejik ÇED, ÇED 

Süreci, Sürdürülebilirlik 
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DENİZEL ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNDE DENETİM SİSTEMLERİ ANALİZİ (SIRE-

OCIMF DENETİM SİSTEMİ) 

Pınar TOPÇU, Mehmet Ali AKKAYA 

İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Vefa/İstanbul, makkaya@istanbul.edu.tr. 

Amaç: Deniz kirliliği tanımı ilk olarak, 1970 yılında Birleşmiş Milletler Örgütü'nce 

gerçekleştirilen çevre kirliliği ile ilgili toplantıda yapılmıştır. Bu toplantıda yapılan tanıma 

göre deniz kirliliği; deniz ortamına zarar verecek, insan sağlığına tehlike yaratacak, su 

ürünleri üretimini de içeren denizden ekonomik yararlanma olanaklarını kısıtlayacak ve 

denizin dinlence amacı ile kullanılmasını, suyun kalitesini bozarak engelleyecek şekilde, 

insanoğlu tarafından denizel ortama doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak madde ya da 

enerji bırakılması şeklinde tanımlanmıştır. Bu çalışmada denizde emniyeti ve kaliteyi 

arttırmak, çevresel riskleri değerlendirmek, deniz kazalarını en aza indirgemek suretiyle 

denizel çevre kirliliğini de minimize etmek üzere gönüllülük esasına dayalı gelişme gösteren 

“SIRE- OCIMF Denetim Sistemi”nin denizel çevre kirliliğini önlemedeki fonksiyonu 

irdelenecektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmanın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi için iki 

temel yöntem, tümevarım ve tümdengelim yaklaşımları birlikte kullanılmıştır. Denizel çevre 

kirliliğinin önlenmesinde “OCIMF Birliği”nin geliştirdiği “SIRE Denetim Sistemi”nin 

kullanmış olduğu denetim modları temel veri-materyal olarak kullanılmıştır. Konu ile ilgili 

yerli ve yabancı literatür taranmış, kavramsal analiz yapılmıştır. Çalışmanın amacı 

doğrultusunda elde edilen bulgular değerlendirilerek tümevarım yöntemi gereği, önerilerde 

bulunulmuştur. Veriler, alanyazından, internet kaynaklarından, lisansüstü akademik 

çalışmalar ve denetim raporlarından elde edilmiş, öncelikle elde edilen veriler çalışmanın 

alt başlıklarına göre ayrılmış ve analize tabi tutulmuştur.  

Bulgular: “SIRE Denetim Sistem”i belirlenmiş olan standardın altındaki gemilerin iş 

hacmini daraltarak,  sektör dışı kalmalarına neden olmuştur. Standarda uymayanların 

sistem dışı kaldığı ve navlun piyasasından dışlandığı gözlemlenmiştir. Sektörden dışlanmak 

istemeyen gemilerin standartlarını bu denetimlerden geçirerek yükseltmek amacı taşıdığı 

bir gerçektir. Dolayısıyla denizcilik sektöründe uygulama alanı bulan “SIRE Denetim 

Sistem”i denizde emniyet ve kaliteyi artırmış, çevresel risklerin azaltılması konusunda 

önemli katkılarının olduğu tesbit edilmiştir.  

Sonuç: “SIRE Denetim Sistem”i dolaylı olarak navlun piyasasındaki denizel çevre 

standardını yükseltmekte ve deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda olumlu dışsallık 

sergilemektedir. Ancak bu konuda Türk denizcilik sektörü olması gereken konumun çok 

gerisindedir. Bu konuda yasa koyucu ve uygulayıcılar için birtakım öneri ve tekliflerde 

bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Deniz Kirliliği, SIRE, OCIMF, Denizel Çevre Standardı, Risk 

Değerlendirmesi, Denetim, Güvenlik 

mailto:makkaya@istanbul.edu.tr
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EKOSENTRİK, ANTROPOSENTRİK VE ÇEVREYE KARŞI 

ANTİPATİK TUTUM ANLAYIŞLARI 

Media SUBAŞI BAYBUĞA1, Serap GÖKBEL2 

1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Muğla, 

media@mu.edu.tr 
2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik AD. 

serapgokbel@hotmail.com 
Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin ekosentrik (çevre merkezli tutum), antroposentrik (insan 

merkezli tutum)  ve çevreye karşı antipatik tutum anlayışlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı 

olarak yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışma Mart-Nisan 2015 tarihinde Hemşirelik Bölümü öğrencileri (n:244) ile 

yapılmıştır. Verilerin toplanmasında sosyodemografik verileri içeren anket formu ve Erten (2007) 

tarafından geliştirilen Ekosentrik, Antroposentrik ve Çevreye Karşı Antipatik Tutum Ölçeği 

kullanılmıştır. Çalışmaya başlamadan önce Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik 

Kurulu ve Rektörlükten yazılı izin alınmış ayrıca katılımcıların sözlü onamları alınmıştır. 

Sonuçlar: Çalışmada öğrencilerin %10.7’si birinci sınıf, %27.9’u dördüncü sınıf, %71.7’si kız, %56.6’sı 

18-21 yaş grubunda, % 35.7’sinin ailesi Ege Bölgesinde, % 41.4’ü Düz Lise mezunudur. Öğrencilerin 

%78.8’i çekirdek aileden gelmekte, % 58.4’ünün geliri giderine eşit, % 18.9’u evcil bir hayvana sahip, 

%38.1’i bazen bitkilerle ilgilenmektedir. Katılımcıların %77.9’u çevre/ailedeki bireylerle çevre ile ilgili 

konularda konuştuğunu, sırasıyla %76.2’si çevre sorunları ile ilgili haberleri okuduğunu, %90.6’sı 

dinlediğini, %31.1’i ise çevre ile ilgili yapılan aktivitelere katıldığını belirtmiştir. Öğrencilerin Çevre 

Merkezli Tutum, İnsan Merkezli Tutum ve Çevreye Karşı Antipatik Tutum ölçeğine İlişkin Puan 

Ortalamaları sırasıyla ; 62.56 ±7.89, 42.18±7.98, 16.05±7.29 olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin bazı 

demografik özelliklerine göre Çevre Merkezli Tutum, İnsan Merkezli Tutum ve Çevreye Karşı Antipatik 

Tutum Ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin puan ortalamalarına bakıldığında; Çevre Merkezli Tutum puan 

ortalaması cinsiyete göre kızlarda 63.28±7.04, erkeklerde 60.75±9.52 (p< 0.05), çevreye karşı antipatik 

tutumlar  kızlarda 15.18±7.36, erkeklerde 18.24±6.68 (p< 0.05) dir.  Çevre ile ilgili çalışmalara katılma 

durumu ile İnsan Merkezli Tutum alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken 

(p<0.05), diğer alt boyutlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Çevre ile ilgili 

haberleri dinleme durumuna göre; Çevre Merkezli Tutum Puan Ortalamaları, İnsan Merkezli Tutum 

Puan Ortalaması ve Çevreye Yönelik Antipatik Tutum Puan Ortalaması sırasıyla dinleyenlerde 

63.57±6.89,42.57±7.75, 15.74±7.36, dinlemeyenlerde 52.86±10.17,38.47±9.30 19.04±5.93 olarak 

bulunurken ve her üç alt boyutta istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur p<0.05). 

Çevre/ailedeki bireylerde çevre ile ilgili konularda konuşma durumuna göre; sırasıyla Çevre Merkezli 

Tutum ve İnsan Merkezli Çevre Tutumları Puan Ortalamaları konuşanlarda 63.83±6.79, 42.92±7.36, 

konuşmayanlarda 58.11±9.72, 39.59±9.47 olup, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(p<0.05).  

Çalışmadan elde edilen sonuçlar hemşirelik öğrencilerinin çevreye yönelik olumlu bir tutuma ve 

duyarlılığa sahip olduklarını göstermektedir. Öğrencilerde çevreye yönelik olumlu tutum ve 

duyarlılığın geliştirilmesinde, hemşirelik müfredat programlarında çevre ile ilgili konulara kapsamlı 

yer verilmesinin ve çevre ile ilgili aktivitelere katılımların desteklenmesinin olumlu katkısının olacağı 

düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler:Hemşirelik Öğrencisi, Ekosentrik, Antroposentrik, Antipatik, Çevre Tutumu  
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FARKLI ÇÖZÜCÜLERLE HAZIRLANAN Centranthus longiflorus ssp. longiflorus BİTKİ 

EKSTRAKTLARININ ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Elif AYAR1, Nezahat KANDEMİR2, Önder İDİL2 

1Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü, Amasya, 

elifayar61@hotmail.com, 
2Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Amasya 

Amaç: Bu çalışmada, ülkemizde yaygın olarak bulunan Centranthus longiflorus ssp. 

longiflorus tür üne ait, farklı çözücülerle hazırlanmış bitki ekstraktlarının antioksidan ve 

antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması hedeflenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyali olarak seçilen Centranthus longiflorus ssp. 

longiflorus örnekleri türün doğal olarak yayılış gösterdikleri farklı lokalitelerden 2014 

yılında çiçeklenme periyotlarında (Nisan-Haziran) toplanmıştır. Taze bitki örnekleri küçük 

parçalara bölünerek gölgede kurutulmuş ve toz haline getirilmiştir. Toz halindeki bitkiden 

100 g tartılmış ve sırasıyla hekzan, etanol ve metanol çözücüleri ile sokslet kartuşu 

içerisinde ekstraksiyon işlemi yapılmıştır. Centranthus longiflorus ssp. longiflorus’un değişik 

organik çözücülerdeki ekstraktlarının antioksidan aktivitesini incelemek amacıyla DPPH 

yöntemi, toplam fenolik madde miktarı hesaplama ve CUPRAC metodu uygulanmıştır. 

Antimikrobiyal çalışma Minimal Inhibitory Concentration (MIC) metoduna göre yapılmıştır. 

Standart bakteri türleri olarak Gram pozitif (Staphylococcus aureus ATCC 25923, 

Staphylococcus epidermidis ATCC12228, Bacillus cereus ATCC 7064, Bacillus subtilis NRRL-

B209), Gram negatif (Escherichia coli W3110, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853, Salmonella typhimurium LT2) ) ve bir maya olan Candida albicans 

ATCC10231  (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi) kullanılmıştır. 

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda Centranthus longiflorus ssp. longiflorus bitkisinin toprak 

üstü kısımlarından hazırlanan ekstreler arasında özellikle metanol ekstresinin diğer 

organik çözücüleri oranla daha fazla antimikrobiyal etkinlik gösterdiği tespit edilmiştir. 

Ekstraktların antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi için serbest radikal (DPPH) giderme 

aktivitesi, süperoksit radikalleri giderme aktivitesi, toplam fenolik, flavonoid ve total 

antioksidan aktiviteleri çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda serbest radikal (DPPH) 

giderme aktivitesi ve toplam fenolik bileşik miktarı bakımından en yüksek aktiviteye yine 

metanol ile hazırlanan ekstrelerde rastlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Centranthus longiflorus ssp. longiflorus, MIC, DPPH, CUPRAC 

Teşekkür: Bu çalışma Amasya Üniversitesi BAP Birimi tarafından FMB-BAP 14-073 nolu 

projeyle desteklenmektedir. 
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DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE ENDÜSTRİYEL PLANTASYONLAR İÇİN MEKÂNSAL 

UYGUNLUK ANALİZİ 

Celalettin DURAN1 

1Kastamonu Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Coğrafya Bölümü, Kastamonu, 

cduran@kastamonu.edu.tr 

Amaç: Orta kuşakta ve dağlık kütle üzerinde yer alan Türkiye için, endüstriyel 

plantasyonlara uygun alanların seçimi önemli bir sorundur. Bu çalışma ile endüstriyel 

plantasyonların yer seçimini sınırlandıran bazı faktörler ile doğu Akdeniz bölgesinde örnek 

bir uygulamanın gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: İnceleme alanını, doğu Akdeniz bölgesini temsil eden orman 

işletme şefliklerin sınırları oluşturmuştur. İnceleme alanındaki iklimsel verilerin mekânsal 

dağılımını belirleyebilmek için, wordclim’de erişime açık, 18 biyo-klimatik veri setinden 5’i 

kullanılmıştır. İklimsel veri setlerine ait görüntüler, 5 farklı kategoride sınıflandırılmıştır. 

Çalışma alanın meşcere tipleri haritasından, normal koru orman alanları dışındaki, verimsiz 

(bozuk) orman sahaları ile orman örtüsünün bulunmadığı (açıklık, bataklık, kumul gibi) 

alanlar elde edilmiştir. Sayısal Yükseklik Modeli (DEM, 10 m), %30 eğimin altındaki 

alanların belirlenmesinde kullanılmıştır. Bu veriler ile uygunluk (önem) düzeylerine göre, 

kategorik sınıflar toplanarak tek bir tabakada birleştirilmiş ve endüstriyel plantasyonlar 

için öncelikli uygun yöreler belirlenmiştir. 

Sonuç: Endüstriyel plantasyonlar için önerilen sahalar, genel itibariyle denize yakın, 

mutedil sıcaklık, yağış ve nem koşullarına sahip yörelerde yer almaktadır. Bu nedenle 

endüstriyel plantasyonlar için yer seçiminde, Çukurova delta alanlarına yakın alanlar ve 

yüksek orografik yağışa sahip yöreler (inceleme alanının batı ucu ile güneyi) olarak 

belirlenmiştir. Ancak toprak şartları bu çalışma kapsamında incelenmemiştir. Yıllık 

biokütlenin ekonomisi (karlılık) nedeniyle, inceleme alanındaki 1. ve 2. derece uygun 

alanlar dışındaki arazilerin endüstriyel amaçlı plantasyon ormancılığı için uygun 

olamayacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Plantasyon, Mekânsal Uygunluk, Sıcaklık, Yağış, Dağılım 
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ÇANKIRI KENTİ ÇEVRE SORUNLARININ ANALİZİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Özgür Burhan TİMUR1, Ali Uğur ÖZCAN1, Arda ÖZEN2, Umut Pekin TİMUR1 

1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Çankırı 

2 Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Çankırı 

auozcan@gmail.com 

Amaç: Bu çalışmada, Çankırı kentinin çevre sorunlarını bütüncül bir yaklaşım ile ortaya 

koymak ve çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çankırı kentinin çevre sorunlarını bütüncül bir yaklaşım ile ortaya 

koymak amacıyla konuyla ilgili rapor (Türkiye Çevre Durum Raporu 2011, Çankırı İli Çevre 

Durum Raporu 2011, 2012 ve 2013; Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme 

Raporu, 2014) ve literatür çalışmaları incelenmiş, ilgili kurum yetkililerinden bilgi alınmış 

ve gözlemlerde bulunulmuştur. Elde edilen veriler değerlendirilerek,  GZFT (Güçlü, Zayıf, 

Fırsat, Tehdit) analizi yapılmış ve Çankırı kentindeki çevresel sorunların düzeltilmesi için 

çözüm önerileri ortaya konulmuştur. 

Sonuç: Çankırı kentinin öncelikli çevre sorunları; su kirliliği, katı atıklar, hava kirliliği, 

toprak kirliliği ve görsel kirlilik olarak belirlenmiştir. Çankırı’nın bozulmamış ve zengin 

doğası, üniversite kurulması ile çevresel sorunlarla ilgili bilimsel çalışmaların artması ve 

çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının bulunması çevre sorunları konusundaki güçlü 

yanlarıdır. Çankırı kentinde kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon eksikliği, halktaki 

düşük çevresel farkındalık ve çevre bilinci, artan nüfusa bağlı artan konut ihtiyacı, düzensiz 

şehirleşme, altyapı eksikliği, halkın sosyoekonomik durumunun düşük olması, düzenli çevre 

izleme çalışmalarının olmayışı ve şehrin topografik yapısı ise GZFT analizinde zayıf yönler 

olarak belirlenmiştir.  Avrupa Birliği ile uyum kapsamında ulusal çevre politikasının 

gelişmeye başlaması ve doğa turizminin gelişmeye başlaması kenti çevre konusundaki 

fırsatlarıdır. Çevre ile ilgili küresel iklim değişikliği, mülteciler, değişen demografik yapı ve 

kanunların uygulanmasında görülen yetersizlikler ise Çankırı kentinde çevre sorunları için 

tehdit oluşturmaktadır.  

Sonuç olarak; Çankırı’da kent merkezinde nüfusun artması ve demografik yapının 

değişmesi çevresel kirliliklerin artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Nüfusun artışı ile 

birlikte yeni yerleşim ihtiyaçları, daha fazla temiz su ve daha fazla altyapı ihtiyacı ortaya 

çıkmaktadır. Bu artışın çevreye en az zarara indirilebilmesi için, bütüncül havza yönetimi 

planlarının yapılması ve planların uygulanması için kurum yetkilileri ve çevresel 

disiplinlerde çalışan bilim insanlarının iş birliği içerisinde çalışması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çankırı, çevre sorunları, GZFT, nüfus artışı 
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ÇATALAĞZI (ZONGULDAK) BÖLGESİNDE ATMOSFERİK POLİSİKLİK AROMATİK 

HİDROKARBONLARIN BİRİKİMİNİN KARAYOSUNLARI KULLANILARAK 

ARAŞTIRILMASI 

Muhammet ÖREN, Hasan ÇABUK, Gülsüm İNCE 

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zonguldak 

glsmince4@gmail.com 

Amaç: Bu çalışmada, insanlar üzerine kanserojenik ve mutajenik etkileri olan Polisiklik 

Aromatik Hidrokarbonların (PAH) atmosferik birikimleri iki termik santralin kurulu olduğu 

Çatalağzı Bölgesi’nde biyomonitör karayosunları kullanılarak incelenmiştir. İstatistiksel 

metotlarla PAH’larınkaynakları araştırılacak ve bunda termik santrallerin rolü tespit 

edilmeye çalışılacaktır. Elde edilen diğer ülkelerde ve bölgelerde yapılan çalışmalarla 

karşılaştırılacaktır. Ayrıca ülkelerin çevre politikalarının belirlenmesinde ve insan sağlığı 

açısından tehditlerin belirlenerek çözüme yönelik tedbirlerin alınmasında önemli rol 

oynayacaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma alanı olarak belirlenen Çatalağzı bölgesine arazi 

çalışmaları yapılarak Hypnum cupressiforme Hedw. (Karayosunu) örnekleri toplanmıştır. 

Toplama öncesi Google earth programı kullanılarak alan karelere bölünmüş ve temiz olarak 

düşünülen alanlar ile birlikte 41 örnekleme noktası tespit edilmiştir. Toplanan bu 

örneklerin gidilecek koordinat, alınan koordinat, istasyon, lokalite, yükseklik bilgileri 

kaydedilmiş ve arazi boyunca kilitli poşetlerde saklanmıştır. Laboratuvar koşullarında 

kurutulan örneklerin yeşil kısımları temizlenip, öğütülerek aliminyum folyo ile paketlenip 

saklanmıştır.Paketli örnekler sırasıyla diklorometan ile ultrasonik banyoda eksaktre 

edilmiş ve ardından ultraviyole dedektörlü yüksek performans sıvı kromatografisi ile analiz 

edilmiştir. 

Sonuç: Toplanan karayosunu örneklerinin analizleri yapılmış ve her bir örnekteki PAH 

miktarları belirlenmiştir. PAH’lar yüksek kanserojen potansiyele sahip bileşikler grubudur. 

PAH’lardan kanserojen etkisi en yüksek olan ve üzerinde en çok araştırma yapılan 

benzo[a]pirendir. 

Anahtar Kelimeler: Karayosunu(HypnumcupressifomeHedw.), Polisiklik Aromatik 

Hidrokarbon, biyoindikatör, Çatalağzı, Zonguldak. 
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BAZI YARASA TÜRLERİNİN (MAMMALİA: CHİROPTERA)  AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ 

YAYILIŞI VE KORUNMALARI 

Nursel AŞAN BAYDEMİR1, Merve ŞİMŞEK GÜR2, Meryem GENÇ2, Deniz ATASOY2,  

Ayşegül SÜPLÜN2 

1Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Yahşihan, Kırıkkale, 

nurselasan@yahoo.com, 
2 Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD, Yahşihan, Kırıkkale 

Amaç: Türkiye’de yayılış gösteren 39 yarasa türünden bir tanesi meyve ile beslenmektedir. 

Mısır meyve yarasası Akdeniz bölgesinde yayılış göstermektedir. Bu çalışma 2015 yılında 

başlayan ve Türkiye’deki yarasaların habitatları üzerine insan kaynaklı olumsuz etkilerini 

araştıran ve bu habitatlarda bulunan yarasaların son durumlarını araştıran bir proje 

kapsamında yapılan arazi çalışmalarından elde edilen verilere dayanmaktadır.  

Gereçler ve yöntemler: 2015 yılının Ocak ayından itibaren Rousettus aegyptiacus türünün 

de yayılış gösterdiği Hatay, Adana ve Antalya illerine arazi çalışması yapılmıştır. Arazi 

çalışmalarında öncelikle insanlar tarafından tahrip edilen mağaralara gidilerek, önceki 

kayıtlarda bulunan yarasa türlerinin halen bu habitatlarda bulunup bulunmadığı kayıt 

edilecektir. Ayrıca Mısır meyve yarasası başta olmak üzere diğer 38 türün yeni habitatları 

da tespit edilecektir. 

Sonuç: Arazi çalışmalarında öncelikle Hatay ili Hassa ilçesinde bulunan bir mağaraya 

gidilmiştir. Bu mağarada çeşitli araştırıcılar tarafından verilen kayıtlara göre altı tür 

bulunmaktadır. Günümüzde bu yarasa türlerinde sadece dört tanesi (Myotis myotis, Myotis 

blythii, Rousettus aegyptiacus ve Miniopterus schreibersii)’nin bu mağarada yaşadığı tespit 

edilmiştir. Adana ilinde Rousettus aegyptiacus’un  Palearktik  bölgedeki  büyük 

kolonilerinden biri olarak kabul edilen koloni ile Anavarza kalesindeki kolonilerin 

günümüzde artık bulunmadığı kaydedilmiştir. Buna karşılık Antalya ili merkezde türe ait 

yeni bir lokalite tespit edilmiştir. Ayrıca bu ilde türün besin tercihi üzerine yeni kayıtlar da 

elde edilmiştir. İki yıl sürecek proje kapsamında yeni lokaliteler tespit etmek amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Rousettus aegyptiacus, Akdeniz bölgesi, Anavarza kalesi, Dipsiz 

mağara, Antalya 

Teşekkür: Arazi çalışmaları Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü tarafından verilen 72784983-488.04-22409 izin ile gerçekleşmektedir. 
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ANADOLU DİYAGONALİ: BİR BİYOCOĞRAFİ SINIRIN EKOLOJİK TEMELİNİ  

TEST ETMEK 

Hakan GÜR 

Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Kırşehir, 

hakangur.ecology@gmail.com, 

Amaç: Türkiye’nin Asya bölümü (Anadolu), Dünya’daki 35 biyolojik çeşitlilik sıcak 

noktasından üçünün (Akdeniz, İran-Anadolu ve Kafkasya) karşılaştığı tek bölgedir. Bu, 

Anadolu’nun yüksek bir biyolojik çeşitliliğe ve endemizme sahip olduğu, ancak özgün doğal 

vejetasyonunun çoğunu kaybettiği anlamına gelir. Anadolu’nun biyolojik çeşitliliğini 

anlamamıza yardımcı olabilecek ve son yıllarda artan bir ilgi ile karşılaşan en belirgin 

biyocoğrafi özelliklerden biri, Anadolu Diyagonali’dir. Anadolu Diyagonali, iç ve doğu 

Anadolu flora ve faunası arasında bir biyocoğrafi sınır olarak uzun zamandır tanınmasına 

rağmen, oluşumu ve devamlılığından sorumlu olan süreçler (tarihsel, ekolojik veya her 

ikisi), tam olarak anlaşılamamıştır. Bu nedenle, bu çalışmada, Anadolu Diyagonali’nin 

önemli bir çevresel bariyer olup olmadığı değerlendirilmiştir.    

Gereçler ve Yöntemler: Anadolu Diyagonali’nin önemli bir çevresel bariyer olup 

olmadığını değerlendirmek için, ekolojik niş modellemesi ve ilişkili karşılaştırmalı metrikler 

kullanılmıştır. İlk olarak, İran-Anadolu biyolojik çeşitlilik sıcak noktasının Anadolu bölümü 

içinde otsu veya çalımsı vejetasyon (step veya antropojen step) içeren alanlar ile sınırlı 

sanal kayıtlar oluşturulmuş ve bu kayıtlar, Anadolu Diyagonali’ne göre iki gruba (batıda 

grup A ve doğuda grup B) ayrılmıştır. Daha sonra, Anadolu Diyagonali’nin ani bir çevresel 

değişim veya hızlı bir çevresel gradiyent ile ilişkili olup olmadığı incelenmiştir.   

Sonuç: Grup A ve B için yüksek lojistik değerlere sahip alanlar, hem son buzul maksimum 

hem de günümüz için Anadolu Diyagonali’nin sırasıyla batısında ve doğusunda 

kestirilmiştir. Niş benzerlik (=niche identity) ve arka plan (=background) testleri, grup A ve 

B’nin aynı çevresel uzamı paylaşmadığını göstermiştir. Doğrusal olmayan dağılım ayrım 

(=blob range-breaking) testi, bu sonuçları desteklemiş ve çevresel ıraksamanın grup A ve B 

arasında tesadüfi coğrafi ayrımlardan beklenenden daha büyük olduğunu göstermiştir. Bu 

sonuçlar, Anadolu Diyagonali’nin ani bir çevresel değişim veya hızlı bir çevresel gradiyent 

ile ilişkili olduğunu ve böylece önemli bir çevresel bariyere karşılık geldiğini ileri 

sürmüştür.  

Grup A ve B için modellerin hem son buzul maksimum hem de günümüz için karşılıklı 

olarak birbirilerini kestirmemeleri, en azından son buzul-buzullararası döngüsü boyunca 

birçok populasyon veya taksonun Anadolu Diyagonali’nin diğer tarafında çevresel olmayan 

nedenlerden (dispersal, rekabet vb.) ziyade çevresel nedenlerden dolayı dağılmadığını ileri 

sürer.     

Anahtar Kelimeler: Biyolojik çeşitlilik sıcak noktaları, Çevresel bariyer, Ekolojik niş 

modellemesi, Niş 
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KUŞBURNU (Rosa canina L) BİTKİ ÖZÜTÜNÜN SAZAN (Cyprinus carpio, L.) 

BALIKLARININ HEMATOLOJİK PARAMETRELER VE BAZI SERUM ELEKTROLİTLERİ 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

Ayşegül KOL, İbrahim ÖRÜN 

Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Kampüs-Aksaray, 

kolaysegul@gmail.com 

Amaç: Bu çalışmada, yüksek antioksidan, antidiyabetik, antienflematuar ve kanser önleyici etkisi 

bilinen Kuşburnu (Rosa canina L) meyve özütlerinin farklı doz (5-10-20ppm) ve farklı sürelerde (4-30 

gün) sazan (Cyprinus carpio, L.) balıklarının hematolojik parametreler ve bazı serum elektrolitleri 

üzerine etkileri belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Orman ve Su işleri Bakanlığı’na bağlı, Yedikır Su Ürünleri İstatsyonu 

(Amasya)’ndan hibe yolu ile temin edilen sazan (Cyprinus carpio L) balıkları 7’şer adet 250 L’lik 

akvaryumlara konularak 15 gün boyunca ortama adaptasyonları sağlanmıştır. Çalışmada, ortalama 

ağırlıkları 100-120g ve uzunlukları 20-21 cm olan balıklar kullanıldı. Kuşburnu (Rosa canina L) 

meyvelerinden elde edilmiş etanol ekstraktlarının farklı dozları (5-10-20mg/L) 4 ve 30 gün süreyle 

sazan balıklarına uygulandı. Deney sonrası fenoksietanol (0.5ml/L) ile anestezi edilen balıklardan kan, 

dorsal aorttan alınmıştır. Kan örneklerinin (Total Lökosit, Granülosit ve Agranülosit, Eritrosit, 

Hemoglobin, Hematokrit ve Trombosit) analizi 30 dakika içerisinde veteriner amaçlı Ms4 (Melet 

Schloesing, Fransa) kan sayım cihazında, +40C’de ve 5000 rpm’de santrifüj edilerek elde edilen serum 

elektrolitlerinin ( Sodyum, Potasyum, Fosfor, Klorür ve Kalsiyum) analizi biyokimyasal otoanalizör 

(Siemens Adria 1800) cihazında hazır ticari kitler kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın istatistiksel 

analizi SPSS paket programında, dozlar gruplar arası karşılaştırmalar one-way ANOVA Duncan’s ve 

süreler arası karşılaştırmalar ise student- t testi kullanılarak belirlenmiştir. 

Sonuç: Araştırma sonucunda kontrol grubuna göre akut ve subkronik sürede total lökosit sayısı, 

lenfosit, eritrosit, hemoglobin, hematokrit, ortalama eritrosit hacmi, serum sodyum, fosfor, klorür ve 

kalsiyüm düzeylerinde meydana gelen azalmalar 20ppm’lik doz grubunda; artmalar ise 10ppm’lik doz 

grubunda istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05).  5 ppm doz grubunda ise bu parametreler 

bakımından anlamlı bir değişime rastlanılmamıştır (p>0.05). Ayrıca, serum elektrolitlerinde 10 ppm 

doz grubunda meydana gelen artmaların istatistiksel açıdan anlamlı olduğu (p<0.05) ve kuşburnu 

meyve özütünün ihtiva ettiği polifenol grubu bileşiklerden(proantosiyanidinler, kateşin ve 

izokversitinler)  kaynaklandığı düşünülmüştür. Sonuçta 10 ppm kuşburnu meyve özütlerinin sazan 

balıklarında hemaopoietik organları indüklediği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, 20 ppm doz 

grubunda ise baskıladığı ve aynı zamanda kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltarak mikrositik anemi 

oluşturabileceği kanaatine varılmıştır. Sub-kronik fazın akut faza göre kan parametreleri ve serum 

elektrolitlerini azaltma ile arttırmada daha etkin olduğu istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur 

(p<0.05).   

Anahtar Kelimeler: Rosa canina, Cyprinus carpio, Kan Parametreleri, Serum Elektrolitleri 

Teşekkür: Bu çalışma, Amasya Üniversitesi, FMN BAP-027 nolu Bap projesi tarafından 

desteklenmiştir. Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 2012/472 nolu kararı ile 

gerçekleştirilmiştir. 
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AKUT VE SUBKRONİK SÜRELERDE MENENGİÇ (Pistacia terebinthus L) BİTKİ ÖZÜTÜ 

UYGULANAN SAZAN (Cyprinus carpio, L.) BALIKLARINDA KAN SERUMU ACTH VE 

KORTİSOL DÜZEYLERİ 

Hüseyin POLAT1, M. İlker DOĞRU1, Şevket KANDEMİR2, Savaş YILMAZ3,  

Gülnihal ÖRÜN4, Hasan AKGÜL5, Arzu DOĞRU6, Kenan ERDOĞAN1, İbrahim ÖRÜN1 

1Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Kampüs-Aksaray, 

polat.hsyn@hotmail.com 
2Amasya Üniversitesi Eğitim Fak. Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı, Amasya,  
3Aksaray Üniversitesi Eğitim Fak. Fen Bilgisi Öğretmenliği, Kampüs, Aksaray, 

4Aksaray Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretimi Bölümü, Aksaray,  
5 19. Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Kurupelit, Samsun,  

6 Antalya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Antalya 

Amaç: Bu çalışmada, literatürde antioksidan, anti-karsinojen, antimikrobial ve anti 

mutajenik özelliklerinin olduğu belirtilen, bitkisel ilaç olarak ta kullanılan menengiç 

(Pistacia terebinthus L) meyvelerinden elde edilmiş etanol ekstraktlarının balıklardaki stres 

düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Orman ve Su işleri Bakanlığı, Yedikır Su Ürünleri İstatsyonu 

(Amasya)’ndan hibe yolu ile temin edilen sazan (Cyprinus carpio L) balıkları 7’şer adet 250 

L’lik akvaryumlara konularak 20 gün boyunca ortama adaptasyonları sağlanmış, ortalama 

ağırlıkları 100-140g ve ortalama uzunlukları 20-22 cm olan balıklar kullanıldı. Menengiç 

(Pistacia terebinthus L) meyvelerinden elde edilmiş etanol ekstraktlarının farklı dozları (5-

10-20mg/L) 4 ve 30 gün süreyle sazan balıklarına uygulandı. Fenoksietanol (0.5ml/L) ile 

anestezi edilen balıklardan kan, dorsal aorttan alınmıştır. Balıklardan elde edilen kan 

örnekleri, +40C’de ve 5000 rpm’de santrifüj edilerek oluşturulan serumlar, Elektro 

Kemilüminesans (ECL) yöntemli Roche marka Modüler E170 model cihaz kullanılarak 

kortisol (CORT), adrenokortikotropik hormon (ACTH) hormon analizi ise Elisa Yöntemli 

balıklara özel kit (Cusabio, China) kullanılarak analizleri yapılmıştır.  

Sonuç: Araştırma sonucunda kontrol grubuna göre akut ve subkronik sürede 5ppm doz 

gruplarında ACTH düzeylerindeki değişim önemsizken, 10 ve 20ppm doz gruplarında 

anlamlı bir artış olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Kortisol düzeyleri akut ve sub-chronic 

sürede 5ppm doz gruplarındaki değişim önemsizken,  10 ve 20ppm doz gruplarındaki akut 

sürede azalma, sub-chronic sürede artış control grubuna göre anlamlı bulunmuştur 

(p<0.05). Balıklarda farklı doz ve sürelerde menengiç özütü uygulamasının strese neden 

olduğu ve oluşan stresi yenmeye yönelik adaptif fizyolojik düzenlemeler yapıldığı tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pistacia terebinthus, Cyprinus carpio, ACTH, Cortisol 

Teşekkür: Bu çalışma, Amasya Üniversitesi, FMN BAP-027 nolu Bap projesi tarafından 

desteklenmiştir. Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 2012/472 nolu 

kararı ile gerçekleştirilmiştir. 
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LADİK GÖLÜ’NDE YAŞAYAN KIZILKANAT BALIĞI (Scardinius erythrophthalmus L., 

1758)’NIN AĞIRMETAL, BİYOKİMYASAL VE HEMATOLOJİK PARAMETRELERİNİN 

MEVSİMSEL OLARAK İNCELENMESİ 

Feraye İDİL, Şevket KANDEMİR 

Amasya Üniversitesi Eğitim Fak. Fen Bilgisi Bölümü, Amasya, ferayeidil@hotmail.com 

Amaç: Çalışmamızda, Ladik Gölü’nde (Samsun) yöre halkı tarafından tercih edilen Kızılkanat Balığı 

(Scardinius erythrophthalmus L., 1758)’nın kas, karaciğer ve solungaç dokularında, su ve sedimentte 

ağır metal birikim düzeyi mevsimsel olarak belirlenmiştir. Ayrıca hayvan sağlığının 

değerlendirilmesinde indikatör olarak tanımlanan, hematolojik ve  biyokimyasal parametreler 

mevsimsel dağılımı rapor edilmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Ağır metal analizleri SM 3120 B ICP-OES Metodu ile (Perkinelmer Optima 

2100 DV ICP-OES- USA) yapılmıştır. Serum biyokimyasal parametreler otoanalizör (Siemens Adria 

1800) cihazında ölçülmüştür. Balıklardan kan dorsal aorttan alınıp, kan analizleri veteriner amaçlı Ms4 

(Melet Schloesing, Fransa) kan sayım cihazında hazır ticari kitler kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen 

bulgular,  ortalama ve standart hata şeklinde SPSS paket programında varyans analizi yapılmıştır. 

Ortalamalar arası anlamlılık Duncan’s da (p<0.05) önem seviyesinde değerlendirilmiştir. 

Sonuç: Su kalite kriterlerinin mevsimsel dağılımına bakıldığında çoğu parametrelerde ilkbahar ve yaz 

döneminde bir artışın olduğu ve gölün II.-III. sınıf su kalite kriter özellikleri taşıdığı belirlenmiştir.  

Ladik  gölü su örneklerinde bazı ağır metallerin  çoktan  aza doğru seviyelerinin Al, Cr, Mn ve Pb’da 

Yaz= İlkbahar > Kış =Sonbahar, Ba, Cu ve Fe seviyelerinin Yaz> İlkbahar = Kış =Sonbahar, ve Zn 

seviyelerinin ise Yaz> İlkbahar > Kış =Sonbahar şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Ladik gölü sediment 

örneklerinde ağır metal seviyelerinin Ba, Cu, Mn ve Pb’da Yaz= İlkbahar > Kış =Sonbahar, Fe 

seviyelerinin Yaz> İlkbahar = Kış =Sonbahar, Al seviyelerinin Yaz > İlkbahar > Kış = Sonbahar şeklinde 

olduğu tespit edilirken, Cr ve Zn seviyelerinde mevsimler arası anlamlı bir fark gözlenmemiştir. 

Kızılkanat balıklarında tüm mevsimlerde Zn ve Mn miktarlarının Solungaç>Karaciğer>Kas şeklinde 

değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Cu ve Fe miktarlarında ise Karaciğer>solungaç>kas şeklinde 

değişim gösterdiği belirlenmiştir. Ba ve Cr miktarlarının solungaç>kas>karaciğer şeklinde değişim 

gösterdiği belirlenmiştir. Al ve Pb seviyeleri ise hem mevsimsel hem de doku farklılığına göre değişim 

göstermektedir. Kızılkanat balığında üç dokudaki toplam ağır metal seviyelerinin en çok olduğu 

mevsim incelendiğinde ise, sırasıyla Ba ve Pb seviyelerinin kış mevsiminde, Al, Cr, ve Fe seviyelerinin 

ilkbahar mevsiminde ve Cu, Mn ve Zn seviyelerinin ise yaz mevsiminde birikim gösterdiği 

belirlenmiştir. Balığın kan serumu total protein, albumin, glikoz, kolesterol ve trigliserit seviyelerinin 

Yaz=İlkbahar>Sonbahar=Kış şeklinde olduğu istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Serum 

kortizol Alanin amino transferaz, aspartat amino transferaz, laktat dehidrogenaz ve alkelen fosfataz 

seviyelerinin Yaz>İlkbahar>Sonbahar>Kış şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Kalsiyum, fosfor, demir, 

sodyum, potasyum ve klorür seviyelerinin ise İlkbahar>Yaz>Sonbahar=Kış şeklinde belirlenmiş olup, 

bu bulguların istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 

Anahtar Kelimeler: Ladik (Samsun) Gölü, Scardinius erythrophthalmus, Ağırmetal, Biyokimyasal 

Parametreler, Mevsimsel Değişim 

Teşekkür: Bu çalışma, Bu çalışma, Amasya Üniversitesi, FMN BAP-015 nolu Bap projesi tarafından 

desteklenmiştir.  
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SAZAN (Cyprinus carpio, L.) BALIKLARINA FARKLI DOZ VE SÜRELERDE GLİFOSAT 

(HERBİSİT) UYGULAMASININ SERUM GH VE IGF-1 DÜZEYLERİNDE MEYDANA GELEN 

DEĞİŞİMLERE PROPOLİSİN TERAPOTİK ETKİSİ  

İbrahim ÖRÜN1, Şevket KANDEMİR2, Hüseyin POLAT1, Kenan ERDOĞAN1,  

M.ilker DOĞRU1, Arzu DOĞRU3, Gülnihal ÖRÜN4, Nuh KORKMAZ1 

1Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Kampüs-Aksaray, 

orunibrahim@gmail.com, 
2Amasya Üniversitesi Eğitim Fak. Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı, Amasya, 
3Aksaray Üniversitesi Eğitim Fak. Fen Bilgisi Öğretmenliği, Kampüs, Aksaray,  

4Aksaray Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretimi Bölümü, Aksaray 

Amaç: Glifosat (N-phosphonomethyl glycine) herbisitleri, karasal ve akuatik çevredeki 

istenmeyen bitkilerin kontrolü için yaygın olarak kullanılan, kısa yarılanma ömrü olan, geniş 

spektrumlu bir herbisittir. Bu çalışmada, sazan balıklarına farklı doz ve sürelerde glyphosate 

uygulamasının serum büyüme hormonu (GH) ve insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-1) 

düzeylerine etkisi ve propolisin terapotik etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.   

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada, iki farklı süre (4-21 gün) ve doza (6-12ppm glifosat) maruz 

bırakılmış sazan balıklarının serum GH (Büyüme hormonu) ile IGF-1 (İnsülin Benzeri Büyüme 

Hormonu) düzeylerinde meydana gelen değişimlere, 10ppm propolisin terapötik etkileri 

araştırılması şeklinde toplam 11 farklı deney grub oluşturulmuştur. Deneyde kullanılan sazan 

balıklarının ağırlıkları 335.40±7.85, boyları ise 30.85±1.24 şeklindedir (ortalama±standart 

sapma, n=10). Deneyde kullanılan balıklar Orman ve Su işleri Bakanlığı DSİ 73. Şube Müdürlüğü 

Yedikır Su Ürünleri Çiftliğinden laboratuara getirilerek 15 gün boyunca 250L cam akvaryumlarda 

(spesifik yoğunluğa bağlı 10g balık/L) beslenmiş ve ortama adaptasyonları sağlanmıştır. Deney 

statik sistemde doğal ışıkta gerçekleştirilmiştir (12 aydınlık-12 saat karanlık). Deney boyunca 

balıklar günde bir defa pınar pelet yem  (%45 protein,%19 yağ,%3 ham selüloz) ile beslenmiştir. 

Deney sonrası balıklar 12 saat aç bırakıldıktan sonra kan serum analizleri yapılmıştır. Kan 

örnekleri +40C’de ve 5000 rpm’de santrifüj edilerek serumlar balıklara özel elisa kitleri (Cusabia, 

China) kullanılarak GH ve IGF-1 hormon analizleri yapılmıştır.  

Sonuç: Araştırma sonucunda kontrol grubuna göre 6 ve 12 ppm Glifosat uygulanan doz 

gruplarında 4 ve 21 günlük sürelerde, serum GH ve IGF-1 düzeylerinde anlamlı bir azalış 

belirlenmiştir (p<0.05). Aynı araştırmada, kontrol grubuna göre 10 ppm propolis ve 

Glifosat+propolis uygulanan gruplarda serum GH ve IGF-1 düzeylerinde anlamlı bir artış tespit 

edilmiştir (p<0.05). Bu sonuçlar Glifosata maruz kalan sazan balıklarının hormonal düzeyde 

büyümeyi önemli ölçüde azaltma yönünde etkilediğini göstermiştir. Propolis uygulanmasının GH 

ve IGF-1 düzeylerini artırdığı, aynı zamanda Glifosata maruz kalmış sazan balıklarının serum GH 

ve IGF-1 düzeyleri üzerindeki olumsuz etkisini azalttığı yöndeki terapotik etkisi belirlenmiştir. 

Propolisin terapötik etkisinin serum IGF-1 düzeyinde daha etkili olduğu görülmüştür.    

Anahtar Kelimeler: Glifosat, Propolis, Cyprinus carpio, GH, IGF-1, Terapötik Etki 

Teşekkür: Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi, Hayvan Etik Kurulu’nun 2012/472 nolu kararı ile 

gerçekleştirilmiştir. 
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SAZAN (Cyprinus carpio, L.) BALIKLARINA FARKLI DOZ VE SÜRELERDE UYGULANAN 

KAPARİ (Capparis ovata L.) BİTKİ ÖZÜTÜNÜN KARACİĞER HİSTOLOJİSİNE VE MDA 

DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

Kenan ERDOGAN1, Arzu DOĞRU2, Hüseyin POLAT1, Şevket KANDEMİR3,  

M. İlker DOĞRU1, Gülnihal ÖRÜN4, Hilal CİVELEK1, Gülsüm AÇIKSÖZ1, İbrahim ÖRÜN1 

1Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Kampüs, Aksaray, 

kerdogan@gmail.com,   
2Aksaray Üniversitesi Eğitim Fak. Fen Bilgisi Öğretmenliği, Kampüs, Aksaray,  

3Amasya Üniversitesi Eğitim Fak. Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı, Amasya,  
4Aksaray Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretimi Bölümü, Aksaray 

Amaç: Bu çalışmada,  yapısında flavonoid, fenolik asit ve alkoloid bileşenlerden dolayı antioksidan, 

anti-karsinojen, antimikrobial ve anti mutajenik etkisi bilinen kapari (Capparis ovata L.) bitki özütünün, 

sazan balıklarında karaciğer histopatolojisi ve MDA (malondialdehit) düzeyleri üzerine etkisini 

belirlemek amaçlanmıştır. 

 Gereçler ve Yöntemler: Orman ve Su işleri Bakanlığı, Yedikır Su Ürünleri İstasyonu (Amasya)’ndan 

hibe yolu ile temin edilen sazan (Cyprinus carpio L) balıkları 7’şer adet 350 L’lik akvaryumlara 

konularak 20 gün boyunca ortama adaptasyonları sağlanmıştır. Balıkların ortalama ağırlıkları 100-140 

g ve ortalama uzunlukları 20-22 cm’dir. Adaptasyon sonrasında kontrol grubu ile birlikte farklı 

sürelerde (4 ve 30 gün) ve farklı dozlarda (5, 10 ve 20 ppm) kapari (Capparis ovata L.) bitki özütü 

sazan balıklarına uygulandı. MDA analizi, 1 ml homojenat içerisine 4 ml reaksiyon karışımı (%15’lik 

trikloroasetik asit, % 0.375 tiobarbitürik asit, 0.25 N NaOH, 1:1:1 oranında) eklenerek hazırlandı ve 15 

dakika boyunca 100°C'de ısıtıldı. Karışım oda sıcaklığında getirilerek soğutuldu, santrifüj edildi (10 

dakika, 10,000 g) ve süpernatan 532 nm'de absorbansı ölçüldü. MDA sonuçlar nmol / ml olarak ifade 

edildi Uygulama sonrasında diseksiyonla alınan karaciğer doku parçaları doku takip kasetleri içerisine 

konularak etiketlendi ve fiksatif (% 10’luk formaldehit) çözeltisine konuldu. En az 24 saat fiksasyon 

için fiksatifte bekletilen doku takip kasetleri fiksatiften çıkarıldı. 24 saat hafif akan çeşme suyunda 

yıkandı. Leica TP1020 model doku gömme cihazına konulan kasetler doku suyunun giderilmesi, 

saydamlaştırma ve parafin emdirme işlemleri sonrasında cihazdan çıkarıldı. Leica EG1160 model doku 

bloklama cihazı kullanılarak uygun parafin bloklar hazırlandı. Leica RM 2125RTS model döner 

mikrotomda 5 µ kalınlığında kesitler alınarak lama yapıştırıldı. Lamlar Harris Hematoksilen Eozin 

boyama yöntemine uygun işlemlerle boyandı.  Hazırlanan preparatlar entellan ile kapatıldıktan sonra 

Leica DM3000 model ışık mikroskobunda incelendi. 

Sonuç: Araştırmada, balıkların karaciğer dokusundan hazırlanan preparatların histopatolojik 

incelenmesinde,  hepatositlerde vakuolleşme, mononükleer hücre infiltrasyonu ve hepatoselüler 

dejenerasyon olduğu görülmüştür. Bu bulguların doz ve süre artışına bağlı olarak görülme sıklığının 

arttığı belirlenmiştir. Yine aynı çalışmada MDA düzeyleri, akut sürede kontrol grubuna göre 10 ve 20 

ppm doz gruplarında önemli artış (p<0.05), sub-kronik sürede ise kontrol grubuna göre tüm doz 

gruplarındaki azalmanın önemli olduğu tespit edilmiştir(p<0.05).  

Anahtar Kelimeler: Karciğer histolojisi, MDA, Cyprinus carpio, Capparis ovate 

Teşekkür: Bu çalışma, Amasya Üniversitesi, FMN BAP-027 nolu Bap projesi tarafından 

desteklenmiştir. Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 2012/472 nolu kararı ile 

gerçekleştirilmiştir. 
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BİTKİSEL KÖKENLİ ÜRÜNLERİN BİYOLOJİK MÜCADELEDE KULLANILMASI 

Mert METİN, BetülBÜRÜN 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 48170  Muğla 

mertmetin2004@hotmail.com 

Amaç: Tarımsal alanlarda bilinçsizce kullanılan toksik özelliği yüksek kimyasal ilaçların 

kalıntıları çeşitli yollarla toprağa, havaya ve yeraltı sularına karışarak, bu çevrede yaşayan 

her türlü canlıda zaman içinde birikmekte ve besin zinciri yoluyla insanoğluna dönerek 

sağlığı tehdit etmektedir (kanser, genetik hastalıklar vb.). Kimyasal pestisitlerin söz konusu 

zararları nedeniyle son yıllarda, hayvanlar, bitkiler, bakteriler ve çeşitli mineraller gibi 

birçok doğal maddeden elde edilen ve zararlılarla mücadelede kullanılan biyopestisitlerin 

(doğal pestisitler) araştırılıp ortaya konulmasına yönelik çalışmalar büyük artış 

göstermiştir. Bu derlemede, tarımsal mücadelede geleneksel olarak kullanılan ve son 

yıllardaki araştırmalar ile belirlenen bitkisel kökenli ürünler ve yaygın olarak bilinen etken 

maddeleri ile etkiledikleri organizmalar sunulmaya çalışılmıştır. 

Sonuç: Bitkisel kökenli pestisit özelliğindeki maddelerin çoğunda, insan ve hayvan sağlığını 

tehdit edici kalıntı sorunlarının olmayışı, doğal denge üzerinde olumsuz etkilerinin yok 

denecek kadar az oluşu gibi önemli özellikleri nedeniyle doğal bitkisel orijinli pestisitler 

sentetik pestisitlere alternatif olarak kullanılabilir. İyi tarım uygulamaları çerçevesinde 

ülkemizde de sentetik pestisitlere alternatif bitkisel doğal maddelerin geliştirilmesi, 

üretilmesi, desteklenmesi ve teşvik edilerek yaygın bir şekilde kullanılması büyük önem 

taşımaktadır. Bu nedenle bitkilere ait ekstraktların bazı özelliklerinin ve etkilerinin ortaya 

konulması öncelikli olmalıdır. Hem sağlıklı ürünlerin yetiştirilmesi hem de tarım ürünleri 

ile ilgili dış ticaretimizin geliştirilmesi bakımından ülkemiz için önemlidir. En önemlisi de 

gelecek nesillere içinde yaşanabilecek daha sağlıklı bir çevre bırakabilmektir.  

Anahtar Kelimeler: Bitkisel ekstraklar, Biyopestisitler, Kimyasal pestisitler  
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MARİNALAR İÇİN MAVİ BAYRAK ÖDÜLÜ VE ÇEVRESEL FARKINDALIĞA ETKİSİ  

İlke KOŞAR DANIŞMAN 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Denizcilik MYO, Bodrum -Muğla, 

ilke.kosar@mu.edu.tr 

Amaç: Bu çalışma, marinalar için uygulanan Mavi Bayrak belgelendirmesinin yatçılar 

tarafından bilinirliği ve çevresel farkındalık oluşturulmasında etkisinin saptanması 

amacıyla, Mavi Bayrak ödüllü Bodrum Milta Marina’ya kayıtlı yat sahipleri ile 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, yat sahiplerinin deniz ve kıyı alanlarının çevre sorunlarına 

ilişkin görüşleri de ele alınmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Genel deniz ve kıyı alanlarına ilişkin çevresel konular ile Mavi 

Bayrak ödülü hakkında marina yat müşterilerinin çevresel farkındalığını değerlendirmek 

amacıyla anket çalışması yapılmıştır. Anket, farklı uluslardan yat sahipleri de gözetilerek 

Türkçe ve İngilizce olarak 2 dilde hazırlanmış ve elektronik posta yoluyla yat sahiplerine 

gönderilmiştir. Elektronik posta marina yönetiminde iletişim bilgileri kayıtlı yat sahiplerine 

gönderilmiştir.  

Sonuç: Kıyı ve denizel alanların karşı karşıya olduğu çevresel sorunlardan hangilerinin 

öncelikli olduğu sorusuna katılımcıların %90’ı genel olarak kirliliğin deniz ve kıyı 

alanlarının karşı karşıya kaldığı en önemli çevresel konu olduğunu belirtmektedir. Deniz ve 

kıyı alanları için önemli kirleticilerin başında gelen petrol ve türevlerinden kaynaklanan 

kirliliğin önemli olduğunu düşünenlerin oranı %24 olarak ortaya çıkmıştır. Canlı deniz 

kaynaklarının üzerindeki baskıların değerlendirilmesinde, katılımcıların %51 aşırı avcılığın 

etkili olduğunu, %57’si ise canlı deniz kaynakların çevresel bozulmalardan etkilendiğini 

düşündüğünü belirtmiştir. İklim değişikliğinin denizler üzerinde etkili olduğu yönünde 

cevap verenlerin oranı %9’da kalmıştır. Her ne kadar deniz ve kıyı alanlarının kirlilikle 

karşı karşıya kaldığı görüşü güçlü bir destek alsa da, denizcilik faaliyetlerinin en önemli 

çevresel etkilerinden biri olan petrol kirliliğine ilişkin ankete katılan yat sahiplerinden 

küçük bir kısmı tarafından öncelikli olarak görülmektedir. 

Araştırmanın ikinci bölümünde yat limanları için Mavi Bayrak ödülünün bilinirliği ve Mavi 

Bayrak’ın çevresel farkındalığa etkisini ölçmek üzere sorular yöneltilmiştir. Katılımcıların 

%93’ü Mavi Bayrak ödülünü daha önceden duyduğunu ifade etmiştir. Mavi Bayrak 

ödülünün, yat limanlarına veriliş nedenini bilenlerin oranı ise %87’dir.  

Anahtar Kelimeler: Mavi Bayrak, Çevresel Farkındalık, Çevre Eğitimi, Marina 

Teşekkür: Bu çalışma, Bodrum Milta Marina işletmesi ve çalışanlarının desteği ile 

gerçekleştirilmiştir.  
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ANADOLU SIĞLA ORMANLARI (Liquidambar orientalis)’NIN BİYO-EKOLOJİSİ VE BU 

ORMANLARDAKİ YABAN HAYATI ÖZELLİKLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİR 

DEĞERLENDİRME 

Okan ÜRKER1, Yasin İLEMİN2, Şafak BULUT3, Eren ADA3 

1Ankara Üniversitesi, Sosyal Çevre Bilimleri A.B.D., Ankara, okan.urker@gmail.com, 

 2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye A.S.K. MYO, Çevre Koruma ve Teknolojileri Bölümü, 

Fethiye-Muğla,  
3Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Beytepe-Ankara. 

Amaç: 2014 - 2015 yılları arasında devam eden araştırma kapsamında; Dünya’da yalnızca 

Güneybatı Anadolu ile Rodos ve Kıbrıs Adası’nda yayılış gösteren Anadolu Sığla Ağacı 

(Liquidambar orientalis)’nın güncel dağılım durumu, endemizm ve nadirlik durumu, iklim 

değişimi ve diğer çevresel faktörler ile olası ilişkileri, orman oluşturduğu alanlardaki 

parçalılık durumu ve koridor potansiyeli sunan olası bölgeler tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın ikinci etabını ise bir su basar hassas orman ekosistemi özelliği taşıyan bu orman 

yapısına adapte olmuş anahtar yaban hayatı (amfibiler, sürüngenler, kuşlar, küçük-orta-

büyük memeliler) unsurlarının koruma biyolojisi açısından öneminin ortaya çıkartılması 

oluşturmaktadır.   

Gereçler ve Yöntemler: Türün güncel ekolojik dağılışını belirleyebilmek için Maxent Tür 

Yayılış Modelleme Programı kullanılarak öncelikle türün son buzul dönemdeki sığınma 

alanları, Orta Holosen’deki dağılımı, günümüz potansiyel dağılım alanları ve 2060-2080 

yılları arasındaki olası dağılım alanları test edilmiştir. Bunu takiben geçmiş yıllarda farklı 

araştırmacılar tarafından sunulmuş kayıtlar ışığında Güneybatı Anadolu Bölgesi’nde Çine 

Çayı (Aydın) ile Asi Nehri (Antakya) hattı arasında kalan kıyısal ve dağlık bölgeler 2014-

2015 yılları boyunca ziyaret edilerek varlık-yokluk analizi yapılmıştır. Türün güncel Dünya 

dağılımı içinse Rodos Adası ve Kıbrıs Adası’ndan türe ilişkin literatür kayıtları incelenmiş ve 

bu bölgelerde flora çalışmaları gerçekleştiren bilim insanları ile birebir görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir.  

Öte yandan bu ormana adapte olmuş orta ve büyük boy memeli türlerinin biyo-ekolojilerini 

ortaya çıkartabilmek için türün orman oluşturabildiği Fethiye, Dalaman, Köyceğiz, Gökova 

ve Marmaris bölgelerinde ‘plantasyon-parçalanmamış’, ‘plantasyon-parçalanmış’, ‘doğal-

parçalanmamış’, ‘doğal-parçalanmış’ yapılarda ve en küçüğü 30 hektar, en büyüğü yaklaşık 

250 hektar genişliğinde olan 8 adet orman parçasında Şubat 2015 – Ağustos 2015 

dönemleri arasında foto-kapan yöntemi (455 foto-kapan gün) uygulanmıştır. Bu orman 

yapısına adapte olmuş amfibi, sürüngen ve kuş türlerini tespit edebilmek ve komünite 

parametrelerini inceleyebilmek içinse 2015 yılı Şubat-Temmuz ayları boyunca 5 farklı 

orman parçasında ampirik gözlemler gerçekleştirilmiş olup, küçük memeli türleri içinse 

aynı dönem aralığında aynı orman parçalarında Shermann canlı yakalama kapanları 

yardımıyla türlerin biyo-ekolojisinin belirlenmesi çalışmaları yürütülmüştür.  
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Sonuç: Maxent programı ile yapılan modellemeler sonucunda türün dağılışını etkileyen en 

önemli iklimsel katmanlar olarak ‘en nemli aydaki yağış (%48,7)’, ‘en sıcak aydaki en 

yüksek sıcaklık (%16,7)’ ve ‘mevsimsel yağış (%11,2)’  ön plana çıkmaktadır. Türün güncel 

biyoekolojik dağılımını ortaya koymak üzere 2014-2015 yılları arasında Küçük Menderes 

Nehri ile Asi Nehri arasında kalan bölgede toplamda 49 alan ziyaret edilmiştir. Ziyaret 

edilen bu alanlar içinde literatür kayıtları dahil 38 alanda Liquidambar orientalis’e 

rastlanılmıştır. Geçmiş literatür verileri, Maxent Tür Yayılış Modellemeleri ve güncel saha 

araştırmaları ışığında günümüzde toplamda yaklaşık maksimum 2500 hektarlık bir alanı 

kaplayan türün Büyük Menderes Havzası’nın yukarısına çıkmadığı, Bafa Gölü’nün batısına 

geçmediği ve Aksu Çayı’ndan da daha doğuya geçmediği gözlenmiştir. Araştırma 

neticesinde türün Rodos Adası’nda yaklaşık 250 hektarlık bir alanda doğal yayılış 

gösterdiği, Kıbrıs Adası’nda ise 1500’lü yıllardan itibaren çeşitli zamanlarda Anadolu’dan 

götürülmeye başlanan fidanların yaşaması sonucu, türün Kıbrıs Florası’na doğallaşmış tür 

olarak kaydedildiği tespit edilmiştir. Dünya ölçeğinde türün dağılımı göz önüne aldığında; 

Anadolu Sığla Ağacı’nın Türkiye için günümüzde endemik değil, nadir ve relikt bir tür 

olduğu ve ancak Doğu Akdeniz Havzası için endemik olabileceği belirtilebilir.  

Son buzul döneminde türün sığınma alanı olduğu Köyceğiz Gölü, Marmaris ve Dalaman Çayı 

Alt Havzaları’nın 2070 yılında yine tür için en önemli yaşam alanları olarak göze çarptığı, 

bunun yanı sıra Orta Holosen’deki sıcaklık artışına bağlı olarak yayılış gösterdiği Küçük 

Menderes, Büyük Menderes, Asi Nehri, Seyhan Nehri, Ceyhan Nehri, Göksu Nehri, Aksu 

Nehri, Kıbrıs Adası ve Rodos Adası’ndaki çeşitli akarsu havzalarının da gelecekte yeniden 

potansiyel yaşam alanı olması ihtimalinin çok yüksek olduğu söylenebilir.   

Çalışma yapılan tüm sığla ormanı parçalarında amfibi (4 tür), sürüngen (8 tür), kuş (28 tür), 

küçük memeli (4 tür) ve büyük memeli (5 tür) türlerine yönelik elde edilen çeşitlilik 

katsayılarının düşük, benzerlik katsayılarının ise çok yüksek olması sığla ormanlarının 

stabil biyo-ekolojik yapısından kaynaklanmaktadır. Öte yandan bu ormanların içerisinde 

küçük memeli türlerinin yoğunluğunun düşük derecede olduğu ancak sığla ormanlarının 

kızılçam ormanlarıyla ekoton ve koridor oluşturduğu bölgelerde yoğunluklarının arttığı 

ortaya konulmuştur.  

Büyük memeli türlerine ait elde edilen sonuçlar orman parçaları özelinde incelendiğinde; 

plantasyon olup herhangi bir şekilde doğal alanlarla bağlantısı olmayan parçalarda bu 

türlerin hiçbiri ile karşılaşılmamış, plantasyon olmasına rağmen doğal alanlarla bağlantısı 

devam eden parçalarda ise tüm türlerle karşılaşılmıştır.  Doğal ve parçalanmamış bütüncül 

yapı arz eden orman alanlarında ise alanın ekolojik olarak sağlıklı olduğunun en büyük 

göstergesi olan Su samurları tespit edilmiştir.  

Güneybatı Anadolu’da parçalanmış bir yapı sergileyen Sığla ormanları içerisindeki yaban 

hayatına ilişkin temel bulguların koruma biyolojisi açısından önemi; plantasyon sahalarının 

ekolojik açıdan yaban hayatının devamlılığını sağlamada çok büyük roller üstlenmesidir. Bu 

plantasyon sahaları eğer doğal alanlarla ekolojik olarak bağlantılı halde bir nevi koridorlar 
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şeklinde ise plantasyon sahalarında yaban hayatının daha rahat hareket edebildiği ve bu 

tarz alanlarda tür çeşitliliğinin de doğrudan bir artış gösterdiği gözlenmiştir.  

Elde edilen sonuçlar ışığında araştırmaya konu olan sığla ormanlarının içerisinde ve 

çevresinde devam eden yoğun insan kullanımları dikkate alındığında artık kendiliğinden 

sığla ormanlarının oluşması ve/veya genişlemesi mümkün gözükmemektedir. Bu sebeple 

yok oluşun eşiğine gelmiş bu parçalanmış orman yapısında hem genetik darboğazın 

önlenmesi hem de yaban hayatı unsurlarının yok olmamasını sağlamak üzere plantasyonlar 

yoluyla ilgili sığla ormanları parçaları arasında bütüncül bir koridor yapısının oluşturulması 

gerektiği ortaya çıkmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Güneybatı Anadolu, Liquidambar orientalis, Orman Ekolojisi, Hassas 

Orman Ekosistemi, Yaban Hayatı 

Teşekkür: Bu çalışma, 16444-2 proje kodlu “Reviving Oriental (Anatolian) Sweetgum 

Forest in Southwestern Turkey” isimli Rufford Small Grant Fund projesi tarafından 

desteklenmektedir.  
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İNSAN KAYNAKLI MAĞARA TAHRİBİ VE YARASALARIN KORUNMASI ÜZERİNE  

BİR ÖN ÇALIŞMA 

Nursel AŞAN BAYDEMİR1, Meryem GENÇ2, Merve ŞİMŞEK GÜR2, Deniz ATASOY2,  

Ayşegül SÜPLÜN2, Ömer Faruk KOLBASAR2 

1 Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Yahşihan, Kırıkkale,  
2 Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD, Yahşihan, Kırıkkale 

nurselasan@yahoo.com 

Amaç: Ekosistemdeki ekolojik ve ekonomik görevleri nedeni ile biyospeleolojik bakımdan 

trogloksen olarak kabul edilen yarasalar oldukça hassas hayvanlardır. Yarasaların yaşam 

döngüsünde yavruyu büyüttükleri dönem ile hibernasyon dönemi olmak üzere iki önemli 

dönem bulunmaktadır. Gebe ve emzikli koloniler ile hibernasyon yapan koloniler, insanlar 

tarafından rahatsız edildiğinde olumsuz etkilenmektedir. Yarasaların büyük bir çoğunluğu 

bir yavru doğurmaktadır ve olumsuz şartlar altında dişi birey yavrusunu bırakıp mağarayı 

terk edebilir. Türkiye’de bir tanesi meyve, diğer 38 tanesi ise böcekle beslenen toplam 39 

yarasa türü yayılış göstermekte ve bu türlerin büyük bir çoğunluğu yaşam alanı olarak 

mağaraları tercih etmektedir. Bu çalışmanın amacı arazi çalışmaları sırasında turizme 

açılan bazı mağaralarda tespit edilen insan kaynaklı olumsuz etkilerin belirtilmesi ve bu 

mağaralarda bulunan yarasalar için gerekli önerilerin sunulmasıdır. 

Gereç ve yöntemler: Bu çalışma 2014-2015 yılları arasında Antalya ilindeki bazı 

mağaralarda bulunan yarasa kolonilerinin incelenmesine dayanmaktadır. Arazi çalışmaları 

kolonileri rahatsız etmeyecek şekilde 2 veya 3 kişi olarak gerçekleştirilmiştir. Kolonilerden 

örnek alınmamış sadece kısa süreli ışıklandırma ile fotoğrafları çekilmiştir.  

Sonuç:  Arazi çalışmalarında Antalya ilinde bulunan Kocain ve turizme açılmış Yalan Dünya 

mağaralarına gidilmiştir. Haziran ayında Kocain mağarasında herhangi bir yarasa 

kolonisine rastlanmamıştır. Buna karşılık yerel halk kış aylarında bu mağarada yarasa 

gördüklerini belirtmişlerdir. Proje kapsamında kış aylarında mağara tekrar ziyaret edilip 

koloni bakımından kontrol edilecektir. Yalan Dünya mağarasında Rhinolophus cinsine ait bir 

yarasa türü yaşamaktadır. Özellikle Mayıs ayında doğum gerçekleştiği için kolonideki birey 

sayısında artış görülmektedir. Haziran ayında yaptığımız ziyarette mağaranın girişine yakın 

uçarken tespit edilen bireylerin, mağaranın sonuna doğru oldukça karanlık ve yüksek bir 

tavanda koloni oluşturdukları tespit edilmiştir. Proje kapsamında mağarada bulunan yarasa 

türünün yaz ve kış aylarındaki populasyon durumları incelenecektir.   

Anahtar Kelimeler:  Mağara turizmi, Chiroptera, antropojenik tehdit, koruma, Türkiye 

Teşekkür: Bu çalışma Kırıkkale Üniversitesi BAP tarafından 2015/24 numaralı proje ile 

desteklenmektedir. Arazi çalışmaları Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü tarafından verilen 72784983-488.04-22409 izin ile 

gerçekleşmektedir. Arazi çalışmalarında bize yardımcı olan T.C. Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa ilçesi 

kaymakamlığına teşekkür ederiz.  
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BAZI YARASA TÜRLERİNİN (MAMMALİA: CHİROPTERA)  AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ 

YAYILIŞI VE KORUNMALARI 

Nursel AŞAN BAYDEMİR1, Merve ŞİMŞEK2, Meryem GENÇ2, Deniz ATASOY2,  

Ayşegül SÜPLÜN2 

1 Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Yahşihan, Kırıkkale, 2Kırıkkale 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD, Yahşihan, Kırıkkale 

nurselasan@yahoo.com 

Amaç: Türkiye’de yayılış gösteren 39 yarasa türünden bir tanesi meyve ile beslenmektedir. 

Mısır meyve yarasası Akdeniz bölgesinde yayılış göstermektedir. Bu çalışma 2015 yılında 

başlayan ve Türkiye’deki yarasaların habitatları üzerine insan kaynaklı olumsuz etkilerini 

araştıran ve bu habitatlarda bulunan yarasaların son durumlarını araştıran bir proje 

kapsamında yapılan arazi çalışmalarından elde edilen verilere dayanmaktadır.  

Gereçler ve yöntemler: 2015 yılının Ocak ayından itibaren Rousettus aegyptiacus türünün 

de yayılış gösterdiği Hatay, Adana ve Antalya illerine arazi çalışması yapılmıştır. Arazi 

çalışmalarında öncelikle insanlar tarafından tahrip edilen mağaralara gidilerek, önceki 

kayıtlarda bulunan yarasa türlerinin halen bu habitatlarda bulunup bulunmadığı kayıt 

edilecektir. Ayrıca Mısır meyve yarasası başta olmak üzere diğer 38 türün yeni habitatları 

da tespit edilecektir. 

Sonuç: Arazi çalışmalarında öncelikle Hatay ili Hassa ilçesinde bulunan bir mağaraya 

gidilmiştir. Bu mağarada çeşitli araştırıcılar tarafından verilen kayıtlara göre altı tür 

bulunmaktadır. Günümüzde bu yarasa türlerinde sadece dört tanesi (Myotis myotis, Myotis 

blythii, Rousettus aegyptiacus ve Miniopterus schreibersii)’nin bu mağarada yaşadığı tespit 

edilmiştir. Adana ilinde Rousettus aegyptiacus’un Palearktik bölgedeki  büyük 

kolonilerinden biri olarak kabul edilen koloni ile Anavarza kalesindeki kolonilerin 

günümüzde artık bulunmadığı kaydedilmiştir. Buna karşılık Antalya ili merkezde türe ait 

yeni bir lokalite tespit edilmiştir. Ayrıca bu ilde türün besin tercihi üzerine yeni kayıtlar da 

elde edilmiştir. İki yıl sürecek proje kapsamında yeni lokaliteler tespit etmek amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Rousettus aegyptiacus, Akdeniz bölgesi, Anavarza kalesi, Dipsiz 

mağara, Antalya 

Teşekkür: Arazi çalışmaları Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü tarafından verilen 72784983-488.04-22409 izin ile gerçekleşmektedir.  
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AYDIN İLİ ATMOSFERİK POLEN DAĞILIMI 

Tarık ALTUN1, Aykut GÜVENSEN1, Ulaş UĞUZ1, Nedret ŞENGONCA1,  

Aylin Eşiz DEREBOYLU1, Muavviz AYVAZ2 

1Ege Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Bornova - İzmir, altn.tarik@qmail.com. 

2Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi – Aydın, 

Amaç: Aydın ilinin 1 Şubat 2014 - 31 Ocak 2015 tarihleri arasındaki atmosferik polen 

dağılımları ortaya konulmuştur. Böylece yörede yaşayan ve polenlere duyarlı bireylerde 

allerjik rinit, allerjik konjunktivit ve/veya allerjik astıma neden olabilen polenlerin 

yoğunlukları, ortaya çıkış ve kaybolma zamanları incelenerek, polene bağlı gelişen alerjik 

hastalıkların tanısı, tedavisi ve özellikle korunmada somut amaçlara ulaşılması 

amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Yüksekliği yaklaşık 20 m olan “Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi” binasının çatı katına yerleştirilen “Lanzoni VPPS 2010” polen 

toplama tuzağı kullanılmıştır. Bir yıl süresince haftalık olarak polen toplama cihazından 

değiştirilen melineks bantlar Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü bünyesindeki 

Palinoloji Laboratuvarında sabit preparatlar haline getirilerek m3’teki günlük polen 

değişimleri saptanmıştır. 

Sonuç: Aydın ilinde elde ettiğimiz 1 yıllık aeropalinolojik verilerde 50 taksona ait toplam 

19456 polen/m3 adet polen tespit edilmiştir. Tanımlanan taksonlardan 32’si odunsu, 18’i 

otsu taksonlara aittir. Odunsu taksonlara ait polenler toplam polenlerin %75.21’ünü, 

otsulara ait polenler %23.42’sini ve tanımlanamayanlar ise %1.37’ini oluşturmaktadır. 

Polenlerine en fazla rastlanan odunsu taksonlar sırasıyla Olea europaea (%25.94), Quercus 

spp. (%15.14), Pinaceae (%11.70), Cupressaceae/Taxaceae (%9.07), Platanus orientalis 

(%3.66) ve Morus sp. (%2.22)’dir. Atmosferde yoğun olarak görülen Otsu taksonlar ise 

sırasıyla; Poaceae (%10.41), Urticaceae (%4.46), Plantago spp. (%1.83), 

Chenopodiaceae/Amaranthaceae (%1.53), Rumex spp. (%1.25), Mercurialis annuua 

(%1.15)’ dır. Toplam polen sayısının atmosferde yoğun olarak tespit edildiği aylar ise 

sırasıyla Mayıs, Mart, Nisan ve Şubat’tır. 

Anahtar Kelimeler: Aydın, Polen takvimi, Polen. 

Teşekkür: Bu çalışma, 113Z065 nolu  ‘’1001” TÜBİTAK projesi tarafından 

desteklenmektedir.  
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ÇEVREYE DUYARLI, ISIL OLMAYAN BİR YÖNTEM OLAN ULTRASONİKASYON İLE KAYISI 

SUYUNDA RAF ÖMRÜNÜN ARTTIRILMASI   

Seyhun YURDUGÜL1, Sahra KIRMUSAOĞLU2, Şeyma AYDIN3, 

1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Gölköy - Bolu, 

yurdugul_s@ibu.edu.tr, 

2Haliç Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul. 

3 Yaman Tıbbi Alet İlaç ve Itriyat Ltd.Şti, Karaelmas Mah., Mustafa Aşçı Cad. 16 / B 

Zonguldak. 

Amaç: Ultrasonikasyon mikroorganizmaların parçalanabilmesine olanak sağlaması ile gıda sektöründe 

kullanılan, yüksek enerji ihtiyacı olmayan, maliyeti düşük bir yöntemdir. Bu çalışmada kayısı sularında   

mikrobiyal yükü azaltmak amacıyla raf ömrünün arttırılması için ultrasonikasyonun dozunun 

saptanması yolu ile bu yöntemin, ileride sanayide geniş ölçekli olarak kullanımını kolaylaştırmaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Malatya yöresinden getirilen kayısılar meyve suyu sıkacağı ile sıkılarak taze 

meyve suyu elde edilmiştir.  Meyve sularının her birinin 10 mL ‘lik kısmı 1, 5 ve 10’ar dakikalık 

sürelerle, değişken 30, 60, 90 dB genlik değerinde 24 kiloHertz (Hz) sabit frekansta ultrasonikasyona 

tabi tutulmuştur. E.coli O157:H7, Salmonella spp. ve  Listeria monocytogenes süspansiyonları O.D. 0.5 Mc 

Farland  değerinde hazırlanarak 0.1 mL bakterinin  meyve suyuna 9.9 mL eklenmiş olup yöntemin 

etkisi mikroorganizmalar üzerinde bu şekilde incelenmiştir.  Ayrıca toplam mezofilik aerobik 

bakteri(TMAB) sayımları plate count agar’da  37o C ‘de 24-48 saat inkübasyonla yapılmıştır.  Maya ve 

küf sayımları için  yeast extract agar kullanılarak  inkübasyon 25° C’de 5 gün süre ile yapılmıştır. Meyve 

suları buzdolabında + 4oC’de bekletilmiş, 0., 20., 40. ve 60. günlerde sayım sonuçları alınmıştır.  Ayrıca 

meyve sularının toplam şeker, çözünmüş katı madde, pH, viskozite, titre edilebilir asidite ve renk gibi 

kimyasal ve fiziksel bazı özellikleri de incelenmiştir. 

Sonuç: Mikrobiyolojik sonuçlar incelendiğinde, kayısı suyunun TMAB değeri, 90 db genlikte 10 

dakikalık ultrasonikasyon uygulamasında 1.33 ± 0.641 olup kontrol grubunun ise 1.8 ± 0,778’ dir. 

Salmonella için 90 db genlikte 10 dakikalık ultrasonikasyon uygulamasında 0.67 ± 0.429 olup kontrol 

grubunun ise 2.76 ± 0,152’ dir. Listeria monocytogenes için 90 db genlikte 10 dakikalık ultrasonikasyon 

uygulamasında 1.15 ± 0,864 olup kontrol grubunun ise 3.22 ± 0.076 dir. Maya ve küf için 90 db genlikte 

10 dakikalık ultrasonikasyon uygulamasında 1.94 ± 0,856 olup kontrol grubunun ise 0.96 ± 0.025’dir. 

E.coli için 90 db genlikte 10 dakikalık ultrasonikasyon uygulamasında 1.24± 0.418 olup kontrol 

grubunun ise 3.25 ±0.092’ dir. Maya ve küf hariç sayım sonuçlarında azalma meydana gelmiştir, bu 

durum ultrasonikasyon’un bakteriler üzerinde etkisini vurgulamaktadır.  Tüm gruplarda kontrol 

değerleri ile arada istatistiki açıdan önemli fark bulunmuştur. Meyve sularının toplam şeker, çözünmüş 

katı madde, pH, viskozite, titre edilebilir asidite ve renk gibi kimyasal ve fiziksel bazı özelliklerinde 

kayda değer önemli bir değişikliğe yol açmamış olup bu sonuç kalitenin korunumu açısından önem 

taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ultrasonikasyon, Şeftali Suyu, Kayısı Suyu, Isıl Olmayan Teknikler 

Teşekkür: Bu çalışma, 2011.03.01.454  no’lu Abant İzzet Baysal Üniversitesi- BAP projesi tarafından 

desteklenmiştir.  
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ANADOLU SU KURBAĞALARI (Ranidae: Pelophylax)' NDA İKİ AMFİBİ PATOJENİ 

(Batrachochytrium dendrobatidis, Ranavirüs) YAYGINLIĞININ SAPTANMASI 

Uğur C. ERİŞMİŞ1, Taner YOLDAŞ2, Pınar AĞYAR1 
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 

Merkez – Afyonkarahisar,  
2Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

Düzce taneryoldas@duzce.edu.tr 

Amaç: Ekolojik dengenin bozulması ve klimatik etkiler birçok patojenin dünyada dağılış 

alanlarının genişlemesine neden olmuştur ve amfibi azalışlarına ek olarak Dünya Sağlık 

Örgütünün, Yaban Hayat Organizasyonu (World Organisation for Animal Health 2008) 

tarafından yaban hayat hastalıkları listesinde Ranavirus ve B. dendrobatidis’in etken olduğu 

hastalıklar yer almış ve ölümcül salgın hastalıklar sınıfına dahil edilmiştir. Amfibi türlerinin 

yok olmasından sorumlu kabul edilen bu iki önemli patojen; Batrachochytrium 

dendrobatidis (Bd) fungusu ve Ranavirus (Irıdoviridae) hakkında ülkemizde detaylı hiçbir 

çalışma bulunmamaktadır. Özellikle ekonomik ve ekolojik öneme sahip türlerin 

ekopatolojisi üzerine Türkiye’de yapılmış çalışmalara sık rastlanmaması bu biyoçeşitliliği 

oluşturan türlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olup olmadığının tespitinin yapılması 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, IUCN tarafından azaldığı bildirilen amfibi 

türlerinden Anadolu su kurbağalarında iki patojenin varlığı veya yokluğu araştırılmıştır.   

Gereçler ve Yöntemler: Stratejik ve ekonomik değere sahip Ova kurbağası (Pelophylax 

ridibundus), Levanten ova kurbağası  (Pelophylax bedriagae) ve Beyşehir kurbağası 

(Pelophylax caralitanus) üzerine yapılan arazi çalışmalarında örneklemeler pamuk uçlu 

swap kullanılarak hayvan üzerinden alınmıştır. Alınan numunelerden söz konusu iki amfibi 

patojeni (Batrachochytrium dendrobatidis ve Ranavirus) için DNA ekstraksiyon işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. DNA izolasyonundan sonra her iki patojene özgü primerler kullanılarak 

Real time PCR (Rt-PCR) yöntemi ile patojenlerin var olup olmadığı araştırılmıştır. 

Sonuç: İki amfibi patojeninin varlığı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 

Batrachochytrium dendrobatidis için Pelophylax ridibundus’ a ait toplam 46 bireyde 12 

pozitif, Pelophylax bedriagae’ a ait toplam 15 bireyde 9 pozitif ve Pelophylax caralitanus’a ait 

toplam 198 bireyde 72 pozitif tespit edilmiştir. FV-3 tepiti için toplam Pelophylax 

ridibundus’ a ait 46, Pelophylax bedriagae’ a ait 15, Pelophylax caralitanus’a ait 148 örnek 

hem MCP primer çiftiyle hem de IE primer çiftiyle qPCR işleminde kullanılmıştır. Pelophylax 

ridibundus ve Pelophylax bedriagae’ a ait pozitif sonuca rastlanmamasına rağmen Pelophylax 

caralitanus’ da 15 pozitif tespit edilmiştir. 

Bu çalışma sonucunda, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından amfibi türlerinin azalmasına 

etken iki önemli patojen  (B. dendrobatidis, Ranavirus)' inin varlığı, Anadolu su 

kurbağalarında tespit edilmiştir. Sonuç olarak çalışmamızda patojen hastalıkların yayılması 

(Bd ve FV-3) bu türlerin azalışının nedenleri arasındadır.  

Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, B. dendrobatidis, Ranavirus, amfibi patojenleri, 

Pelophylax 

Teşekkür: Bu çalışma, 113Z139 nolu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir.  
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İZMİR KÖRFEZİ CETACEA POPÜLASYON ARAŞTIRMALARI 

Vahit ALAN1,2, Fethi BENGİL1,2, Gökhan KABOĞLU1,2, Harun GÜÇLÜSOY1,2 

1Sualtı Araştırmaları Derneği, Maltepe-Ankara,  

2Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, İnciraltı-İzmir, 

vahitalan@gmail.com, 

Amaç: Bu çalışma, İzmir Körfezi'nde yaşayan Cetacea türlerinin tespiti, alandaki 

dağılımlarının belirlenmesi ve popülasyonlarının tahmin edilmesine yönelik yapılmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma, 15.06.2013-15.09.2013 ve 15.06.2014-15.09.2014 

tarihleri arasında İzmir Körfezi'nin dış kısmında yer alan Foça, Karaburun ve Mordoğan 

arasında yolcu taşımacılığı yapan vapur (fırsatçı platform) ile düzenlenen araştırma 

seferleriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma tasarımı, deniz memelisi popülasyon 

tahminlerini hesaplamak için özelleşmiş bir yöntem olan Doğrusal Kesit (Line Transect) 

yöntemine göre hazırlanmıştır. Deniz çalışmalarından elde edilen veriler "Distance 6.2" 

yazılımında analiz edilerek popülasyon tahminleri yapılmıştır. Ayrıca, Foça Özel Çevre 

Koruma (ÖÇK) Bölgesi’ni düzenli olarak kullanan yunus bireylerinin belirlenmesi için foto-

kimlik ön çalışması da yürütülmüştür. 

Sonuç: Çalışmada tespit edilen yunus bireylerinin, alanda hemen her yerde çeşitli 

yoğunluklarda gözlenmesine karşın, Karaburun ve Mordoğan arasında kalan kıyıya yakın 

bölgelerde daha yoğun gözlemler elde edilmiştir. Popülasyon çalışmalarında, alanı düzenli 

olarak kullanan tek türün T. truncatus olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, sadece T. truncatus 

türüne ait popülasyon tahmini yapılabilmiştir. Bu türün popülasyonu, 2013 yılı için n=143 

(%95CI: 111-159) birey, 2014 yılı için ise n=132 (%95CI: 109-158) birey olarak 

hesaplanmıştır. Ayrıca, Foça ÖÇK Bölgesi içerisinde yapılan foto-kimlik çalışması sayesinde, 

bu alanın da T. truncatus bireyleri tarafından yoğun kullanıldıkları tespit edilmiştir. Bu 

çalışma sayesinde ise, İzmir Körfezi popülasyonuna ait olduğu düşünülen n=11 T. truncatus 

bireyi tanımlanarak kimlik bilgileri kayıt altına alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cetacea, T. truncatus, yunus popülasyonu, İzmir Körfezi. 

Teşekkür: Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü "İzmir Körfezi'nde 

Yaşayan Cetacea Türlerinin Popülasyonları Üzerine Bir Araştırma" adlı yüksek lisans tezi 

kapsamında "Rufford Foundation" mali desteği ile Sualtı Araştırmaları Derneği, Deniz 

Memelileri Araştırma Grubu (SAD-DEMAG) tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 

gönüllü desteği veren tüm araştırmacılar başta olmak üzere Foça Belediyesi ve TURYOL'a 

teşekkür ederiz. 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE KAVRAMI METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ 

(ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 

Mürşet ÇAKMAK 

Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Artuklu-Mardin, 

mursetcakmak@artuklu.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının çevre kavramı metaforik algılarının 

incelenmesidir. Çalışma, 2015 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi’nde pedagojik formasyon 

eğitimi alan hasta ve yaşlı bakımı, fen bilimleri ve matematik öğretmen adayları (N=68) ile 

yapılmıştır.  

Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Veriler, 

“Çevre…………..gibidir; çünkü…………”şeklindeki ifadenin tamamlanmasıyla  toplanmıştır.  

Veriler içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiş ve yakın ilişkili çevre kavramı 

metaforları kendi içinde temalar oluşturularak sunulmuştur. Temalar bazı değişkenler 

açısından karşılaştırılmıştır.  

Bulgulara göre öğretmen adayları 47 metafor ile çevre kavramını ifade ettikleri tespit 

edilmiştir. Bu ifadeler canlı, yaşam alanı, ihtiyaç, kirlilik gibi temalarla sınıflandırılmıştır. 

Ayrıca metaforların en çok ihtiyaçlar ve canlılar ile ilgili kurulduğu görülmüştür. İhtiyaçlar 

temasında kadınların, bölüme göre hasta ve yaşlı bakımı öğretmen adaylarının, yerleşim 

yeri olarak en çok kentte yaşamış olanların fazla katıldıkları saptanmıştır. Bu veriler 

doğrultusunda bazı öneriler yapılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Kavramı, Metafor, Öğretmen Adayı. 
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İRAN'IN KUZEY VE KUZEYBATISINDAN AKREP KAYITLARI 

Mohammad MORADİ¹,Ersen Aydın YAĞMUR², Pooyan Moradi GHARAKHLOO¹ 

1Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Zanjan, Zanjan – Iran 

moradi_g@yahoo.com 

2Alaşehir Meslek Yüksekokulu, Celal Bayar Üniversitesi, Alaşehir, Manisa, Türkiye 

Amaç: Bu çalışmada İran’ın kuzey ve kuzey batısında yer alan akrep türlerinin tespiti ve 

zoocoğrafik dağılışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: 2014‐2015 yılları arasında İran'ın Kuzey ve Kuzeybatısında, 

Kazvin, Doğu Azerbaycan, Ilam, Kuzistan, Alborz, Tahran, Zencan, Markazi, Kermanşah 

illerinde arazi çalışmaları düzenlenmiştir. Örnekler gündüz taş altından gece de UV lamba 

kullanılarak örnekler toplanmıştır. Bulunan örnekler 25 cm’lik penslerle yakalanmış ve 

%70’lik etil alkol içinde tespit dilmiştir. 

Sonuç: Toplam 18 lokaliteden 110 örnek toplanmış ve üç familyaya ait dokuz tür tespit 

edilmiştir: Androctonus crassicauda (Olivier, 1807), Androctonus sp. nov. 1, Androctonus sp. 

nov. 2, Hottentotta saulcyi (Simon, 1880), Hottentotta sp. nov., Mesobuthus eupeus eupeus (C. 

L. Koch, 1838), Odontobuthus doriae (Thorell, 1876) (Buthidae), Hemiscorpius lepturus 

Peters, 1861 (Hemiscorpiidae), Scorpio maurus Linnaeus, 1758 (Scorpionidae).  

Tespit edilen türlerin literatür kayıtları ile uyumlu olduğu görülmüş. Bu çalışma ile İran’ın 

akrep faunası ile ilgili bilgilere ve zoocoğrafik dağılışlara katkı sağlanmıştır. Üç populasyon 

henüz tanımlanmamış yeni tür olarak teşhis edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akrep, Scorpiones, Fauna, Zoocoğrafya, İran 
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EKOLOJİK, EKONOMİK, KÜLTÜREL VE SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA 

SİVRİHİSAR EVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Olcay Türkan YURDUGÜZEL 

GaziÜniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Maltepe, ANKARA, e-mail: 

otyurduguzel@gmail.com 

Amaç: Tarihsel süreç içinde çeşitli uygarlıklara ev sahipliği etmiş olan Sivrihisar’ın tarihi 

Hitit dönemine kadar uzanmaktadır. Bizans döneminde askeri amaçlı bir kent olarak öne 

çıkmış, Selçukluların Anadolu topraklarına gelmesi ile yoğun olarak kullanılmış, Beylikler 

dönemi ve Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde de önemini ve varlığını korumuş olan 

yerleşim, Cumhuriyet’in ilanını takiben Eskişehir iline bağlı bir ilçe olmuştur. Sivrihisar’da 

yerleşimin konumu ve ulaşım olanaklarının da katkısıyla geleneksel kent dokusunu önemli 

ölçüde korumuştur. Ancak günümüzde kentleşme, gelişen teknoloji, değişen yaşam biçimi 

ve artan göç olgusu yerleşimin sürekliliğini ve geleneksel dokunun korunmasını tehdit 

etmektedir. Bu bildirinin amacı Sivrihisar yerleşiminin tarihsel süreç içerisinde mekânsal 

yapı değişikliklerini irdelemek, yerleşimde gerçekleştirilecek olan koruma İmar planı ile 

geleneksel konut dokusunu oluşturan yapıların korunması ve bölge ekonomisini 

canlandıracak biçimde işlevlendirilmesine yönelik öneriler geliştirmektir. Çalışma 

kapsamında geleneksel Sivrihisar evlerinin mekânsal özellikleri tartışılacak, sosyo-kültürel 

sürdürülebilirlik kapsamında korunması ve gelecek nesillere aktarılması gereken 

geleneksel konutların korunmasına, yerleşimin turizm potansiyelinin canlandırılmasına ve 

bölge ekonomisine katkı sağlanmasına yönelik öneriler sunulmuştur. 

Gereçler ve Yöntemler: 1970’li yıllarda yaşanan enerji sorunu, artan nüfusa koşut olarak 

artan çevre sorunları, değişen ve gelişen teknoloji daha nitelikli, yaşanılabilir ve çevreye 

duyarlı yapı yapma gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla ortaya çıkan ve mimarlık 

disiplini kadar diğer disiplinler tarafından da kabul gören sürdürülebilirlik kavramı 

toplumların gelecek yüzyıllarda var olabilmelerini amaçlayan anahtar bir kelime olarak 

kabul görmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan Dünya Çevre ve Gelişme 

Komisyonu sürdürülebilirlik kavramını şimdiki kuşakların gereksinimlerinin, gelecek 

kuşakların gereksinimlerini tehlikeye atmadan karşılanmasına olanak veren büyüme 

politikaları şeklinde tanımlanmaktadır. Canlı ve cansız varlıkların birlikte varlıklarını 

sürdürebilmeleri, biyolojik çeşitliliğin, habitatın, doğal ve yapay çevrenin korunumu, insan 

yaşamının niteliğinin arttırılması ve yaşanabilir çevrelerin oluşturulması, ekosistem 

dengesi bozulmadan kaynakların kesintisiz kullanımı ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi 

amacıyla uzun dönemli ekonomik stratejiler belirlemek sürdürülebilir mimarlığın temel 

hedefleri arasında sayılabilir. Bu bağlamda giderek yaygınlaşan ve kabul gören 

sürdürülebilir mimarlık kaynakların ve ekosistemin korunumuna (ekolojik 

sürdürülebilirlik); kaynakların uzun dönem kullanılabilirliği ve kullanım bedellerinin düşük 

olabilmesine (ekonomik sürdürülebilirlik); insan sağlığı ve konforunun sağlanması ve 
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sosyal, kültürel değerlerin korunumuna ilişkin stratejiler (sosyal ve kültürel 

sürdürülebilirlik) geliştirmektedir  

Sonuç: Toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamını mekâna yansıtarak sonraki 

nesillere bu konuda doğru ve doğrudan bilgi aktaran değerler bütünü olarak tanımlanan ve 

sivil mimarlık örnekleri arasında önemli yer tutan konutların özgün hallerinin korunarak 

gelecek nesillere aktarılması kültür sürekliliğinin sağlanması oldukça önemlidir. Kültürel 

mirasımız, özellikle 1950 sonrasında uygulanan kentleşme politikaları sonucunda zamana 

karşı telafisi olmayan yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu tahrip ve yok olma 

süreçlerinin nedenleri ve alınması gereken önlemler uzun yıllar değişik platformlarda 

tartışılmış, ancak ne Sivrihisar konutlarının mevcut haliyle korunması ve yaşatılması, ne de 

yerleşimde göçü durduracak iş olanaklarının yaratılması mümkün olamamıştır. Sivrihisar 

evlerinin ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel sürdürülebilirlik kapsamında 

değerlendirildiği bu çalışmada Sivrihisar yerleşiminin canlandırılması ve yerleşimin 

ekonomik ve sosyal yapısını harekete getirecek tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Yerleşimde tarihi dokunun korunması ve iyileştirilmesi, yerleşimin geçmişinde var olan 

bazı el sanatlarının yeniden yaşatılması ve Sivrihisar’a ait yerel ve özgün tatların tanıtılması 

tarihi, turistik, kültürel ve gastronomi amaçlı turizmin canlandırılması amaçlanmalıdır. Bu 

amaçla yapılacak rölöve ve restorasyon çalışmalarını takiben yerleşimin tarihi yapı 

envanterinin çıkarılması, sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile yerleşimde yaşam kalitesinin 

ve yaşanabilirliğin arttırılması hedeflenmelidir.   

Anahtar Kelimeler: Ekolojik sürdürülebilirlik, ekonomik sürdürülebilirlik, sosyo-kültürel 

sürdürülebilirlik, Sivrihisar, geleneksel konut, kentsel koruma 
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KENTSEL ÇEVRENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA İRDELENMESİ:  

YOZGAT TOKİ KONUTLARI ÖRNEĞİ  

Sümeyra PEKTAŞ1 

1GaziÜniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Maltepe, ANKARA  

Amaç: Son yıllarda özellikle düşük gelir grubundaki kullanıcıların konut gereksinimini karşılamak 

amacıyla, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla pek çok kentte konut üretilmektedir. 

Konut maliyetini belirleyen en önemli girdilerden birinin arazi bedeli olması, kent içinde arazi 

bedellerinin yüksekliği ve kent merkezinde büyük arazilerin bulunamaması nedeniyle, ülkemiz konut 

üretiminde önemli bir payı olan TOKİ konutları, genellikle kent çeperinde veya kent dışında 

uygulanmaktadır. TOKİ konutlarının yer seçiminde etkin olan bu belirleyiciler konutların kentten 

kopuk bir karakter sergilemesine, kentin mevcut yapısı ile bütünleşememesine ve kentsel ölçekte 

sürdürülebilirliğin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin pek çok 

kentinde uygulamaları hızla devam eden TOKİ konutlarını, Anadolu’nun en eski ve önemli yerleşim 

merkezlerinden biri olan Yozgat özelinde irdelemek, kentte 4 etap halinde gerçekleştirilen konutların 

yerleşim ve tasarım kararlarını ve kentle kurduğu ilişkinin boyutlarını, kent makro formuna ve kentsel 

çevreye etkilerini tartışmaktır.  

Gereçler ve Yöntemler: Kullanıcı en temel barınma gereksinimine yanıt verecek konut yapısından, 

yapılarla oluşmuş kentlere, başka bir değişle tek yapı ölçeğinden kent ölçeğine kadar yapay çevre ile 

etkileşim içindedir. Yapılar ve yapılarla oluşmuş kentler, bir yandan kentsel kimliği olan çevrelerin 

oluşturulmasına, öte yandan mevcut kimliğin korunması ve anlam içeren çevrelerin yaratılmasına katkı 

sağlamaktadır. Türkiye’de ekonomik ve sosyal olanakların, nüfusun ve hizmetlerin ülke geneline 

homojen dağılmaması, bu olanaklardan yoksun az gelişmiş kentlerdeki nüfusun, olanakları fazla,  

görece gelişmiş büyük kentlere göç etmesine neden olmaktadır. Bu durum kentlerde kentsel 

hizmetlerin sağlıklı verilmesini güçleştirmekte, kimi zaman kentlerin görüntüsünü ve kimliğini 

değiştirebilmektedir. Son yıllarda düşük gelirli kullanıcıların konut gereksinimini karşılamak amacıyla, 

ülke genelinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla konut üretilmektedir. Ancak niceliği 

her geçen gün artan TOKİ konutlarının niteliği, tasarım ve yer seçim kararları, bulunduğu çevreye 

uyumu, kente ve kent kimliğine etkileri uygulamacı ve akademisyen mimarlar, meslek odaları ve 

mimarlık disiplini ile ilgili diğer disiplinlerce tartışılmaktadır. Bu çalışma kapsamında, Türkiye’nin pek 

çok kentinde üretimi süren TOKİ konutlarının Yozgat özelinde irdelenmesi amaçlanmış ve birbirinden 

farklı dönemlerde gerçekleştirilen bu konutların yer seçim ve tasarım kararları, kent ile ilişkisinin 

boyutları, kent makro formuna ve kentsel çevreye  etkileri tartışılmıştır.  

Sonuç: Kentlerin sahip olduğu doğal ve yapay çevrenin doğru analiz edilmesi, özgün özelliklerinin 

ortaya çıkarılması, kentsel çevrenin niteliğinin arttırılması ve kullanıcı tarafından benimsenmesi 

kentsel ölçekte sürdürülebilirlik sağlanması açısından önemlidir. Uygulandıkları kentlerin özelliklerini 

dikkate almayan uygulamalarıyla TOKİ konutları, kentlerin sahip olduğu kimlik üzerinde olumsuz etki 

yapmakta, kentsel çevrenin niteliğini olumsuz etkilemkte ve kentsel ölçekte sürdürülebilirliğin 

sağlanmasını güçleştirmektedir. TOKİ konutları doğal ve kültürel değerleri ortaya çıkaran kimlikli ve 

nitelikli bir mimarlık anlayışı çerçevesinde daha yaşanabilir,  kaliteli ve insan sağlığını önemseyen 

kentsel çevreler oluşturmaya yönelmeli, uygulamalar günün teknolojisini yansıtan çağdaş yorumlar 

içermelidir.  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, TOKİ konutları; Yozgat; yer seçim kararları; kentsel çevre   
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SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI TASARIMI KAPSAMINDA YAPI MALZEMELERİNİN ÇEVRESEL 

ETKİLERİ: AHŞAP ÖRNEĞİ 

Çiğdem Belgin DİKMEN 

Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Divanlı Yolu, 66100 

YOZGAT, e-mail: cbelgin.dikmen@gmail.com 

Amaç: Çevre, doğal, ekonomik ve insani değerlerle birlikte, canlı ve cansız varlıkların her 

çeşit eylem ve davranışını etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal nitelikteki 

etkenlerin bütünüdür. İnsanların değişen gereksinimlerini karşılamak amacıyla doğal 

kaynaklar ve teknoloji kullanımıyla yapay çevre oluşturulmakta, ancak bu süreçte yapı 

sektörü doğal kaynakları tüketmekte ve ortaya çıkardığı atıklarla çevre sorunlarına yol 

açmaktadır. Toplumların gelecek yüzyıllarda var olabilmelerini amaçlayan sürdürülebilirlik 

kavramı enerjinin, bakım ve onarım maliyetlerinin, yapıyla ilişkili hastalıkların, atık ve 

kirliliğin azaltılması; bunların yanı sıra yapı malzemelerinin verimliliğinin, konforunun, 

dayanıklılığının ve esnekliğinin attırılmasını hedeflemektedir. Yapıda kullanılan 

malzemelerin yapılardan daha kısa hizmet ömrüne sahip olması, belirli periyotlarda bakım-

onarım gerektirmesi veya yenilenmesi ve kullanıcıların yaşamlarının büyük bölümünü 

yapılarda geçirmesi insan sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahip yapı malzemelerinin 

titizlikle seçilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle sürdürülebilir yapı tasarımı ve çevreye 

duyarlı yapı malzemelerinin kullanılması ve yapı malzemelerinin hizmet ömrü boyunca 

sebep olduğu çevresel etkilerin değerlendirilmesi mimarlık disiplininin temel 

sorunlarından biri olmuştur. Bu bildiride sürdürülebilir yapı tasarımı kapsamında ahşap 

malzemenin yapılarda kullanım olanakları, yaşam döngüsü ve olası çevresel etkileri 

değerlendirilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Yapı sektöründe kullanılan yapı malzemeleri yaşam döngüleri 

boyunca pek çok çevresel etkiye sebep olmaktadır. Geniş bir yelpazede kullanım olanağı 

bulan, doğal ve çevre dostu bir yapı malzemesi olan ahşap kolay işlenebilirlik, hafiflik, 

sağlıklı olması, dayanıklılık, depreme ve yangına dayanım, uzun hizmet ömrü, geri 

dönüştürülebilirlik, estetik ve konforsal özellikler, kalite, ekonomiklik, kolay işlenebilirlik, 

üretim ve nakliye kolaylığı ve diğer malzemelerle birlikte uygulanabilirlik açısından tercih 

edilen bir yapı malzemesidir. Bu nedenle ahşap malzemenin yapı sektöründe kullanım 

alanları ve yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri tartışılmıştır. 

Sonuç: Yerel ve küresel ölçekte karşılaşılan çevre sorunları yaşantımızı olumsuz 

etkilemektedir. Çevre sorunlarına neden olan sektörlerin başında gelen yapı sektöründe, 

sürdürülebilir yapı malzemeleri tercih edilmelidir. Yapı malzemesinin yaşam süreçlerindeki 

her evre, çevresel etkileri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, sürdürülebilir yapı 

malzemelerinin özellikleri kadar, malzemelerin yaşam süreçleri boyunca geçirdikleri 

değişimler ve bu değişimlerin sebep olduğu çevresel etkiler de belirlenmeli, malzemenin 
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çevresel etkileri dikkate alınarak seçim yapılmalı, küresel ısınma, sera etkisi, atık yönetimi, 

enerji tüketimi konularında maksimum özen gösterilmelidir.  

Gelişen ve değişen teknoloji ile kullanıcılara sonsuz sayıda renk, desen, doku, biçim ve 

kullanım olanağı sunan ahşap malzeme yarattığı sıcak etki ile kullanıcılar tarafından tercih 

edilmekte ve yapıda çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Öte yandan yapılan araştırmalar 

çevresel etkiler açısından yapı malzemeleri seçiminde ahşap malzemenin önemini 

vurgulamaktadır.  Yapı sektörünün aktörü olarak mimarlar, inşaat mühendisleri, çevre, 

malzeme ve imalat mühendisleri sürdürülebilir yapı tasarımı kapsamında kullanıcılara 

rahat, konforlu, doğal bir fiziksel ortam sunmakla yükümlüdür. Sürdürülebilir ve çevre 

dostu bir yapı malzemesi olarak ahşap, yapıda kullanılan diğer malzemelere kıyasla bu 

yönüyle ön plana çıkmaktadır. Kullanılan ağaçtan daha fazla miktarda ağaçlandırma 

yapılarak orman alanlarının arttırılması, orman ürünlerinin sertifikalandırılması, 

ormancılığın kontrol altında tutulması ile ahşap malzemenin, yenilenebilir bir kaynak 

olarak uzun yıllar hizmet vermesi mümkün olabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre, Sürdürülebilir yapı tasarımı, Çevre dostu yapı malzemeleri, 

Yaşam döngüsü, Ahşap. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA FİZİKSEL ÇEVRENİN TASARIM ÖLÇÜTLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Zuhal ÖZÇETİN  

Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Divanlı Yolu, 66100 

YOZGAT 
Amaç: Yapılar yaşam döngüleri boyunca çevreyi kirletecek atıklar üretmekte ve doğal kaynakları 

kullanarak enerji sorunlarına sebep olmaktadır. Yapıların sebep olduğu çevre ve enerji sorunlarını 

azaltarak nitelikli, yaşanılabilir mekânlar yaratmak ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak 

amacıyla ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramı, yapının yaşam döngüsü boyunca ileri-geri beslemeli, 

tekrarlanabilen bir tasarım ilkesi olarak görülmekte, gün geçtikçe daha çok ilgi ve kabul görmektedir. 

Mimarlık, şehir ve bölge planlama gibi tasarım içeren disiplinlerin yanı sıra pek çok disiplin insanların 

gerekli konfor koşullarını sağlayan sağlıklı ve yaşanılabilir çevrelerde yaşam sürmesine yönelik kentsel 

çevrelerin oluşturulmasından sorumludur. Bu bağlamda fiziksel çevrenin oluşturulmasında etkin rol 

oynayan mimarlara da önemli görevler düşmektedir. Bu çalışmanın amacı çeşitli eylemlerin 

gerçekleştiği fiziksel çevrenin sürdürülebilirlik kapsamında tasarım ölçütlerini tartışmak ve sağlıklı, 

yaşanabilir ve sürdürülebilir fiziksel çevre oluşturmaya yönelik önerilerde bulunmaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Dünyada hızla artan nüfus ve insanoğlunun gelişen yapı teknolojileri ve yapı 

malzemelerinin etkisiyle doğal çevreyi biçimlendirerek yapay çevre oluşturma sürecinde 

gerçekleştirdiği yapısal faaliyetler doğal kaynakları tüketmekte ve ortaya çıkardığı atıklarla çevre 

sorunlarına neden olmaktadır. Öte yandan kentleşme ve sanayileşme süreçlerinde kaynakların 

denetimsiz kullanımı ve tüketimi enerji yoksunluğunun yanı sıra sera gazlarının salımı, ozon aşınması, 

toprağın, suyun ve havanın kirlenmesi gibi doğal çevrenin bozulmasına yol açacak sorunlarını da 

beraberinde getirmektedir.Bu bağlamda kentleşme, sanayileşme ve yapılaşmanın sebep olduğu bu 

sorunları gidermeye yönelik olarak ilk kez 1972 yılında gerçekleştirilen Stockholm Çevre 

Konferansı’nda tartışılan ve 1987 yılında Çevre ve Gelişme Komisyonu tarafından yayımlanan Ortak 

Geleceğimiz Raporu ile gündeme gelen “sürdürülebilir gelişme” anahtar bir kavram olarak yerel ve 

küresel ölçekte kabul görmüştür. Sürdürülebilir gelişme kavramı bugünün gereksinimleri karşılanırken 

gelecek nesillerin gereksinimlerini karşılama yeteneklerini ortadan kaldırmayan gelişme olarak 

tanımlanmaktadır. Birçok disiplini etkileyen sürdürülebilir gelişme kavramı fiziksel çevrenin 

biçimlenmesinde önemli payı olan mimarlık disiplinini ve yapı sektörünü de etkilemiştir. Bu çalışmada 

mimarlık disiplini ve yapı sektöründe etkin olan aktörler aracılığıyla oluşturulan fiziksel çevre makro 

ölçekte sürdürülebilir kentsel gelişme ve mikro ölçekte kentsel planlama/tasarım ilkeleri  ve 

sürdürülebilir yapı tasarım ilkeleri tartışılmıştır.  

Sonuç: Sürdürülebilirlik yenilenebilir ve çevreye duyarlı enerji kaynaklarının etkin ve verimli 

kullanımını, esnek ve değişen koşullara uyum sağlayabilen uzun hizmet ömrüne sahip sağlıklı 

mekânların tasarlanmasını, atıkların azaltılarak habitatın korunumunu, yapıyla ilgili sağlık ve güvenlik 

risklerinin minimuma indirgenmesini, geri dönüştürülebilir ve çevreyle dost yapı malzemelerinin 

seçilmesini ön plana çıkartmıştır. Şehir ve bölge plancıları, mimarlar, yerel yönetimler, kent planlama 

ve yapı tasarımında söz sahibi olan aktörler kenti ve kentin alt bileşeni olarak yapıları akılcı kullanmak, 

hizmet ömrü tamamlanmamış yapıları veya çöküntü alan haline gelmemiş kentsel mekânları aktif 

kullanarak kaynak ekonomisi sağlamak, yapıların yapım ve kullanım/işletim evrelerinde 

yenilenemeyen kaynak kullanımını azaltmaktan sorumludur. 

Anahtar Kelimeler: sürdürülebilirlik, fiziksel çevre, yaşanabilirlik, tasarım ölçütleri  



 

XII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                        14-17 EYLÜL 2015, MUĞLA 
 

85 

 

ÇEVRE EĞİTİMİNDE GÜNCEL ÇEVRE OLAYLARININ TAKİBİNDE  

GÜNLÜK GAZETELER 

Serap ÖZ AYDIN1, Selin ŞAHİN2 

1Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği 

ABD 

2Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü OFMAE Biyoloji Eğitimi Doktora Öğrencisi 

Amaç: Çevre eğitiminde gerçek başarı güncel ve bölgesel çevre sorunlarını fark eden ve bu 

durumlar karşısında doğru tutum ve davranışa sahip olan  bireyler yetiştirmektir. Bu 

çalışma bireylerin eğitiminde günlük gazetelerin kullanılmasının önemini göstermek 

amacıyla yapılmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler:  2011-2012 öğretim yılı Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. Sınıf  “Çevre 

Bilimi” dersinin bir bölümü gazetelerin çevre haberleri kullanılarak planlanmıştır. Ders 

yürütülürken öğrenciler her hafta 5 farklı gazete almış ve bu gazetelerdeki çevre 

haberlerinden ve yorumlarından oluşan her hafta için bir dosya hazırlanmıştır. Bu haftalık 

ödevler, öğrencilerle önceden belirlenen ölçütlere göre puanlanmıştır. 12 hafta boyunca 

öğrencilerin haberlerden topladığı puanların bir kısmı final notlarına yansıtılmıştır. Böylece 

dersin ölçme değerlendirme bölümü hem sürece yayılmış hem de otantik bir yaklaşımla 

yapılmıştır. Ayrıca toplanan haberlerden sınıfça yapılan seçimle belirlenenler her hafta 

okulun Fen Bilgisi Öğretmenliği duvar gazetesine asılmıştır. Dersler bittikten sonra yapılan 

değerlendirme çalışmasında öğrencilere 19 sorudan oluşan nitel bir anket 73 öğretmen 

adayına uygulanmış, özensiz doldurulmuş 4 tanesi çalışmadan çıkarılmış ve 69 öğrencinin 

anketi betimsel olarak analiz edilmiştir.  

Sonuç: Elde edilen bulgulardan öğrencilerin bu etkinlikten önce çevre ile ilgili haberleri 

%9.3 arkadaşlarından, %9.3 derslerinden, %5.1 gazetelerden, %34 internetten, %41 

televizyondan aldıklarını belirtmişlerdir. Diğer bir soruda ise öğrencilerin %10.4’ü bu 

etkinlikten önce de çevre haberlerinin dikkatini çektiğini söylerken, %81’i bu etkinlikle 

beraber çevre haberlerini okuduğunu belirtmiştir.  

Bu etkinlikle öncelikle öğretmen adaylarının bir çevre sorununa  ilişkin farklı yaklaşımları 

farklı gazeteler okuması sağlanarak farketmesi sağlanmıştır. Böylece demokratik bir tutum 

geliştirmeleri desteklenmiştir. Bununla birlikte topluma doğru bilgileri aktarması beklenen 

öğretmenlerin adaylık süreçlerinde gazete okuma alışkanlığı kazandırmak için adım atılmış, 

bu alışkanlığı olanların geliştirilmesinde destek olunmuş ve entelektüel gelişimleri 

açısından gazete gibi güçlü bir iletişim aracını kullanmaları sağlanmıştır. Ayrıca öğrenciler 

farklı materyallerle zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamında ders işlemekten zevk almış ve 

ileride kendi derslerinde kullanacaklarını belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre Eğitimi, Gazete, Medya okur-yazarlığı, Otantik Değerlendirme 
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TARIMSAL BİYOÇEŞİTLİLİK VE YEREL TOHUMLARIN KORUNMASI:  

İZMİR İLİ ÖRNEĞİ 

Zerrin ÇELİK 

Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Menemen-İzmir, 

zerrin.celik@gthb.gov.tr 

Amaç: İzmir ili Torbalı, Bayındır ve Kemalpaşa ilçelerinin dağ ve orman köylerinde, 2010-

2013 yılları arasında yürütülen araştırma kapsamında tarımsal biyoçeşitlilik ve kültürel 

zenginlik araştırılmıştır. Araştırma ile yerel çeşitlerin (köylü çeşitleri) kullanım düzeyi ve 

kadınların rolü, mevcut uygulamalar, karşılaşılan sorunlar, yerel tohumların ve ürünlerinin 

kullanımının arttırılması, geleneksel bilgi ve becerilerin korunarak, geliştirilmesine yönelik 

uygulamaların nasıl yönlendirilmesi gerektiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Yerel tohumlarla yetiştiriciliğin devam ettiği toplam 16 köyde 

yürütülen araştırma, nitel araştırma özelliği taşımakta olup, yaklaşım olarak katılımcı eylem 

araştırması (Participatory Action Research) şeklinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama 

yöntemi olarak; bireysel görüşmeler, anketler, grup çalışmaları, konferanslar, öncülük 

edilen veya katkıda bulunulan tohum takas şenlikleri kullanılmış ve bilgi üretimi 

gerçekleştirilmiştir. 

Sonuç: Yerel tohumların korunması konusunda; tohum ve tarımsal üretim ile ilgili 

politikalar, ekonomik faktörler, organizasyon ve örgütlülük kültürü, çevresel faktörler ve 

çiftçilerin sosyo-kültürel özellikleri etkili olmaktadır. Çalışmalar sonucunda, araştırmanın 

yürütüldüğü köylerde yerel tohumlar ve korunmasının önemi, doğa ve insan dostu tarım 

teknikleri konusunda farkındalık yaratılmıştır. Öztüketime yönelik olarak, yerel tohumlarla 

yapılan üretimde %15 düzeyinde bir artış gerçekleşmiştir. Üretilen ürünlerin tüketicilere 

doğrudan pazarlanması için çalışmalar başlamıştır. Araştırmada yerel tohumların özellikle 

kadınlar tarafından korunduğu ve bu konudaki bilgilerinin erkeklerden çok önde olduğu 

görülmüştür. Araştırmanın merkezinde bulunan kadınların değişimi, faaliyetlerinin 

geliştirilebilmesi, toplumda yerel tohumlar ve önemleri konularında farkındalık oluşturmak 

amacıyla; odak grup görüşmeleri ve değişik faaliyetlerin yanında, Türkiye’de ilk kez 

düzenlenen “tohum takas şenlikleri” yaratmış olduğu olumlu etki ile eylem araştırmasının 

en önemli eylemlerinden birisini oluşturmuştur.  

Yerel tohumların korunması ve geleceğe aktarılması, öncelikle çiftçilerin kendi tüketimleri 

için önem vermeleri ile sağlanabilir. Konunun önemi hem tüketicilerce hem de üreticilerce 

kavranması gerekmektedir. Bunun için çeşitli eğitimler, tohum takas şenlikleri veya yerel 

tohumlardan üretilmiş gıdalar, ürünler, yemekler vs. için festivaller düzenlenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal biyoçeşitlilik, yerel tohum,  katılımcı yaklaşımlar. 
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TARIMSAL ÜRETİMDE YEŞİL EKONOMİ  

Filiz PEZİKOĞLU, Gülşah MISIR 

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Bölümü, Yalova, 

filiz.pezikoglu@gthb.gov.tr 

Amaç: Yeşil ekonomi ya da yeşil büyüme olarak isimlendirilen yeni ekonomi yaklaşımının kaynağı, 

ilişkili olduğu kavram ve uygulamaların incelenmesi ve tarımsal üretimdeki olası yerinin irdelenmesi 

amacıyla bu makale hazırlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Makalede yayınlanmış yerli ve yabancı kaynaklar, uluslararası ve üstü 

anlaşmalar ile diğer kaynaklar kullanılarak, yeşil ekonomi temelinde mevcut ve gelecekte olası 

gelişmeler incelenmiştir. Makale derleme niteliğindedir. 

Sonuç: Yeşil Ekonomi, Birleşmiş Milletler tarafından “sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlarken 

yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunan, ekosistemin sağlıklı bir şekilde devamını sağlayan, 

sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerini teşvik eden, yeniliği destekleyen, yeni iş olanakları 

oluşturan, sosyal refahı artıran ve tüm paydaşların katılımına olanak tanıyan bir büyüme şeklidir” 

şeklinde tanımlanmıştır. Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporunda ise “doğal kaynakları verimli 

kullanan, çevresel bozulmaları önleyen, yoksulluğu azaltırken sosyal refahı ve istihdamı artıran, 

yenilikçi, verimli, temiz teknolojileri destekleyen bir ekonomik gelişme ve büyüme aracı olarak 

görülmektedir”. 

Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere, sürdürülebilir kalkınma amacına ulaşmada önemli bir araç olan 

yeşil ekonomi (veya yeşil büyüme) ekonomik devamlılığın sağlanabilmesinde yeni kaynak oluşturma 

mantığı da dahil olmak üzere yeni iş olanaklarının ortaya çıkmasını hedeflemektedir. Kırsal alanlarda 

bulunan toprak, su ve biyolojik çeşitlilik piyasa fiyatlarına sahip birer doğal sermaye olarak 

nitelendirilmekte ve daha çok kırsalda bulunan yoksulluğun azaltılmasında yeni iş olanaklarının 

oluşturulması pek çok ulusal plan ve stratejide öngörülmektedir. Bu iş olanaklarının yenilikçi 

yaklaşımla doğal kaynakları verimli kullanan sistemlere sahip olması beklenmektedir.  

Dünyadaki gelişmeler ışığında Türkiye’de de organik tarım, iyi tarım uygulamaları gibi tarımsal üretim 

sistemleri hammadde üretimi bazında uygulama olanağı bulmuşlardır. Bu sistemler, üretim sırasında 

kullanılan materyaller kaynaklı çevre kirliliği, toprak bozunumu gibi konuları olabildiğince kaldırmaya 

yönelik faaliyetlere sahiptir. Hammadde bazında enerji kullanımı çok önemli bir sorun olmasa da 

sulama suyunun kullanımı tarımsal üretimde en önemli yeşil sorunu oluşturmaktadır. Ambalajlama, 

geri dönüşüm, kompostlanabilir ambalajlar, azaltılmış ya da farklı amaçlarla kullanılabilen materyaller 

yeşil ekonomi anlamında tarımsal üretimde ortaya çıkan bazı konulardır. 

Yeşil pazarlama da benzer yaklaşımı hedef almaktadır. Eko-etiketler ve reklamlarla tarımsal üretimde 

de kullanılmaya başlanmıştır. Eko-etiket (ecolabel – yeşil etiket), Avrupa Birliğinde (AB) 1992 yılında 

tanımlanmış ve ödüllendirme sistemine dahil edilmiştir. Bu sistemin amacı, işletmeleri azaltılmış 

çevresel etkilere sahip ürün ve hizmetlere yönlendirmek ve yalnızca üretim süreci değil aynı zamanda 

tüketim süreci ile ilgili daha ayrıntılı bilgiyi tüketicilerine sunmalarını sağlamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yeşil ekonomi, yeşil pazarlama, tarımsal üretim, sürdürülebilirlik. 
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KUZEY AFRİKA İSPİNOZLARININ (Fringilla coelebs) TÜR SINIRLARI 

Utku PERKTAŞ1, 2, A. Townsend PETERSON3 

1Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bolumu, Beytepe, 06800, Ankara, Türkiye. 
2Department of Ornithology, American Museum of Natural History, Central Park West @79 

Street, New York, 10024, NY, USA.  
3 Department of Ecology & Evolutionary Biology, College of Liberal Arts and Sciencesö 

Biodiversity Institute, University of Kansas, Kansas, USA. perktas@hacettpe.edu.tr 

Amaç: Bu çalışmada Kuzey Afrika ispinozlarının tür sınırlarının morfolojik, moleküler ve 

ekolojik metotlarla belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma kapsamında Kuzey Afrika’da dağılım gösteren 

ispinozların alttürlerinden morfolojik ölçümler alinmiş ve aynı zamanda bu alttürlerin renk 

değişkenlikleri de sayısallaştırılmıştır. Bununla birlikte, mitokondri DNA varyasyonu ve 

ekolojik niş modellemesi ile ispinozların filocoğrafi örüntüleri de çalışma kapsamında 

tartışılmıştır. Morfolojik analizler için çok değişkenli istatistiksel analizleri ile maksimum 

parsimoni analizleri kullanılmıştır. Filocoğrafya analizleri için ise maksimum parsimoni 

analizi kullanılmıştır. 

Sonuç: Elde edilen morfolojik, filocoğrafi ve ekolojik sonuçlar arasında tam bir uyum 

yakalanamamıştır. Ancak filocoğrafi sonuçlar bölgede koruma öncelikli popülasyonların 

belirlenmesi için önemli sonuçların elde edilmesini sağlamıştır. En azından Kuzey Afrika’da 

bir popülasyon diğer popülasyonlardan farklı ayırt edici özelliklere sahiptir. Bu sonuçların 

tamamı Kuzey Afrika’daki biyolojik çeşitliliğin önemini ortaya koyacak şekilde sunum 

içerisinde tartışılmıştır. Ayrıca, bu çalışma taksonomik değerlendirmelerin yapılması için 

birden fazla kriterin kullanımının önemini de göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kuzey Afrika, İspinoz, Fringilla coelebs, Mitokondri DNA’sı, 

Filocoğrafya, Ekolojik Niş Modeli 
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ÖĞRETMENLERİN ÇEVRE BİLİNCİNE SAHİP OLMA NİTELİKLERİ İLE ÇEVRE ÖĞRETİMİ 

ÖZ YETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Serap ÇELTİK YILDIRIM1, Ömer Seyfettin SEVİNÇ2, Nurcan KAHRAMAN3 

1 MEB, Dr. Hüseyin Orhan İlkokulu, Turgutlu-Manisa,  
2 Düzce Üniversitesi, Eğitim Fak., İlköğretim Bölümü, Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, 

Konuralp Yerleşkesi- Düzce,  
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fak., İlköğretim Bölümü, Çanakkale 

Amaç: Bu çalışma öğretmenlerin kendilerine ilişkin çevre öğretimi öz yeterlilikleri ile çevre 

bilincine sahip olma nitelik algıları arasındaki ilişkiyi araştırmayı hedeflemektedir.  

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmaya Manisa İlinde fen bilimleri öğretmeni (34) ve sınıf 

öğretmeni (294) olarak görev yapan 328 öğretmen katılmıştır. Katılımcıların yaklaşık % 

60’ı kadın,  %40’ı erkektir. Mesleki tecrübe olarak baktığımızda ise örneklemin çoğunluğu, 

yaklaşık % 67, 16 yıl ve üzeri tecrübeye sahip olduklarını belirtmişlerdir.  

Veri toplama aracı olarak Çevre bilincine sahip öğretmen nitelikleri ölçeği ile Çevresel 

problemlerin öğretimine yönelik öz-yeterlilik ölçeği kullanılmıştır.   

Çevre bilincine sahip öğretmen nitelikleri ölçeği Şaşmaz-Ören, Kıyıcı, Erdoğmuş ve Sevinç 

(2010) tarafından geliştirilen çevre bilincine sahip öğretmen niteliklerini ölçmeyi 

amaçlayan bu ölçek dört alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar sosyal aktivite ve işbirliği, 

uygulama ve model olma, günlük yaşam ile ilişkilendirme ve tutum ve bilinçlendirme. Bu 

çalışma kapsamında sosyal aktivite ve işbirliği boyutu kullanılmamış, diğer 3 alt boyut ele 

alınmıştır.  

Kahyaoğlu (2006) tarafından geliştirilen öğretmenlerin fen bilimleri dersinde çevresel 

problemleri öğretmedeki öz-yeterliliklerini ölçen “çevresel problemlerin öğretimine yönelik 

öz-yeterlilik ölçeği” ise 7 maddeden oluşmaktadır.  

Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda, cronbacha alfa katsayısı öğretmenlerin uygulama ve 

model olma boyutu için .90, günlük yaşam ile ilişkilendirme .81 ve tutum ve bilinçlendirme 

.94 ve çevresel problemlerin öğretimine yönelik öz-yeterlilik ölçeği için .90 olarak 

hesaplanmıştır.  

Sonuç: Öğretmenlerin çevre bilincine sahip olma nitelikleri ve çevre öğretimi öz 

yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla pearson korelasyon analizi 

yapılmıştır. Tablo 1. de korelasyon katsayıları sunulmuştur.  

Buna göre öğretmenlerin kendi çevre bilincine sahip olma nitelikleri hakkındaki algıları 

arttıkça çevresel problemlerin öğrenimine yönelik öz yeterlilikleri de artmaktadır. Bir diğer 

deyişle öğretmenler çevresel olaylarda model olduklarını, günlük hayat ile 

ilişkilendirdiklerini öğrencilerin tutumlarını arttırıcı davranışlarda bulunduklarını 

düşündükçe öğretmenlerin çevresel problemleri öğretme konusunda kendilerine olan 

güvenleri artmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: çevre eğitimi, öğretmen öz-yeterlilik, öğretmen nitelikleri 
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FARKLI MOLEKÜLER BÜYÜKLÜK FRAKSİYONLARINDAKİ HÜMİK ASİT VE ANYON İLE 

KATKILANTIRILMIŞ TİTANYUM İKİLİ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Perihan AKAN1, Miray BEKBÖLET2 
1Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü, Çankaya - Ankara, 

apakan@hacettepe.edu.tr,  
2Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü,  Bebek-İstanbul 

Amaç: Toprakta, su kaynaklarında ve özellikle yeraltı sularında yoğun olarak bulunan hümik asitler, 

arıtma sistemlerinin klorlama prosesleri sırasında, halk sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip olan 

(merkezi sinir sistemi, bağırsak kanseri gibi) dezenfeksiyon yan-ürünlerinin (trihalomethan, haloasetik 

asit) oluşmasına sebep olurlar. Bu sebeplerden; hümik asitler suların arıtımı sırasında uzaklaştırılması 

gereken doğal organik maddelerin önemli bir kısmını oluştururlar. Geleneksel arıtma yöntemlerine ek 

olarak, fotokataliz, doğal organik maddelerin sulardan uzaklaştırılması için uygulanan arıtma 

yöntemlerinden biridir. Yüzey odaklı bir mekanizmaya dayalı fotokaliz yönteminde, yüksek kimyasal 

kararlılık, kolay erişilebilirlik, ucuz olması gibi avantajlı özelliklerinden dolayı standart bir fotokatalist 

olarak kullanılan titanyum dioksit (TiO2) türlerinin adsorptif özelliklerinin bilinmesi gerekir. Anyon ile 

katkılandırılmış oksit yüzey ve hümik asit alt fraksiyonları arasındaki yüzey etkileşimlerinin 

anlaşılması, fotokataliz sırasında hümik maddelerinin rolünün belirlenmesi için önemlidir. Bu 

çalışmada, farklı moleküler büyüklük fraksiyonlarındaki hümik asit ile yalın haldeki TiO2 ve çeşitli 

anyonlar ile katkılandırılmış TiO2 türlerinin (C-, N- , S- ve N-S- katkılı TiO2) iki farklı ticari türü (Degussa 

P-25 ve Hombikat UV-100) arasındaki adsorptif özelliklerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi 

araştırılmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Adsorpsiyon deneyleri, hümik asit ve anyonlarla katkılandırılmış TiO2 

türlerinden oluşan ikili sistemi arasındaki yüzey etkileşimlerinin değerlendirilmesi için 

gerçekleştirilmiştir. Adsorpsiyon deneylerinde 3 farklı moleküler boyut fraksiyonlarındaki (0.45 µm 

filtrelenmiş fraksiyon, 100 kDa’lık fraksiyon ve 30 kDa’lık fraksiyon) hümik asit çözeltileri (20 mg L-1) 

adsorplanan madde ve 10 farklı tipteki TiO2 türleri ((katkısız, N-, S-, C- ve S-N- katkılı Degussa P-25 ve 

katkısız, N-, S-, C- ve S-N- katkılı Hombikat UV-100) ; 0.1-1.0 mg mL-1) adsorban olarak kullanılmıştır. 

HA ve onun moleküler büyüklük fraksiyonlarının (0.45 µm filtrelenmiş fraksiyon, 100 kDa’lık fraksiyon 

ve 30 kDa’lık fraksiyon) katkısız TiO2 ve anyonlar ile katkılandırılmış TiO2 türleri üzerindeki 

adsorpsiyon özelliklerini belirlemek için, çözünmüş organik karbon (ÇOK), UV-vis spektral özellikleri 

(Renk436, UV365, UV280, UV254) ve spesifik UV-vis parametreleri (SCoA, SUVA365, SUVA280 ve SUVA254) 

sonuçların değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Buna ek olarak, adsorpsiyon deneylerinden elde edilen 

sonuçlar, Freundlich, Langmuir ve Dubinin–Radushkevich izoterm modellerine göre 

değerlendirilmiştir. 

Sonuç: Hümik asitin bütün moleküler büyüklük fraksiyonları ile katkısız ve anyonlarla katkılandırılmış 

TiO2 Degussa P-25 ve Hombikat UV-100 türleri arasındaki yüzey etkileşimleri, Freundlich, Langmuir 

and Dubinin-Radushkevich izoterm model parametrelerinin çözünmüş organik karbon (ÇOK) 

verilerine göre, önemli derecede farklılıklar göstermişlerdir. Bu farklılığın nedeni olarak, hümik asitin 

farklı moleküler büyüklük fraksiyonlarında mevcut olan fonksiyonel grupların (fluoroforik ve 

kromoforik gruplar) rolleri gösterilebilinir. Hümik asitin değişen moleküler büyüklük fraksiyonuna 

bağlı sonuçaların değerlendirilmesi hem TiO2 türlerinin tipine hem de morfolojik özelliklerine bağlı 

dikkate değer  farklılıkları işaret etmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, Fotokataliz, Hümik asit, TiO2 türleri 
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Drosophila melanogaster’İN ÖMÜR UZUNLUĞU ÜZERİNE ZnOTiO2 

NANOKOMPOZİTİNİN OLASI TOKSIK ETKİLERİNE KARŞI OLEUROPEİN’İN KORUYUCU 

ROLÜ 

Tuğba ATICI1, Deniz ALTUN ÇOLAK2 

1 Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan, asel_msn@hotmail.com,  2Erzincan 

Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. ,Biyoloji Bölümü, Erzincan 

Amaç: Teknolojinin hemen her alanında kullanılan nanopartiküllerin son yıllarda sağlığa 

etkileri dünya genelinde endişe yaratmakta ve bu durum hızla dikkat çekmektedir. 

Titanyum dioksite (TiO2) yüklenmiş çinko oksit (ZnO) nanopartiküllerinin (ZnOTiO2 

nanokompozitinin) ömür uzunluğu üzerine olası toksik etkilerine karşı zeytin bitkisinin 

yaprağından elde edilen ve güçlü bir antioksidan olan Oleuropein’in (OLE) koruyucu rolü 

araştırılmıştır.  

Gereç ve Yöntemler: Ömür uzunluğu deneylerinde, D. melanogaster‘in Oregon R (wild 

type) dişi ve erkek populasyonlarında ayrı ayrı çalışılmıştır. Bu amaçla, kontrol ve deney 

grupları için farklı konsantrasyonlarda ZnOTiO2 (0.005, 0.1, 0.5, 1mg/mL)  ve OLE (100µM) 

içeren setler hazırlanmıştır. Pupadan çıkan aynı yaşlı çiftleşmemiş dişi ve erkek sinekler, 

uygulamadan önce 2 saat aç bırakılmıştır. Daha sonra, bu bireyler farklı konsantrasyonlarda 

ZnOTiO2 ve ZnOTiO2+OLE içeren şişelerde 2 saat beslenmişlerdir. Uygulama sonrasında dişi 

ve erkek bireyler, içerisinde Standart Drosophila Besiyeri (SDB) bulunan kültür şişelerine 

aktarılmış ve tüm kültür şişeleri uygun sıcaklık kabinlerinde tutulmuştur. Deney süresince 

besinler haftada iki kez tazelenerek birey sayıları günlük olarak kontrol edilmiş ve ölen 

bireyler kaydedilerek ortamdan uzaklaştırılmıştır. Kontrol ve uygulama gruplarına ait 

sonuçların istatistiksel analizleri için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Duncan testi 

uygulanmıştır. 

Bulgular: Çalışmamızda ZnOTiO2 nanokompozitine maruz bırakılan hem dişi hem de erkek 

bireylerin ömür uzunluğunun konsantrasyon artışına paralel olarak kontrol grubuna göre 

azalırken ZnOTiO2+OLE uygulama gruplarına ait ömür uzunluğu değerlerinin ise kontrole 

yaklaştığı görülmüştür. Ortalama ömür uzunluğu bakımından her iki eşey grubunda 

kontrole göre gözlenen bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05) 

Tartışma ve Sonuç: Drosophila’da gözlenen ZnOTiO2 nanokompozitinin sebep olduğu bu 

toksik etkiyi, muhtemelen oksidatif strese ve lipit peroksidasyona yol açmak suretiyle 

gerçekleştirmektedir. Güçlü doğal antioksidanlardan olan OLE'nin ise serbest radikal 

oluşumunu engelleme ve detoksifikasyon enzimlerini uyarma özellikleri sayesinde 

ZnOTiO2'nin zararlı etkilerine karşı koruyucu bir rol oynadığı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Drosophila melanogaster, ZnOTiO2, Oleuropein, Ömür Uzunluğu, 

Oksidatif stress 

Teşekkür: Bu çalışma, 2013/090614-0088 nolu EÜBAP tarafından desteklenmektedir. 
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DİCLE NEHRİ’NDE YAŞAYAN Garra variabilis TÜRÜNÜN BİYOLOJİSİ ÜZERİNE 

ARAŞTIRMALAR 

Serbest BİLİCİ1, Erhan ÜNLÜ2, Tarık ÇİÇEK2 

1 Şırnak  Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, İdil-Şırnak, 

serbestbilici@hotmail.com , 

2Dicle  Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Diyarbakır 

Amaç: Bu çalışma 2012 Nisan ayı ile 2013 Mayıs ayı arasında kalan 14 aylık zaman 

periyodu boyunca Dicle Nehir sistemi içindeki Bismil lokalitesinde yaygın dağılım gösteren 

bıyıklı balık türlerinden G.variabilis (Heckel, 1843)’nın eşey dağılımı, boy ve ağırlık olarak 

büyüme ile büyüme oranları, kondisyon faktörü, eşeysel olgunluk yaşı ve boyu, üreme 

zamanı, yumurta verimi gibi bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Balıkların avlanmasında değişik göz aralıklarına sahip alt 

tarafında kurşun, üst tarafı mantardan oluşan değişik uzunluklardaki kör (çekme) ağlar 

kullanılmıştır. Ağlar sabah erken saatlerde suya bırakılarak ve ağın su içinde gezdirilmesi 

suretiyle örnekleme yaklaşık olarak 4-6 saat arasında yapılmıştır. Arazide balıkların 

yakalanması dışında avlanmanın yapıldığı saha içinde genellikle her örneklemenin yapıldığı 

her günün aynı saatlerinde sudaki fiziksel parametreler; ph, Oksijen, Sıcaklık ve iletkenlik 

gibi parametreler Hache Lange marka HQ40 multiparametre cihazı ile arazide ölçülmüştür. 

Yakalanan balık örneklerinin tür seviyesinde teşhis ve sayımları yapılarak ayrı poşetlere 

konulmuş ve içinde buz kalıplarının bulunduğu dikdörtgen şekilli üstten blok kapaklı 30 lt 

hacimli termoslarla aynı gün laboratuvara getirilmiştir. 

Sonuç: Bu çalışmada, G.variabilis’in incelenen örnekleri II-VII yaş grupları arasında dağılım 

göstermiştir. Örnekler % 85 oranında dişi ve % 15 oranında erkek bireylerden oluşmuş 

olup, dişi-erkek oranı 1 : 0,18 olarak hesaplanmıştır. Çatal boy uzunlukları ile vücut 

ağırlıkları dişilerde 95-162 mm ve 14-76 g, erkeklerde ise 105-151 mm ve 14-54 g arasında 

değişmektedir. Boy-ağırlık ilişkisi dişi ve erkek bireylerde sırasıyla : Log W = -5,1080 + 

3,15558 Log FL ( r2=0,7489) P<0,001, Log W = -4,8392 + 3,0153 Log FL ( r2=0,6159) 

P<0,001 olarak hesaplanmıştır. Kondisyon faktörü değerleri dişi ve erkek bireylerde 

sırasıyla; K = 1,17 ± 3,28, K = 1,02 ± 2,46 olarak belirlenmiştir. Von Bertalanffy yaş-boy 

ilişkisi denklemi dişi ve erkek bireylerde sırasıyla; Lt=33,75 [1-e-0,04001 ( t+7,34612)], 

Lt=35,17[1-e-0,034345( t+21,6588)] şeklinde hesaplanmıştır. Üreme zamanının mayıs ve haziran 

ayları arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu periyotta su sıcaklığı 21,4 oC ile 31 oC 

arasındadır. Yakalanan örneklerin yumurta sayısı 2877,7– 999,7 arasında, yumurta çapı ise 

0,29 mm (Ağustos 2012) ile 1,75 mm (Nisan 2013) arasında değişmektedir. Araştırma 

boyunca elde edilen G.variabilis bireylerinin dişi ve erkek bireylerine ait hesaplanan 

ortalama GSİ değerleri sırasıyla 2 - 27 ile 0,9 - 12,5 arasında değişmektedir. Eşeysel 

olgunluğa ulaşma yaşı ile boyu; dişilerde IV yaş ve 18,9 cm, erkeklerde ise IV yaş ve 14,6 cm 

olarak bulunmuştur. 
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Bu çalışma sonucuna göre yakalanan balık türlerine en az bir defa üreme şansının verilmesi 

ve üreme mevsimlerinde mutlaka av yasağı uygulaması getirilmelidir. G.variabilis’de dişi 

bireylerde çatal boyu 189 mm ve IV yaş; erkek bireylerde ise çatal boy uzunluğu 146 mm ile 

IV yaşın altındaki bireylerin balık üremesinin devamı için yakalanmaması gerekmektedir. 

Nehir yatağının her iki tarafında tarım arazilerinin olduğu arazilerde yoğun tarımsal 

faaliyetler yapılmakta, bunun için tarla sulama amacıyla su çekilmekte, ilaçlı ve gübreli atık 

sulama suları nehre karışmaktadır. Nehirdeki su debisi dengeli değildir. Nehir yatağında, 

çalışma yapıldığı yerde kum ocakları görülmüştür. Bu kum ocakları kum çekmek sureti ile 

nehir yatağının kirlenmesine, su yatağının yön değiştirmesine sebep olmakta ve nehir 

sistemini tahrip etmektedir. Buna benzer çevresel etkenler balık büyümesi ve üremesi 

üzerine olumsuz etki etmektedir. Nehirdeki potansiyel su ürünleri avcılığının denetiminin 

ilgili kamu kurumları ve kuruluşları tarafından sağlanması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dicle Nehri, Garra variabilis, Üreme, Büyüme, Von Bertalanffy. 

Teşekkür: Bu çalışma süresince bana yardımcı olan hocalarım Prof. Dr. Elif ipek SATAR ve 

Doç. Dr. Hülya KARADEDE AKIN’a teşekkür ederim. 
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FATİH TABİAT PARKI (YOZGAT) UZUN KULAKLI ORMAN BAYKUŞU  

(Asio otus)’NUN DİYETİNDEKİ MEMELİ KOMPOZİSYONU  

Nurhan ARSLAN1,  Ayşegül CANDAN1, Tarkan YORULMAZ2 

1 Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Çankırı 
2 Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çankırı 

biyolognurhanarslan@gmail.com 

Amaç: Uzun kulaklı orman baykuşu (Asio otus) Anadolu’da yayılış gösteren myofagus (fare 

yiyici) kuş türlerinden biridir. Pellet analizleri belli bir alanda yaşayan küçük memeli 

türlerinin tespitinde kullanılmaktadır. Birçok çalışmada Asio otus türünün diyeti ve besin 

davranışı hakkında bilgiler verilmiştir. Bu çalışma ile Yozgat Fatih Tabiat Parkında yaşadığı 

tespit edilen 9 Asio otus bireyinin diyetindeki memeli kompozisyonunu ortaya koymak ve 

buna bağlı olarak hangi habitatlar üzerinde ağırlıklı beslendiğini belirlemek amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma Yozgat Fatih Tabiat Parkından Şubat ve Mart 2014 

tarihlerinde 9 Asio otus bireyinin yaşadığı 3 farklı lokaliteden toplanan 706 pellet üzerinde 

yapılmıştır. Pelletler % 3 lük NaOH solüsyonu kullanılarak çözülmüş daha sonra kemikler 

kurutulup teşhis edilmiştir. Teşhislerde ilgili memeli türü hakkındaki sistematik çalışmalar 

dikkate alınmış ve ağırlıklı olarak kafatası ve diş morfolojileri kullanılmıştır. 

Sonuç: Pelletler üzerinde yapılan analizler sonucunda toplam 1300 bireye/ava ait kemik 

kalıntısı tespit edilmiştir. Bu bireylerin 4 familya’ya ait 12 memeli türünü temsil ettiği 

belirlenmiştir. Bu türlerin Crocidura suaveolens, Suncus etruscus, Microtus hartingi, Microtus 

levis, Microtus sp., Cricetulus migratorius, Mesocricetus brandti, Apodemus sp., Apodemus 

sylvaticus, Apodemus whitherbyi, Mus macedonicus ve Meriones tristrami olduğu teşhis 

edilmiştir. 

Bu çalışma ile Fatih Tabiat Parkındaki çam ormanını yuvalanma yeri olarak tercih etmiş 

Asio otus bireylerinin orman, tarım arazileri, sulak alanlar ve step ekosistemlerdeki yaygın 

ve etkin küçük memeli türleri üzerindeki besin dağılımı ortaya konmuştur. Pelletler 

üzerinde yapılan analizler sonucunda tarım zararlısı olarak bilinen ve step alanlarda da 

oldukça yaygın olan Microtus hartingi türünün Asio otus’un diyetinde ilk sırayı aldığı tespit 

edilmiştir. Besin kompozisyonundaki memeli türlerinin çeşitliliğine bakıldığında Asio 

otus’un beslenme amacı ile farklı habitat tiplerinde faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır. 

Beslenme alanları olarak ormanlık, çalılık, step alan, tarım alanları gibi yerleri tercih ettiği 

anlaşılmıştır. Besin kompozisyonundaki memeli türlerinin yaşam alanları dikkate 

alındığında Asio otus türünün daha çok tarım ve step alanları üzerinde beslendiği ortaya 

çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Asio otus, pellet, küçük memeliler, kafatası, Yozgat 

Teşekkür: Pelletlerin toplanmasındaki yardımlarından dolayı Yüksek Lisans Öğrencisi 

Mert Oktay Baykan’a teşekkür ediyoruz. 
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NEONİKOTİNOİT GRUBU İNSEKTİSTLERİN EKOTOKSİKOLOJİK ETKİLERİ 

Osman ÇAĞIRGAN1, Yasin Nazım ALPKENT2, Meryem UYSAL3, Hüseyin ÇETİN3 

1 Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Meram - Konya, 

osman.cagirgan@gthb.gov.tr,  
2 Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara,  

3 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Konya 

Amaç: Tarımsal üretimde insektisit kullanımı zararlılarla mücadelede en sık başvurulan 

yöntemdir. Bu amaçla pek çok aktif madde kullanılmakla birlikte uygulamadaki esnekliği, 

sistemikliği ve memelilere düşük toksitesi nedeniyle kullanımı en yaygın insektisit grubu 

olan neonikotinoitler küresel insektisit pazarının 1/3 ünü oluşturmaktadır. 

Neonikotinoitlerin en önemli üyesi olan imidacloprid ise küresel ölçekte en çok satılan 

ikinci aktif maddedir. Uygulamadan sonra büyük bir kısmı toprağa karışan 

neonikotinoidlerin topraktaki yarılanma ömrü 1000 günü geçebilmekte ve birikme 

gösterebilmektedir. Üstelik sızma potansiyelleri de yüksek olduğundan su kaynakları 

açısından kirletici bir unsur olabilmektedir. Bal arılarına DDT’ye nazaran 7297 kat daha 

toksik olan imidacloprid başta olmak üzere neonikotinoid grubu insektisitler arı 

kolonilerinde ani ölümlere neden olmakta ve polinasyonu hizmetlerini de aksatmaktadır. 

Bu çalışmada neonikotinoidlerin uygulamadan sonraki durumları incelenerek, toprak ve su 

kaynaklarında oluşturduğu kirlilik üzerinde durulmuştur. Ayrıca bal üretimi, polinasyon ve 

biyolojik mücadeleye olumsuz etkileri açıklanmıştır. 

Sonuç: Neonikotinoidlerin yaygın kullanılması toprak ve su kaynaklarında kirliliğe neden 

olarak, polinasyonu sekteye uğratarak ve biyolojik mücadeleyi devre dışı bırakarak tarımsal 

üretimin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Bu sebeple zararlılara yönelik zirai 

mücadelede entegre mücadele anlayışı benimsenmelidir. Kültürel ve biyolojik mücadele 

gibi çevre dostu uygulamalar yaygınlaştırılmalıdır. Polen kaynağı olan çiçekli bitkiler 

öncelikli olmak üzere tarımsal üretimde neonikotinoidlerin kullanımı gözden geçirilmelidir. 

Kimyasal mücadelenin zorunlu olduğu durumlarda ise farklı insektisit sınıfları arasında 

münavebe uygulanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: neonikotinoid, imdacloprid, toksite, ekosistem, polinasyon,  çevre 

kirliliği 
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EĞİRDİR GÖLÜ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio, Bloch 1782) SOLUNGAÇ, 

KARACİĞER VE KAS DOKU ÖRNEKLERİNDE  

BAZI AĞIR METAL PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Cafer BULUT1, Ayşegül KUBİLAY2 
1Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 32500 Eğirdir-Isparta, 

caferbulut@gmail.com 
2Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Doğu Kampüsü 32260 Isparta 

Amaç: Günümüz dünyasında, kentsel yaşam ve endüstriyel gelişimin artışıyla beraber bu tür 

gelişmelerin kaçınılmaz bir etkisi olan çevre kirliliği ile de karşılaşılmıştır. Çevre kirleticileri arasında 

da metal ve metal bileşikleri ise ön sıralarda yer almaktadır. Doğal yollar ve endüstriyel atıklardan 

kaynaklanan etkilerle serbest hale geçen metaller yer altı ve yerüstü sularına karışmakta ve akuatik 

ekosistemlere organizmalarda birikim göstermeleri nedeniyle zarar vermektedir. Bu çalışmada Eğirdir 

Gölü’nden elde edilen Carassius gibelio örneklerinde bazı önemli ağır metallerin düzeylerini araştırmak 

amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: 2013 yılı ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde gerçekleştirilen çalışmada 

Eğirdir Gölü’nün üç farklı bölgesinden uygun göz açıklığına sahip ağlar yardımıyla elde edilen toplam 

45 adet C. gibelio örneğinde analizler gerçekleştirilmiştir. Örnekler önce HNO3 ile çözünürleştirme 

işlemine tabi tutulduktan sonra ICP-OES cihazında ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmada arsenik 

(As), kadmiyum (Cd), kurşun (Pb), mangan (Mn), nikel (Ni), krom (Cr), çinko (Zn) ve bakır (Cu) 

parametreleri incelenmiş ve elde edilen veriler literatürler ışığında değerlendirilmiştir. 

Sonuç: As, solungaç dokusunda 0,025-0,104 mg kg-1, karaciğer dokusunda 0,028-0,106 mg kg-1 ve kas 

dokusunda 0,019-0,089 mg kg-1; Cd, solungaç dokusunda 0,039-0,120 mg kg-1, karaciğer dokusunda 

0,045-0,145 mg kg-1 ve kas dokusunda 0,026-0,099 mg kg-1; Cr solungaç dokusunda 0,032-0,375 mg kg-

1, karaciğer dokusunda 0,032-0,408 mg kg-1 ve kas dokusunda 0,018-0,318 mg kg-1; Cu, solungaç 

dokusunda 2,365-30,152 mg kg-1, karaciğer dokusunda 6,547-173,614 mg kg-1 ve kas dokusunda 0,052-

2,958 mg kg-1; Mn, solungaç dokusunda 0,102-6,263 mg kg-1, karaciğer dokusunda 0,035-3,568 mg kg-1 

ve kas dokusunda 0,031-1,409 mg kg-1; Ni, solungaç dokusunda 0,021-0,251 mg kg-1,  karaciğer 0,025-

0,241 mg kg-1 ve kas dokusunda 0,025-0,142 mg kg-1; Pb, solungaç dokusunda 0,005-0,256 mg kg-1,  

karaciğer 0,004-0,120 mg kg-1 ve kas dokusunda 0,013-0,255 mg kg-1 ve Zn solungaç dokusunda 6,127-

82,222 mg kg-1,  karaciğer 3,350-86,350 mg kg-1 ve kas dokusunda 3,371-39,089 mg kg-1 arasında 

değişim göstermiştir. Solungaç bölgesinde en fazla Zn (ort. 33,918 mg kg-1), en az ise As (ort. 0,061 mg 

kg-1) konsantrasyonu; karaciğer bölgesinde en fazla Cu (ort. 31,915 mg kg-1) ve Zn (ort. 30,516 mg kg-1), 

en az ise As (ort. 0,057 mg kg-1) konsantrasyonu ve kas bölgesinde en fazla Zn (ort. 11,183 mg kg-1), en 

az ise As (ort. 0,050 mg kg-1) konsantrasyonu  tespit edilmiştir. Genel olarak ise en fazla Zn ve Cu 

elementleri tespit edilmiş olup onu sırasıyla Mn takip etmiştir. En az ise As, Ni, Cd ve Cr elementleri 

tespit edilmiştir. Yapılan istatistiki analizlerde ise bölgeler ve mevsimler arası küçük farklar 

bulunmakla birlikte bu farkın istatistiki olarak önemli olmadığı görülmüştür (p>0.05). Elde edilen 

veriler yapılan diğer çalışmalar ışığında değerlendirildiğinde Eğirdir Gölü gümüşi havuz balığı 

örneklerinde ağır metal konsantrasyonlarının diğer çalışmalara kıyasla daha düşük olduğu 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Eğirdir Gölü, Carassius gibelio, ağır metal, arsenik, kadmiyum, kurşun 

Teşekkür: Bu çalışma, 3454-D2-13 nolu SDÜ-BAP projesi tarafından desteklenmiştir. Bu çalışma SDÜ 

Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 2011/1-006 nolu kararı ile gerçekleştirilmiştir. 
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SUSURLUK ÇAYI’NDA (BALIKESİR) ANYONİK DETERJAN, FOSFAT, BOR VE  

AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

Orkide MİNARECİ1, Yıldız GÖNÜL1, Murat ÇAKIR1, Merve BAZER1, Melike YAVUZ1 

Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 45140, Manisa 

Amaç: Balıkesir iline bağlı Susurluk ilçesinin en önemli akarsularından olan Susurluk 

Çayı’nın, nüfus artışı, sanayileşme ve çevresindeki tarım arazilerinin çokluğundan 

kaynaklanan evsel ve endüstriyel atıklar nedeniyle kirlilik tehditi altında olduğu 

düşünülerek, çaydan alınan su örneklerinde anyonik deterjan, fosfat, bor ve bazı ağır metal 

(bakır, krom, nikel ve kurşun) konsantrasyonlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Araştırma materyali olarak, Susurluk Çay’ında belirlenen 6 

istasyondan mevsimsel olarak alınan su örnekleri seçilmiştir. Örneklemeler Kasım 2012 - 

Haziran 2013 tarihleri arasında mevsimlik periyotlar halinde yapılmıştır.  

Anyonik deterjan, metilen mavisinin anyonik yüzey aktif maddelerle reaksiyonu sonucu 

oluşan mavi renkli tuzun kloroformda çözülmesiyle spektrofotometrik olarak ölçülmüştür. 

Orto-fosfat fosforu (PO4-3-P), asidik ortamda askorbik asit, amonyum molibdat ve 

potasyum antimonil tartaratla reaksiyona girmesi sonucu oluşan mavi renkli fosfomolibdik 

asitin spektrofotometrede ölçülmesiyle saptanmıştır. Bor miktarı, borun spesifik bir reaktifi 

olan karmin ile oluşturduğu kırmızı renkli bileşiğin spektrofotometrede ölçülmesiyle 

belirlenmiştir. Ağır metal analizleri için 250 ml’lik polietilen şişelere alınan su örnekleri 

4°C'de laboratuvara getirilmiş ve 1-6 saat içinde, ICP-MS (Agilent 7700) cihazı ile analiz 

edilmiştir. İstatistiksel analizlerin yapılmasında Graphpad Prism For Windows Paket 

istatistik programı kullanılmış, “One-way Anova” varyans analizi uygulanmıştır. 

Sonuç: Analiz sonuçlarına göre, anyonik deterjan konsantrasyonları 0.054 – 0.134 mg/L 

arasında; fosfat konsantrasyonları, 0 – 0.034 mg P/L arasında; bor konsantrasyonları 0.101 

– 1.231 mg/L; bakır konsantrasyonları 0.0013 – 0.0037 mg/L; nikel konsantrasyonları 

0.0015 – 0.0029 mg/L; krom konsantrasyonları 0.0001 – 0.0009 mg/L; kurşun 

konsantrasyonları 0 – 0.0005 mg/L arasında değişen değerlerde bulunmuştur. Elde edilen 

ortalama değerler, “Çevre Mevzuatı, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Kıta İçi Su 

Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri” ile karşılaştırılmıştır. Susurluk Çayı’nın 

anyonik deterjan, fosfat, bor ve ağır metal (bakır, nikel, krom, kurşun) parametreleri 

yönünden I. sınıf (yüksek kaliteli su) olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Ağır metal, anyonik deterjan, bor, fosfat, Susurluk Çayı. 
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İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRESEL TUTUM VE ÇEVRE BİLGİ 

DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Buket AKYOL 

Dünyada 1970'lerden sonra giderek artan, çevreye karşı gösterilen ilgi ülkemizde 

1980’lerden sonra yaşanmaya başlamıştır. İlginin, olumlu tutum ve davranışa 

dönüştürülebilmesi ancak çevreye karşı bilinçlenme ile olacaktır. Bilinçlenmenin yolu ise 

çevre eğitiminden geçmektedir. 

Bu araştırmada İlköğretim Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği programlarında 

bulunan öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumları ve çevre bilgi puanları 

belirlenmeye çalışılmış olup; genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 

2011-2012 eğitim-öğretim yılında, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 

584’ü Sınıf, 559’u Sosyal Bilgiler, 290’ı Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencisi olmak üzere 

toplam 1433 öğrenci oluşturmuş olup; örneklemini ise 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 

Niğde Üniversitesinde öğrenim gören Sınıf, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi öğretmenliği 1-

4.sınıflardan tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 648 öğrenci oluşturmuştur. 

Araştırma sonucunda; öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutum puanları cinsiyete, 

öğrenim gördükleri programa, çevre eğitimi dersi alıp almamalarına, mezun oldukları lise 

türüne ve bulundukları sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının çevre bilgi puanlarının cinsiyete, çevre eğitimi dersi alıp 

almamalarına ve bulundukları sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği 

belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının çevre bilgi puanları öğrenim gördükleri programa 

göre incelendiğinde Fen Bilgisi öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türüne göre çevre bilgi puanları arasında 

anlamlı fark bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Bilinci, Çevre Eğitimi 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA GEÇİŞTE ÖĞRETMENLERİN HAZIR BULUNUŞLUĞU 

Burcu DURMAZ AYDIN, Oğuz ÖZDEMİR, 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fak. Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü,Kötekli - Muğla, 

burcudrmz@gmail.com, 

Amaç:  Bu çalışma, öğretmenlerin sürdürülebilir yaşama geçişte hazır bulunuşluklarını 

yoklamak için yapılmıştır.  İçinde bulunduğumuz dönemde geleceğin vizyonu haline gelen 

sürdürülebilirliğe geçişte bireylerin günlük kaynak kullanımı ve bunun yol açtığı ekolojik 

ayak izinin ölçülebilmesi ev frenlenebilmesi etkili bir strateji haline gelmiş durumdadır. 

Gelecek nesillerin çevre dostu kaynak kullanımına yöneltebilecek öğretmenlerin buna ne 

kadar hazır olduklarının belirlenmesi öncelikli önem taşımaktadır. Buradan hareketle 

çalışmada,  İlkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinin; gündelik kaynak kullanımı 

faaliyetlerinin çok yönlü etkilerine ilişkin farkındalıkları, ekolojik ayak izlerinin büyüklüğü 

ve ekolojik ayak izini küçültmeye yönelik eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler:  Araştırmaya 2014-2015 öğretim yılında Aydın İli Efeler İlçesinde 

2 ilkokul, 2 ortaokul ve 2 lisede görev yapmakta olan 98 öğretmen katılmıştır. Katılımcılar 

çeşitli branşlardan öğretmenler arasında amaçlı örnekleme tekniği ile belirlenmiştir. 

Tarama modelinin uygulandığı bu araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacılar  

tarafından geliştirilen "Sürdürülebilir Yaşama Ne Kadar Hazırız?" başlıklı 3 bölümden 

oluşan 5'li likert türü bir anket kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde demografik 

özellikler ve çevresel dünya görüşü; ikinci bölümünde ekolojik ayak izi, biyokapasite 

farkındalığı ve üçüncü bölümünde ise tüketim alışkanlıklarını belirlemeye yönelik sorular 

yer almaktadır. Elde edilen veriler SPSS 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir.  

Sonuç: Çalışmada elde edilen verilerin analiz sonuçlarına göre; araştırmaya katılan grubun 

çevresel dünya görüşü olarak ekolojik dünya görüşünü %66 oranda benimsediklerini, 

mekanist dünya görüşünü ise % 51 oranda kısmen benimsediklerini göstermektedir. 

Ekolojik ayak izi ve biyokapasite ile ilgili farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Tüketim alışkanlılarını ise; ulaşımda % 50 ile otomobil kullanımı almaktadır. 

Grubun % 79,4 'ü bisikleti hiçbir zaman kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Beslenme ile ilgili 

olarak; ev yemekleri ve mevsimlik sebze, meyveyi her zaman (%80 ve üzeri) tercih ettikleri 

gözlemlenmiştir. Enerji ile ilgili kategori değerlendirildiğinde % 50 den fazlası enerji 

tasarrufuna dikkat etmektedirler. Su ve geri dönüşümlü kaynak kullanımına düşük oranda 

dikkat ettikleri tespit edilmiştir.  

 Sonuç olarak; öğretmenlerin sürdürülebilir bir yaşama geçiş için farkındalık düzeylerinin 

arttırılması aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceği mevcut davranışları ve düşünce 

tarzlarını değiştirerek öngörmeleri gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, ekolojik ayak izi, biyokapasite, tüketim alışkanlıkları, 

öğretmen hazır bulunuşluğu  
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UÇUCU KÜL ATIĞININ BİYOLOJİK MATERYALLER İLE UCUZ VE DOĞAL YOLLARLA 

ÇEVREDEN UZAKLAŞTIRILMASI 

Şevda AKYÜREK1, Burcu ERTİT TAŞTAN1,2, Turgay TEKİNAY1,3 

1Gazi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Ankara, 

s.akyurek@gazi.edu.tr ,  
2Gazi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri meslek Yüksekokulu Ankara, 

3 Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik A.B.D Ankara 

Amaç: Günümüzde elektrik enerjisine duyulan ihtiyaçtan dolayı termik santrallere düşen 

görev fazlasıyla artmış durumdadır. Ancak termik santrallerin çevreye verdiği zararlar, 

sağladığı yararı minimum seviyeye düşürmektedir. Özellikle suya ve toprağa verdiği atıklar 

ve havaya saldığı zararlı gazlar nedeniyle çevreye verilen zarar oldukça büyüktür. Ama ne 

yazık ki mevcut teknolojiler termik santral atıklarının suya, toprağa ve havaya karışmasını 

önleyecek kadar ileri değildir. Uçucu küllerin doğadan uzaklaştırılması çok pahalı 

yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Çalışmamızdaki ana amaç uçucu küllerin biyolojik 

materyal kullanarak etkin ve düşük maliyetlerle azaltılmasına yöneliktir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada Erzurum yöresinden izole edilen saf fungus kültürü 

kullanılmıştır. Çalışma 250 ml’lik erlenlerdeki 100 ml’lik T6 nutrimedia (ticari ucuz 

besiyeri) ve peynir altı suyu tozu karışımında gerçekleştirilmiştir. Mikroorganizmalar 5 

günlük inkübasyon süresi boyunca 100 rpm çalkalayıcı inkübatörde geliştirilmiştir. 5.gün 

Türkiye’nin farklı termik santrallerinden alınan 6 farklı uçucu kül besiyerlerine ilave 

edilmiştir. Günlük alınan örnekler spektrofotometrede 600 nm’de analiz edilmiştir. Ayrıca 

kuru ağırlık ve büyüme oranları da takip edilmiştir. 

Sonuç: Çalışılan termik santrallere ait kül örneklerinden en fazla giderimi gerçekleşen 

örnek  ‘Yatak fly ash’ örneği olarak belirlenmiştir. En yüksek kül giderimi 3. günde %99.5 

olarak bulunmuştur. Küllü ortamda elde edilen en yüksek biyokütle miktarı 4,34 g/L olarak 

tespit edilmiştir.  

Çalışmada kullanılan fungus kültürü, yüksek konsantrasyonda uçucu kül varlığında 

biyokütlesini arttırarak etkin bir gelişme göstermiştir. Fungal gelişimin yanısıra uçucu kül 

miktarında önemli bir giderim sağlanmıştır. İzole edilen fungusun uçucu küllerin doğadan 

uzaklaştırılmasında etkin bir biyomateryal olduğu gösterilmiştir. 

Projemizin ilerleyen aşamalarında fungal kül giderimini arttırıcı optimizasyon çalışmaları 

yer almaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Uçucu kül, kömür, termik santral, fungus, biyoakümülasyon, 

biyosorpsiyon, Termogravimetrik Analiz, X-Ray Fluoresans, Zetasizer 

Teşekkür: Bu çalışma, 115Y077 nolu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir.  
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KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ:  

Isophya CİNSİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA 

Gülşah YILMAZ1, Hasan SEVGİLİ1, Hakan GÜR2, 

1Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Ordu, gulsahyilmaz-@hotmail.com, 

hsevgili@gmail.com 

2Ahi Evran Üniversitesi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Niğde 

Amaç: Küresel iklim değişikliğinin sonucu olarak ortaya çıkan küresel ısınmanın türler 

üzerine büyük etkilerinin olacağı bilinmektedir. Özellikle düşük popülasyon yoğunluğuna 

sahip, yayılış alanları dar olan, yaşam döngüsünde iklimin önemli bir yeri olan türlerin 

üzerinde bu etkilerin daha güçlü bir şekilde görüleceği düşünülmektedir. Bu etkilerin 

boyutları hakkında bilgi edinebilmek için çalıçekirgelerinden Isophya cinsine ait, farklı 

coğrafyalarda dağılım gösteren ve cinsi kuzeyden güneye doğru temsil edecek olan 3 tür 

üzerinde çalışılmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Yapılan bu çalışmada, özellikle son yıllarda küresel iklim 

değişikliğinin türler üzerindeki etkisini araştırmak için kullanılan ve giderek yaygınlaşan 

ekolojik niş modellemesi yaklaşımı kullanılmıştır. Isophya cinsine ait olan Isophya major, 

Isophya nervosa ve Isophya rectipennis türleri için kayıt altına alınmış tüm gözlem verileri 

literatürden elde edilmiştir. Elde edilen veriler her bir tür için MAXENT programı 

kullanılarak son buzul maximuma, günümüze ve geleceğe (2050 ve 2080) ait iklim 

modelleri ile analiz edilmiştir. Son buzul maximum için CCSM ve MIROC, 2050 ve 2080 

yılları için de CSIRO, HADCM3 ve MIROC iklimsel modelleri kullanılmıştır. Isophya 

rectipennis türüne ait olan veriler Anadolu ve Avrupa verileri olarak iki kısımda 

incelenmiştir. 

Sonuç: Günümüz dönemine yönelik analiz sonuçları türlerin farklı iklimsel parametrelere 

göre coğrafik yayılış gösterdiklerini göstermiştir. Diğer dönemlere ait sonuçlar, cinsi 

kuzeyden güneye doğru temsil eden bu 3 türün yayılış alanlarının son buzul çağından 

günümüze kadar geçen süre içinde daralma gösterdiğini ve bu daralmanın gelecekte de 

devam edeceğini ortaya çıkarmıştır. Gelecekte türlerin dağılım gösterdikleri habitatların 

yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı tahmin edilmektedir. Elde edilen sonuçlara 

bakılarak Isophya cinsi ve benzeri yayılış tarihine sahip çalıçekirgelerinin (Poecilimon cinsi 

gibi) küresel iklim değişikliğinden olumsuz etkileneceği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu 

nedenle çoğunluğu endemik olan bu türlere ait habitatların korunması çok büyük önem 

taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Ekolojik niş modeli, küresel iklim değişikliği, küresel ısınma, Isophya  

Teşekkür: Bu çalışma kısmen Ordu Üniversitesi, BAP birimi tarafından (TF-1307) 

desteklenmiştir. 
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SAZAN (Cyprinus carpio, L.) BALIKLARINA UYGULANAN FARKLI DOZLARDAKİ 

AKRİLAMİDİN AKUT SÜREDE KAN SERUMU KORTİSOL VE TİROİT  

HORMONLARI DÜZEYLERİ ETKİSİ 

Belda ERKMEN1, Hüseyin POLAT1, Aysel Çağlan KARASU BENLİ2, Kenan ERDOĞAN1, Hilal 

CİVELEK1, Figen ERKOÇ3 

1Aksaray Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aksaray, 

beldaerkmen@gmail.com,  
2Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Ankara,  
3Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Ankara 

Amaç: Akrilamid, poliakrilamid malzemeleri yapmak için kullanılan, yüksek ısıda protein ile 

şekerin reaksiyona girmesi sonucu ortaya çıkan bir kimyasaldır. İçme ve atık sularının 

iyileştirilmesinde partikülleri ve diğer katışık maddeleri temizlemek, kağıt üretimi, 

poliester reçine üretimi, kozmetiklerde yapıştırıcı madde gibi pek çok proseste, jel 

kromatografisi ve elektroforez uygulamalarında kullanılmaktır. Bu çalışmada, toksisitesi 

bilinen ve hayvan denemelerinde DNA hasarlarına, kromozom anomalilere neden olduğu 

gözlenmiş olan akrilamidin akut sürede (96 saat) uygulanmasının sazan balıklarında tiroit 

hormonları ve stres hormonu kortisol düzeyine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler:  Orman ve Su işleri Bakanlığı, Yedikır Su Ürünleri İstatsyonu 

(Amasya)’ndan hibe yolu ile temin edilen sazan (Cyprinus carpio L) balıkları 7’şer adet 350 

L’lik akvaryumlara konularak 20 gün boyunca ortama adaptasyonları sağlanmış, ortalama 

ağırlıkları 100-140g ve ortalama uzunlukları 20-22 cm olan balıklar kullanıldı. Farklı 

dozlarda (10 mg/L ve 50 mg/L) ve 96 saat süreyle akrilamid sazan balıklarına uygulandı. 

Deney sonrası MS-222 ile anestezik madde uygulaması sonra balıklardan elde edilen kan 

örnekleri, +40C’de ve 5000 rpm’de santrifüj edilerek elde edilen serumlar, Elisa yöntemli 

ticari hormon kitleri (Serbest T3=ST3 ve T4=ST4; Total T3=TT3ve T4=TT4; Kortisol) 

kullanılarak hormonal analizleri yapılmıştır.  

Sonuç: Araştırma sonucunda kontrol grubuna göre 10 ve 50 mg/L doz gruplarında kortisol 

hormon düzeylerinde anlamlı bir artış belirlenmiştir (p<0.05). Yine aynı araştırmada 

kontrol grubuna göre 10 ve 50 mg/L doz gruplarında ST3, ST4 ve TT3 hormon 

düzeylerindeki azalmanın anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Total T4 seviyesindeki 

değişimin ise önemsiz olduğu bulunmuştur. Akrilamid uygulanan sazan balıklarında, her iki 

dozun strese neden olduğu ve oluşan stresi yenmeye yönelik adaptif olarak fizyolojik 

düzenlemeler yaparak kortisol seviyesini artırdığı tespit edilmiştir. Toksikolojik 

etkileşimlerde hayvanlar tiroit hormon seviyelerini azaltarak hayatta kalmaya yönelik 

enerjinin korunması yönünde adaptif düzenlemeye gittiğini, hormonal üretimin 

azalmasının hipotalamik düzeyde olup, buna aracılık edenin farklı mediyatörlerin 

(sitokinler gibi) devreye girmiş olabileceği düşündürdü. 

Anahtar Kelimeler: Akrilamid, Cyprinus carpio, Tiroit Hormonları, Kortisol 

Teşekkür: Bu çalışma Gazi Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 30/05/2014-54879 tarih 

ve nolu izni alınarak gerçekleştirilmiştir. 
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2,4-DİKLOROFENOKSİASETİK ASİT (2,4-D)’İN Cornu aspersum 

(GASTROPODA:PULMONATA)’DA ALBÜMİN BEZİNE HİSTOPATOLOJİK ETKİLERİ 

Nermin BİTER, Gürsel ERGEN 

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir 

nermin.biter@ege.edu.tr 

Amaç: Tahıl tarlaları başta olmak üzere, pek çok yeşil alandaki yabani otların kontrolünü 

sağlamak için en çok kullanılan herbisitlerden biri 2,4-D’dir. Ülkemizde de geniş bir dağılımı 

olan Cornu aspersum, karasal faunadaki önemli omurgasız bileşenlerden biri olmasının yanı 

sıra, son yıllarda Türkiye’de de girişimlerin söz konusu olduğu salyangoz yetiştiriciliği ve 

kozmetik sanayide hammadde olarak kullanılmaları açısından dikkat çekmektedir. İlaçlama 

sırasında, hedef gözetmeksizin 2,4-D’ye direkt ve indirekt yollarla maruz kalan Cornu 

aspersum ve benzeri kara salyangozlarında bu herbisitin olası etkilerine ilişkin çalışma 

bulunmamaktadır. Bu çalışmada, kara salyangozlarında üreme ve gelişimde başat bir önemi 

olan albümin bezinde 2,4-D’nin histopatolojik etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: İzmir’in Bornova ilçesindeki çeşitli yeşil alanlardan toplanan ve 

laboratuvar koşullarında tutulan Cornu aspersum örneklerinde 2,4-D’nin belirlenen farklı 

dozları enjeksiyonla uygulanmıştır. 96 saat sonra hayvanlar disekte edilerek, albümin 

bezleri çıkarılmış ve çeşitli fiksatiflerle tesbit edilmiştir. Mikrotomla alınan 5-6 µm 

kalınlığındaki doku kesitlerine histolojik ve histokimyasal boyama yöntemleri 

uygulanmıştır. Preparatlar ışık mikroskobunda incelenmiş ve fotoğrafları çekilmiştir. 

Ölçülen bazı parametreler tek yönlü varyans analiz yöntemi ve TUKEYHSD testiyle 

istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Kontrol ve madde uygulama gruplarında yapılan incelemelerde, albümin bez 

dokusunda önemli histopatolojik değişiklikler olduğu gözlenmiştir. Tek yönlü varyans 

analizi ve TUKEYHSD testleri ile uygulama dozlarına bağlı olarak, ölçülen parametre 

ortalamaları açısından gruplar arasındaki farklılık istatistiksel yönden anlamlı 

bulunmuştur. 

Sonuç ve Tartışma: Cornu aspersum ve diğer kara salyangozlarında, üreme ve gelişimdeki 

önemi yadsınamaz olan albümin bezinde, 2,4-D’nin artan dozlarına bağlı olarak, dokuda 

belirgin histopatolojik değişikliklere neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca istatistiksel 

analizlerle elde edilen veriler sonuçları desteklemiştir. 

2,4-D’nin toksikolojik etkileri ile ilgili olarak Cornu aspersum ve diğer kara salyangozlarında 

daha önce her hangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu araştırmanın, 2,4-D’ye kontrolsüz 

biçimde maruz kalan karasal omurgasızlarda, söz konusu herbisitin potansiyel 

histopatolojik etkilerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesine katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: 2,4-D, Cornu aspersum, albümin bezi, histopatoloji, istatistiksel analiz 
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SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ DÜŞÜK BÖLGELERDE EĞİTİM GÖREN İLKÖĞRETİM İKİNCİ 

KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARINDA ÇEVRE 

EĞİTİMİ PROJESİNİN ETKİSİ 

Vedat OFLAZ1, Sacit KÖSE1, Kutret GEZER2 

1Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fak. İlköğretim ABD Fen Eğitimi Denizli, voflaz@pau.edu.tr, 

2Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü Denizli, kgezer@pau.edu.edu.tr 

Amaç: Türkiye de çevre sorunları sadece büyük şehirlerin değil köylerin de en önemli sorunudur. 

Çözüm bulunması gereken bu sorunlar köylerde de insan hayatını ve doğal yaşamı büyük boyutlarda 

tehdit etmektedir. Çevre yönetim sistemlerinden kopuk ve belediyecilik anlayışının yeterli hizmet 

sunamadığı köyler, doğal su kaynaklarının bulunduğu ve tarımsal ürünlerin yetiştirildiği ortamlardır. 

Bu ortamlarda eğitim alan öğrencilerin çevre konusundaki algıları sürdürülebilir çözümler bulma 

noktasında önemlidir. Bu çalışma; TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları proje grubunda yer 

alan 113B110 nolu “Ekocanlar Çöpteki Hazinenin Peşinde” isimli projenin 7. sınıf öğrencilerinin içinde 

yaşadıkları çevre ve çevre sorunlarına yönelik tutum ve davranışları üzerine etkisini belirlemek 

amacıyla yapılmıştır.  Ayrıca proje ile köylerdeki çevre sorunlarına dikkat çekme noktasında kamuoyu 

oluşturmak amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada deneysel desenlerden “Tek grup ön test-son test modeli” 

kullanılmıştır. Çalışma grubunda, Denizli iline bağlı Honaz İlçesi Kara Teke Köyünde bulunan 

İlköğretim okulunda öğrenim gören 25 öğrenci, velileri ve 2 sınıf öğretmeni yer almıştır. Projede 

öğrencilerin yaparak-yaşayarak ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla, seviyelerine uygun 

olarak hazırlanmış çevre ve çevre sorunlarına yönelik 25 etkinlik farklı öğretim yöntemleri (senaryo, 

oyun, gezi-gözlem, deney) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Projede öğrencilerin etkinlikler sonrası 

çevreye yönelik tutumlarındaki değişimin belirlenebilmesi için Uğurlu (2011) tarafından geliştirilen 

‘Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği’ uygulanmıştır. Çevreye yönelik davranışlarındaki değişimin 

belirlenmesi için Uzun ve Sağlam (2006) tarafından geliştirilen “Çevre Tutum Ölçeği” içindeki “Çevre 

Davranış Alt Ölçeği”nden ve Yavuz (2006) tarafından geliştirilen “Çevre Davranıs Ölçeği sorularından 

yararlanılarak Koçak(2008) tarafından uyarlanan “Çevre Davranıs Ölçeği” ön test ve son test olarak 

uygulanmıştır. Uygulanan projenin etkililiğini belirlemek üzere öğrenci görüşlerini yansıtan proje 

değerlendirme formu kullanılmıştır. 

Sonuç: Proje süresince programda gerçekleştirilen etkinliklerin katılımcılarda bıraktığı etkiyi 

belirlemeye yönelik olarak kullanılan nicel ölçeklerden elde edilen veriler SPSS.21 programına 

işlenerek, ön test ve son test değerleri arasında verilen eğitimin katılımcılar üzerindeki etkileri 

araştırılmıştır. Bunun için uygulama grubunun ön test ve son test nicel puan ortalamaları ‘İlişkili 

Örneklem t Testi (Paired Sample t Test)’ ile analiz edilerek eğitim öncesi durumları ile eğitim sonrası 

durumları arasında .05 anlamlılık düzeyinde bir farkın olduğu belirlenmiştir. Proje değerlendirme 

formunda yer alan öğrenci görüşleri de bu durumu desteklemektedir. Bu sonuç yürütülen projenin 

etkililiğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çevre Eğitimi, Sürdürülebilirlik, Geri Dönüşüm, Proje, 7. Sınıf Öğrencileri. 

Teşekkür: Bu çalışma, 113B110 nolu TÜBİTAK 4004 Bilim Toplum Projesi tarafından desteklenmiştir. 

Bu çalışma Denizli Valiliği ve Denizli il Milli Eğitim Müdürlüğü izni ile gerçekleştirilmiştir. 
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FETHİYE EKOTURİZM KÖYÜ 

Ahmet KİZEN1, Gülbahar EDİK1, Emre KARABACAK1, Ali Rıza GÜNAL2 

1Fethiye Ekoturizmi geliştirme Derneği, ahmetkizen@pastoralvadi.com  
2Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı Yüksek Lisans 

Programı 

Amaç: Fethiye Ekoturizm Köyü Projesi; bir çok turizm çeşidinin yoğun şekilde uygulandığı 

Ege-Akdeniz sahil bandında yer alan doğal ve kültürel değerleri henüz bozulmamış Yanıklar 

Köyü'nde yerel ürünlerin ve halkın turizm faaliyetlerine doğrudan ve dolaylı katılımının 

yüksek oranda olduğu bir turizm bölgesi modeli yaratmayı hedeflemektedir. Yanıklar 

Köyü'nde turizm faaliyetlerinin yanı sıra mevcut tarımsal üretim, geleneksel gıda ürünleri 

ve el sanatlarına katma değer sağlanarak, bunların kendi başına da sahiplenildiği, tüm 

bileşenleri ile sürdürülebilir yaşamın hakim olduğu bir model yaratılacaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Proje ile ülkemizin çok tanınan ve ziyaret edilen bölgelerinden biri 

olan Fethiye'de sürdürülebilir turizm uygulamaları açısından bölge ölçeğinde planlanmış ve 

uygulanan bir model yaratmayı hedeflemekteyiz. Nihai hedefi bölgesel olarak tüm değerleri 

ile sürdürülebilir olan bu alanda alt bileşenler ayrı ayrı ancak üst hedefe hizmet eden 

faaliyetler olarak planlanmıştır. Orta ve uzun vadede çalışmaların devam edeceği bu proje 

için bir envanter çalışması ve eylem planı hazırlayarak, proje süresi sonrasında da bu plan 

üzerinden sürecin işlemesi amaçlanacaktır. Öte yandan bölgedeki insan kaynağını da 

konusunda deneyimli proje ortaklarımız ile geliştirmek ve sürece dahil etmek üzere ürün 

geliştirme ve üretim faaliyetleri yapılması hedeflenmiştir. Bu çalışmalar kurulacak merkez 

ile kalıcı olacaktır. Ayrıca yoğun turizm faaliyeti olan bölgedeki turizm işletmecileri ve 

turizmde çalışanlara sürdürülebilirlik ile ilgili odak eğitimler düzenlenerek turizm 

profesyonellerine ve devam eden diğer turizm faaliyetlerine de katma değer ve konuyla 

ilgili farkındalık yaratılması beklenmektedir. Yerel paydaşların da sahiplenmesi ile projenin 

kalıcı, her alanda somut faaliyeti olan bir ekoköy modeli olması beklenmektedir. 

Sonuç: Fethiye Ekoturizm Köyü Projesi, bir yıllık faaliyetlerin sonunda Fethiye Yanıklar 

Köyü'nün sürdürülebilir turizm uygulamaları açısından envanterinin çıkmasını 

sağlayacaktır. Buna ek olarak yapılacak olan eylem planı bölgedeki sürdürülebilir turizm 

çalışmalarını takip edilebilir ve uygulanabilir kılacaktır. Yerel ürün geliştirme ve üretimi 

kapsamında köyde 1 adet eğitim, uygulama ve üretim merkezi kurulacaktır. Ayırca yine 

aynı kapsamda bölgede 100 kadına eğitim verilmesi planlanmaktadır. Ürün geliştirme 

kapsamında 10 farklı hediyelik ürün geliştirilmesi beklenmektedir. Tarımsal ürün 

faaliyetleri kapsamında köyde 10 çiftçinin sertifikalı organik üretime geçmesi 

planlanmaktadır. Bölgede faaliyet gösteren turistik işletmelerin 10 çeşit ürününü direkt 

köyde yerel üreticiden alması sağlanacaktır. Sürdürülebilir turizm eğitimi kapsamında 

Fethiye bölgesinde 50 turizm işletmecisi ve yöneticisine 5 farklı eğitmen tarafından 

eğitimler verilecektir. Ayrıca turizmde çalışan 50 kişiye eğitim verilecektir. Köyde yapılacak 
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işaret ve levhalama çalışması kapsamında yürüyüş ve bisiklet rotaları işaretlenerek köyde 

iki yeni turizm aktivitesi daha sağlanacaktır. Ayrıca köyün kültürel ve doğal güzellikleri de 

işaret ve levhalanarak farkındalık yaratılacaktır. Proje kapsamında yapılan bu çalışmalar 

sayesinde yerel yönetimlerde ve kanaat önderlerinde sürdürülebilir turizm ile ilgili 

farkındalık güçlendirilecektir. Somut uygulamalar sayesinde bölgede sürdürülebilir turizm 

ilke ve uygulamalarının benimsenmesi sağlanmış olacaktır. Öte yandan turizm işletme ve 

yöneticileri yapılan eğitimler sayesinde katma değeri yüksek ve ticari açıdan da 

sürdürülebilir olan bu turizm modeline dahil olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Fethiye, Organik Tarım,  Yanıklar Köyü 

Teşekkür: Bu çalışma, 2015 yılı Anadolu Efes ve Turizm Sürdürülebilir Turizm Destek 

Fonundan (gelecekturizm) Ön Elemeyi Geçmiştir. 
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KAROTENOİD TÜREVLERİ KONUSUNDA KIRIKKALE ÇEVRESİNDEN ELDE EDİLEN BAZI 

MİKROALGLERİN POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI  

Aluç YAŞAR, İlhami TÜZÜN 

Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı 

Amaç: 2011-2015 yılları arasında yapılan projemiz kapsamında İnsan sağlığı üzerinde 

fizyolojik ve biyokimyasal işleyiş sırasında önemli rol oynayan antioksidan maddelerden 

olan karotenoid türevleri konusunda Kırıkkale Çevresinden Elde Edilen Bazı mikroalglerin 

potansiyellerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada üretimi sağlanmış iki farklı 

mikroalg türünün karotenoid potansiyeli, antioksidan özellikleri ve antimikrobiyal aktivite 

sonuçları sunulmuştur. 

Gereçler ve Yöntemler: mikroalglerin büyüme ortamı olarak Tris-Asetat-Fosfat besiyeri 

(TAP), Basal Bold Medium (BBM), Sager-Granick (SG) ve BG-11 besiyerleri kullanılmış; 

üretim aşamasında gerekli sayım, Klorofil-a, kuru ağırlık ölçümleri yapılmıştır. Kırıkkale ili 

çevresinden izole edilen 4 farklı mikroalg türünün inverted mikroskop ve Scaning Elektron 

Mikroskop görüntüleri çekilerek teşhis edilmiştir. Bu türlerin Schenedesmus sp. (SCN), 

Chlorella sp. (CHLR) ekstraksiyon işlemi Chen ve ark., 1991 metoduna göre yapılmış, 

karotenoid türevleri kalitatif ve kantitatif olarak HPLC-TOF-MS cihazı kullanılarak tespit 

edilmiştir. Ayrıca; bu çalışmada izole edilen 4 farklı mikroalg türünün ekstraktları DPPH ve 

FRAP ölçüm metodu kullanılarak antioksidan aktiviteleri değerlendirilmiş çalışılan türler 

arasında SCn’nin en yüksek antioksidan kapasiteye sahip olduğu tespit edilmiştir. Disk 

Difüzyon ve Minumum İnhibisyon Konsantrasyon (MIK) metodları kullanılarak 

antimikrobiyal aktivite belirlenmiştir. 

Sonuç: Öncelikle standart olarak kullanılan karotenlerden; All Trans Lutein, All Trans 

Zeaxanthin, Beta Cryptoxanthin, All Trans Beta Caroten değerleri sırasıyla CHLR türü için; 

32.85 ±1.04, 1.16 ±0.12, 0.4 ±0.06, 6.35 ±1.56µg/mg, SCN türü için; 14.96 ±0.62, 0.85 ±0.13, 

0.45 ±0.09, 7.16 ±1.23µg/mg olarak bulunmuştur. Bu iki tür arasında toplam karoten 

miktarı en fazla 40.76µg/mg olarak CHL türü ön plana çıkmıştır. Bu iki türde de All Trans 

Lutein miktarı en fazla görülmüştür. Yapılan antioksidan çalışmalardan olan Difenil-1-

pikrilhidrazil (DPPH) Radikal Söndürücü Kapasite Yönteminde literatürde yaygın olarak 

DPPH aktivite belirteci olarak kullanılan IC50 değeri, CHLR türü için 7.13µg/mg, SCN türü 

için ise 4.75µg/mg olarak hesaplanmıştır. Diğer bir antioksidan ölçüm metodu olan Demir 

İyon İndirgeyici Antioksidan Güç (FRAP) Yöntemi uygulanmıştır. SCN türünün 2mg/mL, 

10mg/mL, 25mg/mL, 50mg/mL ve 100mg/mL eksraktlarında FRAP indirgeme aktivitesi 

sırasıyla 1.23, 1.54, 1.93, 2.27, 2.81mg/mL Ascorbik asit (ASC) ve 0.94, 1.19, 1.49, 1.76, 

2.19mg/mL Butylated hydroxytoluene (BHT) eşitliği olarak bulunmuştur. CHLR türünün 

2mg/mL, 10mg/mL, 25mg/mL, 50mg/mL ve 100mg/mL eksraktlarında FRAP indirgeme 

aktivitesi sırasıyla 1.35, 1.85, 2.27, 3.04 ve 4.04 mg/mL ASC ve 1.03, 1.43, 1.76, 2.37 ve 

3.16mg/mL BHT eşitliği olarak bulunmuştur. Bu çalışma kapsamında yapılan 
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antimikrobiyal aktivite testlerinden Disk Difüzyon metodunda çalışılan türlerde herhangi 

bir aktiviteye rastlanılanılmamış fakat. yapılan diğer bir antimikrobiyal aktivite testi olan 

Minimum İnhibisyon Konsantrasyon (MIK) çalışmasında çalışılan her iki türde de 

antimikrobiyal aktivite saptanmıştır. Çalışılan bakterilerin Mc farland 5 konsantrasyonunda 

100µl’sine karşı; CHLR türü için en düşük inhibisyon konsantrasyonları; S. Aerius bakterisi 

için 50mg, E. faecalis ve E coli bakterileri ve C. albicans mikroorganizması için ise 50mg 

olarak bulunmuş, SCN türünde en düşük inhibisyon konsantrasyonları; S. aerius, E. faecalis, 

E coli bakterileri ve C. albicans mikroorganizması için 50mg olarak bulunmuştur. Fakat her 

iki türde, B.subtilis bakterisi için herhangi bir antimikrobiyal aktivite saptanmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Mikroalg, Karotenoid, Hplc, Antioksidan etki, Antimikrobial aktivite
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TÜKETİCİLERİN GIDA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MEDYANIN ROLÜ 

(ANKARA İLİ ÖRNEĞİ) 

H. Sibel GÜLSE BAL, Gizem İNCİ 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tokat 

Tüm dünyada insanların sağlıklı olmaları, yaşamlarını ve fiziksel gelişimlerini 

sürdürebilmeleri için yeterli ve güvenli gıdayı alabilmeleri gerekir. Gıda güvenliği, dünyanın 

her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de birçok insanı etkileyen bir konudur. Türkiye’de gıda 

kontrolü ve cezalarındaki boşluklar, üretici inisiyatifine bırakılmış üretim ile tüketiciler 

çoğu zaman kaderine terk edilmiş gibidir. Bu noktada tüketici bilinci ve üretimi 

yönlendirmesi çok önemli hale gelmektedir. Güvenli gıda ile ilgili, tüketicilerin 

bilinçlendirilmesi önemlidir ve üretimi yönlendirebilir. Ayrıca basında, radyoda ve 

televizyonda yer alan haberler, çeşitli program ve reklamların kimi zaman bilgi kirliliği 

yaratmakla birlikte tüketiciler üzerindeki etkisi oldukça önemlidir. 

Araştırma, Ankara ili Keçiören İlçesi’nde ikamet eden ve gıda alışverişi yapan 272 tüketici 

ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anketlerde 

tüketicileri gıda tüketimleri ile ilgili olarak en çok endişelendiren unsurlar araştırılmış; 

genetiği değiştirilmiş gıdalar, gıdalara ilave edilen yapay renk maddeleri ve gıda katkı 

maddeleri, et, süt ve kümes hayvanlarındaki hormon ve antibiyotik kalıntıları, sebze ve 

meyvelerdeki pestisit kalıntılı gıdalarla ilgili bilgi ve düşünceleri sorulmuştur. Ayrıca bu 

düşüncelerinde ve konu ile ilgili bildiklerinde medyanın rolü araştırılmıştır. Tüketicinin 

belli ürün özelliklerinde algılamasının değişmesi, onun davranışlarını ve tercihlerini 

değiştirir.  

Anahtar Kelimeler:güvenli gıda, medya, tüketici bilinci 
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AYAZMA TABİAT PARKI (ÇANAKKALE), KAZ DAĞLARI MİLLİ PARKI (BALIKESİR) 

CİĞEROTU FLORASINA KATKILAR  

Gizem TAYBE ARSLAN, Melike KARABULUT, Tamer KEÇELİ, 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü, 18100, Çankırı 

gizem07137@gmail.com.tr 

Amaç: Son zamanlarda bitki biyoçeşitliliğinin önemli bir bileşenini oluşturan briyofitler 

üzerine Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmaların hız kazandığı göze çarpmaktadır. Bu 

araştırma Ege Bölgesinin kuzeybatı ve Marmara Bölgesinin güneybatı sınırlarını oluşturan 

Kaz Dağları Milli Parkı ve Ayazma Tabiat Parkı çevresinde gerçekleştirilmiştir. Ciğerotları 

yaşam döngülerinde mutlak surette suya gereksinim duyan bitkiler olduğundan bu bölgeler 

de az da olsa yağış aldığı için gerek tür çeşitliliği, gerekse bolluk ve örtüş bakımından iyi 

gelişmektedir. Yapılan bu çalışma ile Kaz Dağları Milli Parkı ve Ayazma Tabiat Parkı 

çevresinin ciğerotları florası bakımından biyoçeşitliliğine katkı yapılarak, bulgu ve 

sonuçların konuyla ilgili daha sonra yapılacak çalışmalara kaynak teşkil etmesi ve bu 

alandaki eksikliklerin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmanın materyalini, Güney Marmara Bölümü ve Ege Bölgesi 

arasında, Çanakkale ve Balıkesir illerinin sınırları içerisinde yer alan Kaz Dağları Milli Parkı 

ve Ayazma Tabiat Parkı’nda yapılan arazi çalışmaları sonucunda toplanan ciğerotu 

örnekleri oluşturmaktadır. Bitki örnekleri arazide belirlenmiş olan farklı lokalitelerde doğal 

habitatlarında ve substratlarıyla birlikte fotoğraflanmış; daha sonra bıçak yardımıyla 

dikkatlice toplanan örnekler naylon poşetler içerisine lokalite bilgilerini, istasyon 

numaralarını ve fotoğraf numaralarını içeren etiketlerle birlikte konularak poşetlerin 

ağızları kapatılmıştır. Laboratuvarda doğrudan güneş ışığı ve hava akımı olmayacak şekilde 

serilerek kurutulduktan sonra zarflara konulmuş, daha sonra ışık ve stereo mikroskoplar 

kullanılarak, floristik eserlerdeki tayin anahtarları dikkate alınarak teşhisleri yapılmıştır.     

Sonuç: Bu çalışmada, Kaz Dağları Milli Parkı ve Ayazma Tabiat Parkından toplanmış olan 43 

ciğerotu örneğinin değerlendirilmesi sonucu Marchantiophyta (Hepatophyta) bölümünden 

15 familya, bu familyalara ait 15 cins ve bu cinslere ait 22 tür tespit edilmiştir. İçerdikleri 

takson sayıları bakımından en zengin familyalar, 7 takson ile Scapaniaceae, 5’er takson ile 

Porellaceae ve Jubulaceae’dir. 

Türkiye briyofitlerinin yayılış alanı bilgileri, 1961 yılında Henderson tarafından belirlenen 

kareleme sistemine göre 15 kare üzerinden değerlendirilmekte olup, araştırma alanı B6 

karesine girmektedir. Şimdiye kadar bilinen ciğerotu taksonu sayısı 181 civarındadır. Bu 

tür detaylı çalışmaların artması, ülkemiz ciğerotu floristik zenginliğinin daha detaylı olarak 

bilinmesi bakımından önemlidir ve konu ile ilgili çalışma yapacak araştırmacılara yarar 

sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Marchantiophyta, Ciğerotu, Flora, Kaz Dağları, Ayazma 
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EGE DENİZİ TİCARİ TROL AV SAHALARINDAKİ KATI ATIK  

KOMPOZİSYONU VE YOĞUNLUĞU 

Ozan SOYKAN, İlker AYDIN, Cemil SAĞLAM, Hasan Tuncay KINACIGİL 

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fak. Avlama-İşleme Teknolojisi Bölümü, Bornova - İzmir, 

ozansoykan@hotmail.com 

Amaç: 2013 - 2016 yılları arasında devam edecek projemiz kapsamında; yoğun deniz 

çalışmaları ile Ege Denizi’nin orta bölümünde bulunan Foça-Karaburun arasındaki yasal trol 

av sahalarındaki katı atıkların kompozisyonu, yoğunluğu ve bunların potansiyel kaynakları 

araştırılacaktır. Bu çalışmada 2014 ve 2015 yılı deniz çalışmalarında elde edilen ön bilgiler 

sunulmuştur. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma Şubat 2014- Ocak 2015 tarihleri arasında Foça 

açıklarındaki ticari trol avcılığının yapıldığı yasal av sahalarında gerçekleştirilmiştir. 

Örneklemeler Eski Foça Limanı’nda bulunan Yeni Asya isimli ticari trol teknesi ile 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 1200 gözlük kesimli dip tol ağı kullanılmıştır. Trol 

avcılığından elde edilen katı atıklar teknenin ayrı bir bölgesinde muhafaza edilmiş, 

türlerine, materyallerine ve geldiği muhtemel kaynaklara göre sınıflandırılarak ayrı ayrı 

adet ve ağırlıkları alınmıştır. Katı atıkların birim alandaki yoğunluğunu tespit etmek için 

taranan alan yöntemi kullanılmıştır. 

Sonuç: Çalışmada yapılan trol çekimleri 74-102 m arası derinliklerde gerçekleştirilmiş, 

operasyon süreleri 58-183 dk arasında değişim göstermiştir. Şubat 2014- Ocak 2015 

tarihleri arasında 34 trol çekimi gerçekleştirilmiş olup toplamda 4558 dakika (76 saat) 

çekim süresine ulaşılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda 5,9 km2’lik bir alan tarandığı 

bulunmuştur. Km2 ‘ye düşen ortalama katı atık miktarı 14,4 adet olarak tespit edilmiştir. 

Operasyonlarda çıkartılan katı atıklar, materyallerine ve kullanım yerlerine göre olmak 

üzere iki gruba ayrılmıştır.  

Projenin son aşamasında elde edilecek veriler yardımı ile bahsi geçen bölgede katı atıkların 

birim alandaki miktarları konusunda daha kapsamlı sonuçlara ulaşılacaktır. Tüm bu 

çalışmalar neticesinde deniz tabanındaki katı atıkların tespiti, bunların yönetimi 

konularındaki bilimsel eksikliğin giderilmesi, bu alandaki bilimsel literatürün 

zenginleştirilmesi ve kamuoyunda farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Ege Denizi, Katı Atık, Trol 

Teşekkür: Bu çalışma, 2013/SÜF/019 nolu BAP projesi tarafından desteklenmektedir. 

mailto:ozansoykan
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KKTC’DE SALAMİS ORMANLARININ EKOLOJİK ÖNEMİ İLE İLGİLİ  

DURUM ÇALIŞMASI 

Asuman KUYUCU, Nazım KAŞOT 

Yakın Doğu Üniversitesi,  Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Çevre Eğitimi Ana bilim Dalı-Lefkoşa, 

asumankorukoglu@gmail.com 

Amaç: 2014-2016 yılları arasında devam edecek Salamis Ormanları’nın Avifauna ve Herpetofauna 

Bakımından Önemi adlı araştırmanın alanla ilgili ekolojik, etnobotanik ve antropolojik bakımdan 

varolan durumunun genel hatlarıyla ortaya konmasıdır. Bu çalışmada, alan sınırları içinde kalan kıyı 

kumulları, doğal sulak alan ve orman sınırları içindeki, avifauna, herpetofauna, flora ve mamalia 

türlerine ait gözlem sonuçları bulunmaktadır. Gözlem sonuçlarına ek olarak Salamis Ormanları ile ilgili 

çevre halkıyla yapılan yüzyüze görüşme sonuçları da çalışma içinde sunulmuştur.  

Gereçler ve Yöntemler: Salamis Ormanları’nın ekolojik, etnobotanik, antropolojik bakımdan öneminin 

saptanması ve daha etkin koruma kullanım dengesinin kurulmasına; bu amaçla  çevre halkının 

sürdürülebilir  kullanımına yönelik eğitim programı önerilmesi amacıyla, gözlem, görüşme, döküman 

analizi ve gece dinlemesi çalışmalarından oluşan araştırma sürecinde, orman memurları, Salamis 

Harabeleri rehberleri, eski eserler temizlik işçileri, Yeniboğaziçi( Ayos Sergiyos) ve Tuzla (Engomi) 

köylerinde yaşayan ot toplayıcılar,  orman sınırı içindeki kampçılar, orman sınırı içindeki piknik 

alanına gelen piknikçiler, orman sınırında yaşayan bölge sakinleri, Salamis ormanlarını tercih eden 

yürüyüşçüler ve Salamis ormanlarının eğitimdeki yerini saptamak amacıyla Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs 

coğrafyası derslerini veren öğretmenlerden oluşan beşer kişilik gruplarla yüzyüze görüşme yapılmıştır.  

Çalışma gruplarına, sayısı grubun ormanla ilişkisine göre değişen  açık uçlu sorular sorulmuştur. KKTC 

Orman Dairesine ait Dökümanlar, Mağusa Halk Kütüphanesi  basılı kaynaklar ve lise Kıbrıs Tarihi ve 

Kıbrıs Coğrafyası ders kitapları ve son 2 yılda yerli  basında çıkan haberler  Salamis Ormanları ile ilgili 

içerikleri bakımından  incelenmiştir.  

Sonuç: Alanda ; 2014-2015 rastlantısal olarak  gerçekleştirilen  kuş gözlemlerinde ve araştırıcıların 

önceki kayıtlarından faydalanılarak  Salamis Kıyıları ve Orman sınırına taşan Silver Beach Sulak Alanı 

ile  Salamis ormanları içinde toplam  80 tür kuş ve 7 tür sürüngen  görülebildiği, alana 10 türün 

dikiminin düzenli olarak yapıldığı,  16 türün alanda yaygın olarak görüldüğü, 6 türün fazla ,2 türün az 

olmak üzere  toplayıcılığının yapıldığı,  2 tür mantarın bulunduğu ve toplandığı saptanmıştır. Alanı 

tehdit eden faktörler, plansız yerleşim,kaçak kampçılık, yasak av, eğlence sektörü, kaçak kesim, kaçak 

taşıtlı giriş, başıboş kedi ve köpekler, evsel atık ve piknik atıkları ve  gürültü kirlenmesi olarak 

listelenmiştir. 

Salamis Ormanları’nın Fasıl 60 Orman Yasası,  ve 1983 Orman Koruma ve  Faydalanma  Tüzüğü’nün  

gerektirdiği ölçüde denetlenemediği  saptanmıştır.  Salamis ormanlarının  çevre halkının yoğun baskısı 

altında olduğundan dolayı  yasal ve mekansal  güncellenmiş önlemler ve çevre eğitimi iledesteklenerek  

yoğun kullanım baskısına karşı etkin ve sürdürülebilir  korunması gerektiği  bu bildiri ile bilgilere 

sunulmuştur. 

Anahtar  Sözcükler: Salamis Ormanları, avifauna,etnobotanik. 
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KRONOBİYOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME: ANADOLU YER SİNCAPLARINDA HİBERNASYON 

ÖNCESİ TERMOREGÜLASYON MODELİNİN ZAMANSAL YAPISI  

Mutlu KART GÜR1, Germaine CORNELISSEN2, Cathy Lee GIERKE2, Hakan GÜR1,  

Tolga KANKILIÇ3 

1Ahi Evran Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Kırşehir, mutlukartgur@gmail.com, 
2University of Minnesota Halberg Chronobiology Center, Minneapolis, USA, 3Aksaray 

Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Aksaray 

Amaç: Hibernasyon, küçük memelilerin soğuk, kuraklık ve/veya besin yokluğuna cevap olarak 

geliştirdikleri mevsimsel bir davranıştır. Hibernasyona özgü termoregülasyon modeli kendi doğal 

ortamında yaşayan Anadolu yer sincaplarında ve daha genel olarak Holarktik yer sincaplarında çok iyi 

çalışılmıştır. Bununla birlikte, hibernasyon öncesi termoregülasyon modeli hakkında çok az bilgi 

mevcuttur. Bu çalışmada, Kars ili sınırları içerisinde serbest yaşayan bir Anadolu yer sincabı 

(Spermophilus xanthoprymnus) popülasyonunda hibernasyon öncesi termoregülasyon modelinin 

zamansal yapısındaki değişim, eşeysel farklılıklar gözetilerek değerlendirilmiştir.  

Gereçler ve Yöntemler: Hibernasyon öncesi termoregülasyon modelinin zamansal yapısındaki 

değişimi belirleyebilmek için, yaz mevsiminde yakalanan 32 Anadolu yer sincabının (8 ergin erkek, 8 

ergin dişi, 8 genç erkek, 8 genç dişi) karın içine genel anestezi ve steril koşullar altında sıcaklık üniteleri 

(temperature logger) yerleştirilmiştir. İzleyen ilkbaharda tekrar yakalanabilen 30 yer sincabından 

sıcaklık üniteleri geri çıkarılmıştır. Bu yer sincaplarının 28’inden hibernasyon öncesini, hibernasyonu 

ve hibernasyon sonrasını kapsayacak şekilde eksiksiz vücut sıcaklık verisi elde edilmiştir. Bunlardan 

sadece 12 ergin bireyin (8 erkek, 4 dişi) vücut sıcaklık verisi, ilgili analizler için uygun bulunmuştur. 

Sıcaklık ünitelerinden elde edilen vücut sıcaklık verilerinin zamana bağlı sergilediği eğilim, regresyona 

dayalı eğilim uzaklaştırma tekniği ile uzaklaştırılmıştır. Sonrasında uygulanan en küçük kareler 

yöntemine dayanan spektral analiz (Catkit R modül), bireylerin hepsinde vücut sıcaklığının zamana 

bağlı değişiminin 24 ve 12 saatlik iki bileşeni bir arada içeren bir kompozit Cosinor modele uyduğunu 

göstermiştir. Bu iki bileşenli kompozit model, ardışık günler boyunca en küçük kareler yöntemi ile 

vücut sıcaklığına uygulanarak, 24 saatlik zaman yapısı için modelin kestirimleri (örn; mesor_ortalama, 

minimum ve maksimum vücut sıcaklığı) elde edilmiştir. Zamanın ve eşeyin kestirimler üzerindeki 

etkisi, karışık doğrusal model ile değerlendirilmiştir.  

Sonuç: Mesor, zamana bağlı olarak, erkeklerde daha hızlı olacak şekilde azalmıştır. Minimum vücut 

sıcaklığının zamana bağlı değişimi, her iki eşey için de benzerdir. Maksimum vücut sıcaklığı, zamana 

bağlı olarak, erkeklerde daha hızlı olacak şekilde azalmıştır. Mevcut bulgular, Anadolu yer sincaplarının 

hibernasyona girmeden haftalar önce termoregülasyon açısından değişikler sergilediğine yönelik 

kanıtlar sağlamıştır. Dişi ve erkeklerin bahar ve yaz aylarındaki davranışlarında ve üremeye yönelik 

ihtiyaçlarındaki farklılıklar, hibernasyon öncesi termoregülasyon modelinde görülen eşeysel 

farklılıkları açıklayabilir.  

Anahtar Kelimeler: Cosinor Model, En küçük kareler yöntemiyle spektral analiz, Spermophilus 

xanthoprymnus, Vücut sıcaklığı  

Teşekkür: Bu çalışma, Ahi Evran Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenmiştir. 
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Artemia salina NAUPLİİ VE YUMURTALARI ÜZERİNE DİMETİL SÜLFOKSİT (DMSO)’İN 

TOKSİK ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 

Nida ARSLAN, Fatma KOÇBAŞ 

Celal Bayar Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Yunusemre –Manisa 

nidaarslan18@hotmail.com, 

Amaç: Polar organik solvent olan Dimetil Sülfoksit (DMSO) kimyasal reaksiyonlarda çözücü 

tuz ve 1963 yılından beri de ilaç olarak kullanılmaktadır. DMSO’ nun Artemia salina nauplii 

ve yumurtaları üzerine toksik etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntemler: Dimetil Sülfoksit (DMSO)’ nun toksik etkisini A. salina yumurta ve 48 

saatlik naupliileri değişik yüzdelerde hazırlanan kimyasallara maruz bırakılmıştır. Letal test 

çalışmaları Meyer et al. ( 1982 ) ve Venkateswara et al. ( 2007 ) tarafından tanımlanan 

metot kullanılarak yapılmıştır. Deneme kontrol grubu ve farklı yüzdelerdeki DMSO 

denemesi 5 tekrarlı olarak yapılmış olup yumurtadan çıkma oranı ve ölüm yüzdesi 

mikroskop altında morfolojik incelemeler sonucunda belirlenmiştir. 

Sonuç: Dimetil Sülfoksit (DMSO)’ nun yumurtadan çıkma oranına pozitif etkisinin olduğu 

bulunmuştur.  

48 saatlik naupliiler 24 saatlik farklı konsantrasyonlarda DMSO’ ya maruz bırakılmasından 

sonra ortalama ölüm yüzdesi konsantrasyon artışına bağlı olarak değiştiği bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Dimetil Sülfoksit (DMSO), Artemia salina, nauplii, toksisite 

Not: Bu çalışma Nida ARSLAN’ ın Yüksek Lisans tezinin ön deneme kısmını oluşturan 

çözgen denemesinin sonuçlarını içermektedir. 
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Juglans regia L. MİKROMİKOTASI İÇİN YENİ KAYITLAR 

Faruk SELÇUK, Elşad HÜSEYİN, Cem Can CEBECİ 

Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kırşehir, 

selcuk_faruk@yahoo.com 

Gen merkezi ve anavatanları arasında yer alması nedeniyle Ceviz (Juglans regia L.) varlığı 

bakımından önemli bir ülke olan Türkiye, meyvesinin üretimi açısından da Çin ve ABD’den 

sonra üçüncü sıradadır. 

Farklı zamanlarda yapılmış çeşitli makalelerde Ceviz üzerinde Ascochyta juglandis Boltsh., 

Cytospora juglandina Sacc., Diaporthe juglandina (Fuckel) Nitschke, Diplodia juglandis Fr., 

Fusicoccum juglandinum Died., Hendersonia juglandis Schwarzman, Phoma cavalliniana 

Sacc., Phyllosticta juglandis (DC.) Sacc., Coniothyrium incrustans Sacc., Eutypa ludibunda 

Sacc., Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces. & De Not., Melanconium juglandinum Kunze, 

Microstroma juglandis (Berenger) Sacc., Nectria cinnabarina (Tode) Fr., Nectria coccinea 

(Pers.) Fr., Pestalotiopsis guepinii (Desm.) Steyaert ve Sporidesmium coronatum Fuckel 

türlerinin tespit edildiği görülmektedir. Tarafımızdan Türkiye’deki Ceviz ağaçlarının 

doğrudan mikobiyotası ile ilgili olarak İç Anadolu bölgesi orta Kızılırmak havzasında 

bulunan ağaçlar üzerinde 2012-2013 yılları arasında yapılan çalışmada, Alternaria nucis 

Moesz, Amphisphaeria bufonia (Berk. & Broome) Ces. & De Not., Dendrodochium 

gelatinosum P. Karst. Diplodia juglandina G.H. Otth, D. nucis Brunaud, Monosporium affine 

Sacc. & Schulzer, Torula antiqua Corda ve Trimmatostroma salicis Corda türleri daha önce 

yeni kayıt olarak verilmiştir. Söz konusu türlere ilaveten; Cucurbitaria juglandis Fuckel, 

Leptosphaeria platycarpa Sacc., Melanomma effugiens (P. Karst.) Berl. & Voglino, ve 

Trematosphaeria melina (Berk. & Broome) Sacc. türleri de Ülkemiz mikobiyotası için yeni 

kayıttır. Örnekler fungaryum materyali haline getirilerek Ahi Evran Üniversitesi, Fen-

Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü Mikoloji laboratuvarında muhafaza edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Juglans regia, Yeni kayıt, Türkiye. 

Teşekkür: Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) 

tarafından PYO-FEN.4003.12.008 proje numarası ile desteklenmiştir. 
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YANGINLA İLİŞKİLİ SİNYALLERİN TEK YILLIK NADİR BİTKİ TÜRÜ Chaenorhinum 

rubrifolium’UN (SCROPHULARİACEAE) ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Çağatay TAVŞANOĞLU1, Gökhan ERGAN1, Ş. Serter ÇATAV2, Köksal KÜÇÜKAKYÜZ2, 

Golshan ZARE3, Barış ÖZÜDOĞRU3 

1 Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı Yangın Ekolojisi ve Tohum 

Araştırmaları Lab., Beytepe-Ankara, ctavsan@hacettepe.edu.tr,  
2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Kötekli-Muğla,  

3 Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı, Beytepe-Ankara 

Genel bilgi: Akdeniz Havzası’nda yetişen odunsu türlerde yangın sonrası çimlenme 

özellikleri birçok çalışmada incelenmiştir. Ancak tek yıllık Akdeniz bitkilerinde yangının 

çimlenme özellikleri üzerine etkisi halen bilinmemektedir. 

Amaç: Çalışmanın amacı, tek yıllık nadir bir Akdeniz bitkisi olan Chaenorhinum 

rubrifolium’da yangınla ilişkili sinyallerin çimlenme üzerine etkisini belirlemektir.  

Yöntemler: Çalışmada, duman, sıcaklık şoku, nitrat, karrikinolid ve mandelonitril (bir 

siyanohidrin analoğu) gibi yangınla ilişkili sinyallerin daimi karanlık ve fotoperiyot (12/12 

saat) koşullarında C. rubrifolium’un çimlenmesi üzerine etkisi incelenmiştir. Ayrıca bu 

sinyallere ait birçok kombinasyon da deneye dahil edilmiştir. Uygulamalarda elde edilen 

çimlenme verileri, sapma analizi (GLM) kullanılarak ilgili kontrol grupları ile 

karşılaştırılmıştır.  

Bulgular: Deneyde yer alan kontrol gruplarının hiçbirinde çimlenme gerçekleşmemiştir. Bu 

da C. rubrifolium’da yüksek seviyede bir tohum dormansisi olduğunu göstermektedir. 

Duman, karrikinolid, mandelonitril ve nitrat uygulamaları ışık varlığında çimlenme 

yüzdesini anlamlı olarak arttırmıştır. Bu uygulamalarda sırasıyla %33, %47, %17 ve %16 

çimlenme değerleri elde edilmiştir. Ayrıca bazı uygulamalara ait kombinasyonlar da o 

uygulamalara göre daha yüksek çimlenme yüzdeleri belirlenmiştir. Örneğin duman + 

sıcaklık şoku ve karrikinolid + mandelonitril uygulamalarında sırasıyla %43 ve %61’lik 

çimlenme yüzdelerine ulaşılmıştır. 

Sonuç: C. rubrifolium’da çimlenmenin çok sayıda yangın sinyalinden olumlu olarak 

etkilendiği ve bazı uygulamaların birlikte kullanılmasının kümülatif ya da sinerjistik bir etki 

yarattığı tespit edilmiştir. Ayrıca Akdeniz havzasında karrikinolid ve mandelonitrille 

uyarılan tohum çimlenmesi ilk kez bu çalışmada gösterilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar, 

yangının Akdeniz Havzası tek yıllık bitkileri için de önemli bir çimlenme faktörü 

olabileceğini göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: Akdeniz Havzası, Çimlenme, Tek Yıllık Bitkiler, Yangın. 

Teşekkür: Bu çalışma kısmen The Rufford Foundation tarafından desteklenmiştir. Arazi 

çalışmaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 2014/17082 nolu izni ile 

yürütülmüş ve tohumlar TAGEM’in 2013/10032 sayılı izni ile araziden toplanmıştır. 
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İŞGALCİ TÜRLER VE TÜRKİYE’DE AFİT FAUNASININ İŞGALCİ TÜRLER AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 

Özhan ŞENOL1, Hayal AKYILDIRIM BEĞEN2, Gazi GÖRÜR1, Gizem GEZİCİ1 

1Nigde University, Science and Art Faculty, Department of Biology, 51000, Niğde,  

2Artvin Coruh University, Forestry Faculty, Botany Department, Artvin/Turkey 

shenol_euzhan@hotmail.com,   

Amaç: Son yıllarda artan ticari faaliyetler ve iklim değişiklikleri nedeniyle türlerin doğal 

habitatlarının dışındaki habitatlara giderek yerleşmeleri nispeten kolaylaşmıştır. Bu şekilde 

yerleştikleri yeni habitatlarda işgalci tür olarak adlandırılan organizmalar ciddi tahribatlara 

yol açabilmekte, biyoçeşitlilik ve ekonomik alanlarda kayıplara neden olabilmektedirler.  Bu 

nedenle sahip olduğu üreme özellikleri, ekolojik adaptasyon kapasitelerinin yüksek oluşu 

gibi özellikleri nedeniyle işgalci tür olma potansiyeli yüksek olan  ve bitkilerde ciddi 

zararlara yol açabilen isgalci afit türlerinin Türkiye ve dünyadaki durumları hakkında bilgi 

verilmeye çalışılacaktır.   

Gereçler ve Yöntemler: İşgalci türler ve özellikle işgalci afit türleri ile ilgili dünya 

genelinde ve ülkemizde yapılan çalışmalardan elde edilen veriler ile 2012-2013 yıllarında İç 

Batı Anadolu Bölümünde (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)  gerçekleştirilen arazi çalışmaları 

sonucu elde edilen veriler sunulacaktır. 

Sonuç: Dünya’da son zamanlardaki iklim değişiklikleri ve küresel ticaret dünyada işgalci 

tür sayılarında artışa neden olmuştur. Ülkemiz sahip olduğu ekolojik koşullar ve coğrafik 

konumu nedeniyle işgalci türler açısından oldukça yüksek öneme sahiptir. İşgalci afit türleri 

ekonomik ve ekolojik bağlamda ciddi tahribatlara yol açabilmektedir. Afit türleri küçük 

ebatları, eşeyli ve eşeysiz (partenogenez) üreyebilmeleri nedeniyle yeni yerlere kolaylıkla 

giderek adapte olabilmektedirler. Ülkemiz afit faunası yaklaşık 510 türle temsil edilmekte 

ve bunların yaklaşık 46’sının Türkiye afit faunası için işgalci tür olduğu tespit edilmiştir. Bu 

çalışmayla işgalci türler ve özellikle işgalci afit türleri hakkında bilgi vermek 

amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Afit, İşgalci Tür, Türkiye.  

Teşekkür: Bu çalışma kısmen TUBİTAK 111T866 nolu proje ile desteklenmektedir. 
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PROJE TABANLI ÇEVRE EĞİTİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE BİLGİ, ÇEVREYE 

YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARINA ETKİSİ 

Vedat OFLAZ1, Ayşe SAVRAN GENCER1, Sacit KÖSE2, Kadir BİLEN3 

1Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fak. İlköğretim ABD Fen Eğitimi Denizli, voflaz@pau.edu.tr, 
2Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fak. İlköğretim ABD Fen Eğitimi Denizli, 
3Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fak. İlköğretim ABD Fen Eğitimi Denizli, 

4Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fak. İlköğretim ABD Fen Eğitimi, Antalya, 

Amaç: Bu araştırmanın amacı, proje tabanlı öğrenme modeli ile geleneksel öğretim 

yöntemlerinin etkisinin; fen bilgisi öğretmen adaylarının çevreye yönelik bilgi, tutum ve 

davranış boyutlarıyla karşılaştırmak olarak saptanmıştır. Araştırma örneklemini 2010-

2011 öğretim yılı bahar döneminde, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim 

Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda 3. sınıfta öğrenim gören ve “Çevre 

Bilimi” dersini alan 53 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Deney grubundaki öğretmen 

adaylarına, Çevre Bilimi dersi proje tabanlı öğrenme modeli çerçevesinde planlanmış ve 

uygulanmıştır. Kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yapılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Proje tabanlı öğrenme modelinin uygulandığı deney grubu ile 

kontrol grubu arasındaki farklılıkları ortaya koymak amacıyla ön test-son test kontrol 

gruplu yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Uygulama öncesinde ve sonrasında her iki 

grupta öğretmen adaylarına 5’li likert tipin de  Çevre Bilgi, Çevre Tutum ve Çevre Davranış 

Ölçekleri uygulanmıştır. Verilerin analizinde istatiksel analiz yöntemleri ile ön test ve son 

test puanları kullanılarak gruplar arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. 

Sonuç:  Yöntem ve cinsiyetin bağımsız değişken olarak alındığı iki faktörlü ANOVA ve 

ANCOVA sonuçları .05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildiğinde; fen bilgisi öğretmen 

adaylarının, çevreye yönelik tutumları ve davranışlarına ilişkin ortalamanın grup ve cinsiyet 

değişkenine göre farklılık göstermediği bulunmuştur. Deneysel işlem sonrası öğretmen 

adaylarının çevreye ve çevre sorunlarına yönelik bilgi düzeyleri arasında ise proje tabanlı 

öğrenme modelinin uygulandığı deney grubu lehine anlamlı bir farklılık vardır. Çoklu 

regresyon sonuçlarına göre çevre bilgi ölçeğinin istatistiksel anlamda çevre tutum düzeyi 

üzerinde etkili olması, fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre bilgilerinin, çevre tutum 

düzeylerinin bir yor dayıcısı olduğunu göstermektedir. Bu çalışma yüksek lisans tezi 

kapsamında elde edilen veriler ile üretilmiştir.  Araştırmada elde edilen bulgular ilgili alan 

yazında tartışılmış, eğitimcilere ve araştırmacılara bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Proje Tabanlı Çevre Eğitimi, Çevresel Bilgi, Çevre bilinci, Fen Bilgisi 

Öğretmen Adayı 

Teşekkür: Uygulama süresinde geliştirilen bazı projeler Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim 

Şenliği kapsamında sunulmuş ve 2011FBE043 nolu Pamukkale Üniversitesi Bilimsel 

Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) ve Pamukkale Üniversitesi TEKNOKENT 

A.Ş tarafından desteklenmiştir. 



 

XII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                        14-17 EYLÜL 2015, MUĞLA 
 

119 

 

CARETTA CARETTA (LİNNAEUS 1758) ÜSTÜNDE YAŞAYAN EPİZOİK DİYATOMELER VE 

BİYOCOĞRAFİK AÇIDAN ÖNEMİ 

Cüneyt Nadir SOLAK1,2, Andrzej WITKOWSKI2, Ana CAR3, Aydın KALELİ1, Elif YILMAZ1, 

Krzysztof Jan KURZYDŁOWSKI4,  Izabella ZGŁOBICKA4, Yakup KASKA5, Ahmet Y. CANDAN5, 

Przemysław DĄBEK2, Ewa GÓRECKA2, Marta KRZYWDA2,  

Chunlian LI2 

1Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 43100 – Kütahya, 2Szczecin 

Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, Paleolimnoloji Bölümü 70-383, Szczecin/Polonya, 

cnsolak@gmail.com ,   
3Dubrovnik Üniversitesi Deniz Araştırmaları Enstitüsü, Dubrovnik, Hırvatistan,  

4Malzeme Mühendisliği Fakültesi, Varşova Teknoloji Üniversitesi, Varşova, Polonya, 
5Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Denizli. 

Amaç: Caretta caretta (Linnaeus, 1758), dünyadaki sekiz deniz kaplumbağasından biridir 

ve hemen hemen tüm ılıman ve tropic okyanuslarda yaşar. Bu kaplumbağalar, Kış ayları 

boyunca tropic ve subtropik sulara yumurtlama amacıyla göç ederler. Türkiye ise mevcut 

20 yumurtlama bölgesiyle bu kaplumbağalar için en önemli yumurtlama merkezlerinden 

biridir. Caretta lar farklı denizel fauna ve flora açısından epibiontlar için önemli vektör 

organizmalardadır. Bu çalışma, bu kaplumbağaların biyocoğrafik açıdan diyatomelerin 

çeşitliliğinde önemli bir unsur olup olmadıklarının araştırılması amacıyla 2011 yılında ilk 

örneklemeleri yapılmış ve ilerleyen yıllarda yaz ayları boyunca günümüze adar periyodik 

olarak takip edilmiştir.  

Metot: Caretta üstünde yaşayan epibiont diyatomeler 2011 yılından itibaren periyodik 

olarak incelenmiştir. Diyatome örnekleri fırçalama metoduyla toplanarak früstülleri 

hazırlandıktan sonra LM ve SEM mikroskop aracılığıyla incelenmiştir. 

Sonuç:  Şimdiye kadar elde edilen veriler sonucunda, 2011-2015 arasındaki örneklemeler 

sonucunda 200 e yakın kaplumbağadan diyatome örnekleri toplanmıştır. Epibiont bir 

diyatome cinsi olan Tripterion R.W. Holmes, S. Nagasawa & H. Takano, a ait yeni bir tür 

tespit edilmiş ve ilginç bir şekilde yalnızca Hint ve Pasifik gibi tropic okyanuslarda yayılış 

gösteren Olifantiella Riaux-Gobin & Compère üyelerine epibiontik olarak da rastlanmıştır. 

Bunun dışında bazı Amphora, Achnanthes, Navicula ve Odontella üyeleri de tespit edilmiştir. 

Ayrıca, Szczecin Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde bu cinslere ait bazı türler kültüre 

alınmış ve DNA analizleri halen devam etmektedir. İleriki aşamada ise, kültüre alınan 

türlerin filogenik analizlerinin yapılması planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Biyocoğrafya, Caretta caretta, İztuzu, Diyatome, Epizoik 
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FİTOCOĞRAFİK BÖLGELERİN KESİŞİM NOKTASI: KÜTAHYA AKARSULARI 

DİYATOMELERİNE SİSTEMATİK AÇIDAN GENEL BİR BAKIŞ 

Cüneyt N. SOLAK1,2, Maxim KULIKOVSKIY3, Elif YILMAZ1,  M. Aydın KALELİ1 

1Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 43100 – Kütahya, 2Szczecin 

Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, Paleolimnoloji Bölümü 70-383, Szczecin/Polonya, 

cnsolak@gmail.com ,   
3I.D. Papanin Institute for Biology of Inland WatersRussian Academy of Sciences, 152742, 

Borok, Nekouz, Yaroslavl, Russia 

Amaç: Kütahya hem üç farklı nehir havzasını (Gediz, Sakarya ve Susurluk nehir havzaları) 

içermesi hem de farklı fitocoğrafik bölgelerin kesişim noktası olması özelliğiyle oldukça 

önemli bir bölgedir. Bu çalışmanın amacı, bu farklı nehir havzalarındaki diyatomelerin 

sistematik açıdan incelenmesidir. 

Metot: Diyatome örnekleri farklı havzalardan toplam 64 noktadan farklı habitatlardan 

(epilitik, epipelik ve epifitik) toplanmıştır. Epilitik örnekler fırçalama, epipelik örnekler 

enjektör ve epifitik örnekler ise plastik torba yöntemiyle toplanmıştır.  

Sonuç: Şimdiye kadar elde edilen verilere bağlı toplam 350 den fazla diyatome taksonu 

teşhis edilmiştir. Teşhis edilen taksonlardan ise Naviculoid, Gomphonemoid ve Nitzschioid 

diyatomelerin diğer gruplara oranla daha baskın olduğu görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kütahya, Diyatome 

Teşekkür: Bu çalışma TUBITAK-114Z006 nolu proje ile desteklenmektedir. 
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BATI ANADOLU’DAN YENİ KAYITLAR İLE BİRLİKTE TÜRKİYE SİYAH SİNEK (DİPTERA, 

SİMULİİDAE) FAUNASI 

Ümit ŞİRİN, Ebru Ceren FİDAN 

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, usirin@ogu.edu.tr 

Amaç: Bu çalışmada Batı Anadolu’daki 82 farklı akarsudan toplanan Simulidae örneklerinin 

tür tespiti ile elde edilen yeni veriler doğrultusunda Türkiye Simuliidae Faunası ile ilgili 

bilgilerimizin genel bir değerlendirilmesinin yapılması amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalini 2007-2015 yılları arasında ilkbahar ve yaz 

aylarında bölgedeki akarsu kaynaklarından toplanan simulid larva ve pupaları ile olgun 

pupadan yetiştirilerek elde edilen erginler oluşturmaktadır. Akarsudan toplanan larva, 

pupa ve erginlerin morfotaksonomik yöntemlerle tür teşhisleri yapılmıştır.  

Sonuç: Batı Anadolu’dan toplanan örnekler içerisinde familyanın Simuliinae altfamilyasının 

2 tribusu (Prosimuliini ve Simuliini) ve üç farklı cinsine ait 22 türü tespit edilmiştir. Tespit 

edilen türlerden 17 tanesi ülkemizdeki varlığı bilinen türler olup yeni lokalite kayıtları elde 

edilmiştir. Bununla birlikte Metacnephia cinsine ait 1,  Prosimulium cinsine ait 1 ve Simulum 

(Eusimulium) altcinsine ait 1 yeni tür tespit edilmiş, yine Simulum (Eusimulium) chodakovi 

(Panchenko, 1998)  türü ilk kez kaydedilmiştir. Tespit edilen yeni türlerden Prosimulium 

anatoliense Adler and Şirin 2015 tanımlanmış olup, diğer iki türün tanımlama çalışmaları 

devam etmektedir. Çalışmada elde edilen veriler ile familya türlerinin ülkemizdeki tür 

sayısı 56 ya yükselmiştir. Bununla birlikte, Palearktik bölge ve yakın ülkelerdeki tür sayıları 

ile karşılaştırıldığında ve ülkemizin biyoçeşitlilik potansiyeli dikkate alındığında gelecekte 

yapılacak kapsamlı çalışmalarda familyanın ülkemizde çok daha fazla türünün varlığının 

keşfedilebileceği sonucuna varılmıştır. Diğer yandan faunistik çalışmaların yanı sıra, insan 

ve hayvan sağlığı üzerindeki etkileri ve akarsu ekosistemlerindeki bozulmalara bağlı zaman 

zaman yaşanabilen populasyon patlamaları nedeni ile ciddi sorunlar oluşturabilen bu 

böceklerin biyoekolojisi üzerine de ülkemizde kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiği 

düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Diptera, Fauna, Simuliidae, Siyah Sinek, Türkiye. 

 



 

XII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                        14-17 EYLÜL 2015, MUĞLA 
 

122 

 

LOKAL ENDEMİK OLAN ERODİUM SOMANUM (GERANİACEAE) İÇİN YENİ BİR YAYILIŞ 

ALANI  

Özer YILMAZ, Aylin YILMAZ, Gül TARIMCILAR, Gönül KAYNAK 

1Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü TR-16059 Göürkle Yerleşkesi, 

Nilüfer-BURSA, ozery@uludag.edu.tr 

Amaç: Bu çalışmada 2015 yılında Bursa ve çevresinde gerçekleştirdiğimiz arazi 

çalışmalarında, tip lokalitesinden farklı ikinci bir yerden toplanan Erodium somanum türüne 

ait olan örneklerin morfolojik özellikleri, yayılışı ve doğadaki durumu ile ilgili veriler 

sunulmuştur. 

Gereçler ve Yöntemler: Erodium somanum türüne ait olan örnekler Nisan ve Mayıs 

aylarında yapılan arazi çalışmaları sırasında Uludağ’ın batısında yer alan Kadriye 

çevresinden toplanmıştır. Toplanan örneklerin teşhisi Türkiye Florası ve ilgi diğer 

eserlerden yararlanılarak yapılmıştır. Morfolojik incelemeler OLYMPUS SZ 51 stereo 

mikroskopları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

Sonuç: Dar bir yayılış alanına sahip olan Erodium somanum tip lokalitesinden farklı ikinci 

bir yerden toplanmıştır. Bu örnekler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda bazı 

morfolojik farklılıkların olduğu görülmüştür. Bursa’da yetişen bireyler Soma’da yetişen 

bireylerden yapraklarının daha büyük, çiçek durumu saplarının daha uzun, sepal ve 

petallerinin daha büyük oluşu ile farklıdır. Ayrıca Erodium somanum türünün Bursa’da dar 

bir yayılış alanına sahip olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bursa, Erodium somanum, Geraniaceae, Uludağ 

Teşekkür: Bu çalışma T. C. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

tarafından desteklenmiştir (Proje no: UAP(F)–2011/40). 
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COLEOPTERA TAKIMINA AİT YÜZEY-AKTİF BÖCEK GRUPLARININ YANGIN SONRASI 

UZUN DÖNEM DEĞİŞİMİ 

Burçin YENİSEY KAYNAŞ 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, İstiklal Yerleşkesi - Burdur 

Amaç: Bu çalışmada, Akdeniz havzasının doğu bölümünde geniş bir yayılıma sahip olan ve 

evrimsel süreç içerisinde yangınların etkisinde şekillenip değişen kızılçam (Pinus brutia 

Ten.) orman ekosistemlerinde, Coleoptera takımına ait toprak yüzeyinde aktivite gösteren 

böceklerin, yangın sonrası süksesyonal gradiente bağlı olarak değişiminin araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Yangın sonrası uzun dönemdeki değişimi izleyebilmek amacıyla 

senkronik tipte planlanan çalışmada, yangın sonrası süksesyonal gradient oluşturabilmek 

amacıyla Muğla İli, Marmaris İlçesi yakınlarında farklı tarihlerde yangına maruz kalmış 5 

alan  (3, 6, 9, 16 ve 26 yıl önce yanmış) ve yanmamış bir ormanlık alan (en az 50 yıldır 

yanmamış-kontrol alanı) örnekleme alanı olarak seçilmiştir. Her bir süksesyonal alan için 

seçilen 3 ve kontrol alanı için seçilen 2 tekrar alanında, aralarında 10 m mesafe bulunan 

4x4’lük 16 adet gömme uzakla örnekleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Örneklemeler 

2005 yılı Mart, Mayıs, Haziran ve Ağustos aylarında tuzakların 3 gün süreyle alanda 

bekletilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Yakalanan böceklerin bozulmasını engellemek amacıyla 

tuzaklara %30’luk etilen glikol çözeltisi konulmuş, yakalanan böcekler her örnekleme 

dönemi sonunda laboratuvar ortamına getirilerek preparasyonu gerçekleştirilmiş, morfotür 

düzeyinde ayrılarak familya düzeyinde tanımlanmıştır. 

Sonuç: Yürütülen arazi çalışmaları sonucunda Coleoptera takımından 22 familyaya ve 121 

morfotüre ait 3425 adet birey yakalanmıştır. En fazla bireyle temsil edilen familyalar 

Buprestidae (% 41) ve Tenebrionidae (%28)’dir. Coleoptera takımına ait tuzak başına 

düşen birey sayısı, 9 ve 26 yıl önce yanan alanlardaki genel eğilime uymayan çıkışlara 

rağmen süksesyonal gradiente bağlı olarak azalmaktadır ve bu azalma istatistiksel açıdan 

anlamlıdır (p<0,0001). En genç süksesyonal evrede yakalanan birey sayısı, diğer tüm 

evrelerden ve kontrol alanından yüksektir. Coleoptera takımına ait tür çeşitliliği (Shannon-

Wiener çeşitlilik indeksi) ve evenness değerleri ise geç süksesyonal evrelerde daha 

yüksektir. Özelleşmiş tür sayısının orta süksesyonal evrelerde yüksek olduğu bulunmuştur.  

Sonuç olarak, kızılçam orman ekosistemlerinde orman yangınları sonrası erken süksesyonal 

evrelerde Coleoptera takımına ait toplam bolluk değerinin yüksek, ancak tür çeşitliliği ve 

evenness değerlerinin düşük olması erken süksesyonal evrelerde bazı türlerin baskın 

duruma geçerek sayılarının artması nedeniyle gerçekleştiğini düşündürmektedir. Erken 

süksesyonal evrelerdeki mevcut habitat koşulları özellikle güneş seven, açık habitatı tercih 

eden ve ksilofag türleri çekmekte, sözkonusu türlerin sayısı artmaktadır. Geç süksesyonal 

evrelere doğru türlerin bolluk değerleri birbirine yaklaşmakta ve tür zenginliği değerleri 

artış göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Akdeniz ekosistemleri, Coleoptera, yangın, uzun dönem etki. 

Teşekkür: Bu çalışma, Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Birimi, 02.02.601.004 

no.lu proje tarafından desteklenmiştir. 
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KIZILÇAM (PİNUS BRUTİA TEN.)’DA ZAMANA BAĞLI TERPEN PROFİLİ DEĞİŞİMİ VE 

ÇAM KESE BÖCEĞİ (THAUMETOPOEA WİLKİNSONİ TAMS.) İSTİLASI ARASINDAKİ 

İLİŞKİLER 

Gürkan SEMİZ, Merve YILDIRIM 

Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Denizli, gsemiz@pau.edu.tr, 

Amaç: Bitkiler arasında özellikle koniferler, salgıladıkları terpen ve türevi bileşikler 

sayesinde yaşadıkları ortamda sürekli değişim gösteren abiyotik ve biyotik stres şartlarına 

karşı kendilerini koruyabilmektedirler. Bu bileşiklerden faydalanma sadece kendilerini 

savunmak şeklinde olmadığı aynı zamanda bir çok karmaşık ekolojik fonksiyona 

(haberleşme, davet etme vb.) da neden olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, 

ülkemizin önemli orman ağacı türlerinden olan ve genetik çeşitliliğinin de çok yüksek 

olduğu belirlenen kızılçam türünde terpen profillerinin zamana bağlı değişimlerinin 

belirlenmesini amaçlamıştır. Elde edilen verilen abiyotik (sıcaklık) ve biyotik (böcek zararı) 

parametreler ile birlikte değerlendirilmiştir.   

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma 2011-2014 yılları arasında sürdürülmüştür. Antalya ili 

Çığlık kasabası mevkisinde yer alan kızılçam 38 nolu tohum bahçesinde, çalışmalar iki yıl 

süre devam ettirilmiş ve tohum bahçesindeki her bir klona ait ibre örnekleri toplanmış ve 

analizleri yapılıncaya dek laboratuvar koşullarında saklanmıştır. İbreler ilgili ekstraksiyon 

prosedürleri takip edilerek analize hazır hale getirilmiş ve örneklerin okumaları GC-MS’de 

yapılmıştır.    

Sonuç: Bu çalışma ile kızılçam ibrelerindeki terpenlerin çevresel parametrelere bağlı olarak 

zamana bağlı varyasyon gösterdiği gösterilmiştir. Bazı aylarda görülen olağan dışı 

sapmaların alanda bulunan böcek istilasına karşı bir strateji olabileceği gösterilmiştir. Yine 

gece ölçümlerine ait verilerde görülen varyasyonun klonal olduğu ve bu durumunda ağaç-

böcek ilişkisinde uygun konak bitkinin karar verilmesi mekanizmasında anahtar role sahip 

olabileceği gösterilmiştir. Sonuç olarak bu çalışma ile, bazı monoterpenlerin zamana bağlı 

değişime gösterdiği ve bu terpenlerin çeşidi ve miktarının ise sinerjik veya antagonistik 

yönde olabileceği gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Pinus brutia, Thaumetopoea wilkinsoni, Terpen profili, Varyasyon 

Teşekkür: Bu çalışma, 110T976 nolu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmiştir.   
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DİYARBAKIR İLİNDE KATI ATIK MİKTARINA BAĞLI OLARAK GELİŞEN ÇEVRE VE 

SAĞLIK SORUNLARI  

Nilgün ONURSAL 

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Siirt, nilgun.onursal@gmail.com 

Amaç: 2012-2013 yılları arasında ilde toplanan katı atıkların toplanma, bertaraf edilme ve 

geri dönüşüm aşamalarının ne şekilde yapıldığı açıklanmaya çalışılacaktır. Ayrıca katı 

atıkların meydana getirdiği çevre ve sağlık sorunları belirlenmeye çalışılacak, elde edilen 

veriler karşılaştırılacaktır.  

Gereçler ve Yöntemler: Katı atığın oluşturduğu sorunları belirleyebilmek için bu ilin, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri 

Daire Başkanlıkları ziyaret edilmiştir. Katı atık konusundaki çalışmaları ve projeleri 

hakkında bilgi alınmıştır. Ayrıca 2012 ve 2013 yıllarına ait İl Çevre Durum Raporları 

incelenerek elde edilen veriler karşılaştırılacaktır. Katı atık türleri ve il bazında katı 

atıkların özellikleri tespit edilecektir. 

Bulgular: Diyarbakır ilinde oluşan katı atık miktarının yıllara göre dağılımlarının değişip 

değişmediği, bu değişim ya da değişmemenin temel nedeni tespit edilerek ne gibi çalışmalar 

yapıldığı araştırılacaktır. Ayrıca il merkezi ile ilçe arasında bu konuda ne tür 

koordinasyonların olduğu belirlenmeye çalışılacaktır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 

faaliyetleri, projeleri ve hayata geçirilebilme durumları analiz edilerek, çevre ve sağlık 

sorunlarının ne denli ele alındığı belirlenmeye çalışılacaktır 

Sonuç: Günümüzde katı atığın basit bir olay olmadığı ekonomik, sosyal ve çevresel bir 

sorun olduğu ifade edilmeye çalışılacaktır. Ancak uygun teknoloji ve yeterli programlarla 

yönetilmesi gerektiği vurgulanacaktır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ve il 

yetkililerinin bu konulardaki koruma eylem planının nasıl olduğu ve diğer kurumlarla ne 

gibi ilişkiler geliştirdiği incelenecektir. Her ne kadar katı atığın yerel bir konu olduğu görüşü 

hakim olsa da, aslında yerelden başlayarak bölge, ulus, kıta ve hatta dünya sorunu olduğu 

vurgulanacaktır. Bu yüzden de gerekli önemim verilmesinin önem arz ettiği ifade 

edilecektir. 

Sonuç olarak, bu ilin çevre ve sağlık sorunları için çözüm önerileri sunulacaktır. Buna 

ilaveten alınması gereken önlemler çağdaş dünya normlarına uygun olarak ifade edilmeye 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Belediyeler, Çevre ve Sağlık Sorunu, Katı Atık 
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DENİZ KAPLUMBAĞALARI ARAŞTIRMA KURTARMA VE REHABİLİTASYON 

MERKEZİNİN (DEKAMER) FAALİYETLERİ 

Doğan SÖZBİLEN1,2,  Eyüp BAŞKALE1,3, Barbaros ŞAHİN1, Yakup KASKA1,3 

1Pamukkale Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKAMER) 

2Pamukkale Üniversitesi, Acıpayam Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Bölümü 

3Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 

Amaç: Ülkemizde düzenli olarak yuva yapan iki tür deniz kaplumbağası Caretta caretta ve 

Chelonia mydas türleri, nesli tehlike altında ve koruma 2008 – 2015 yılları arasında ülkemiz 

kıyılarında yaralanarak Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon 

Merkezi (DEKAMER)’e ulaştırılan kaplumbağalarının yaralanma ve ölüm nedenleri, 

yaralanmaların en fazla gerçekleştiği alanlar ve merkeze yaralı getirilen türler hakkında 

bilgi vermek ve insan kaynaklı sorunların belirlenmesi ve bu sorunların önlenmesine 

yönelik önerilerin sunulması amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: DEKAMER, Muğla ilinin Dalyan beldesine bağlı İztuzu Kumsalı’nın 

yukarısında yer almaktadır. Yaralı kaplumbağalar tespit edildiklerinde DEKAMER’e ait 

araçlar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Personeli ve bölgedeki 

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) aracılığı ile merkeze ulaştırılmıştır. Taşıma sırasında yaralı 

kaplumbağaların transferinde taşıma tankları kullanılarak stres faktörü en aza indirilip 

uygun transfer ortamı sağlanmıştır. Gelen kaplumbağaların fiziki muayeneleri yapılmış, 

karapas boyu ve ağırlık ölçümleri alınmıştır. Gelen yaralıların kan biyokimyası analizleri 

yapılıp röntgenleri çekildikten sonra antibiyotik, serum, ağrıkesici, vitamin takviyeleri 

yapılarak tedavilerine başlanmıştır. Gerekli görüldüğünde cerrahi müdahaleler veteriner 

hekimler eşliğinde gerçekleştirilmiştir. Kaplumbağaların yaralanma nedenleri, geliş yerleri 

MS Office Excel programında tablolaştırılarak grafikler oluşturulmuştur. 

Sonuç: DEKAMER, 2008 yılında ülkemizde kurulan ilk deniz kaplumbağası rehabilitasyon 

merkezi olma özelliğindedir. Kurulduğu 2008 yılından günümüze kadar toplam 136 yaralı 

merkeze ulaşmıştır. Bu kaplumbağaların 108’i (79,4%) Caretta caretta, 25’i (18,4%) 

Chelonia mydas ve 3’ü (2,2%) bir yumuşak kabuklu tatlısu kaplumbağası olan Trionyx 

triunguis türüne aittir. Kaplumbağalar yaklaşık 250 km mesafeye kadar olan alanlardan 

getirilmekle beraber, Mersin’den 2, Çanakkale 1 ve Balıkesir’den 2 kaplumbağa merkeze 

ulaştırılmıştır (min 12 km., max., 750 km.). Gelen kaplumbağaların %80,1’i Caretta caretta, 

%17,6’sı Chelonia mydas, %2,2’si ise Trionyx triunguis türlerine aittir. Yaralı kaplumbağalar 

en fazla Muğla/Dalyan bölgesinden gelmiştir (32,4%). Bunu Muğla’nın diğer bölgelerinden 

gelen kaplumbağalar (25,7%), Antalya (13,2%), Aydın (4,4%), İzmir (2,2%), Balıkesir 

(1,5%) ve Mersin (0,7%) izlemiştir. Yaralılar büyük oranda amatör balıkçılık ve turizm 

aktivitelerinin yoğun olarak yapıldığı Muğla ilinin sularından getirilmiştir (58,1%). 

Yaralanma nedenleri olarak en yüksek oranlar misina ve ağ dolanmaları ve bunların 
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oluşturduğu kesikler (22%) ve kasıtlı insan saldırıları (22%) olarak göze çarpmaktadır. 

Bunları tekne çarpmaları ve pervane kesikleri (15%), dalma problemleri (14%), nedeni 

belirsiz kafa yaralanmaları (13%) takip etmektedir. Olta yutması, paraziter enfeksiyonlar, 

silahla ateş etme gibi yaralanma nedenleri bunları takip etmektedir. Yapılan tedavi ve 

rehabilitasyon süreçlerinin sonunda 74 kaplumbağa doğal ortamına geri dönerken 53 

kaplumbağa yaşamını yitirmiş, 9 kaplumbağanın ise halen tedavisi sürmektedir.  Merkeze 

ulaştırılan kaplumbağaların 96’sı (70,6%) deniz kaplumbağası ve turizm faaliyetlerinin 

yoğun olduğu 15 Mayıs ile 15 Eylül tarihleri arasında merkeze ulaştırılmıştır. 

Yaralanmaların çok az bir kısmı doğal sebeplerden kaynaklanmaktadır (20%). Diğer 

yaralanma sebeplerinin %40,9’luk kısmı insan kaynaklı istemsiz yaralanmalardan 

oluşurken %39,1’lik kısmı bilinçli şekilde insanların saldırılarına maruz kalan 

kaplumbağalardan oluşmaktadır. Bu açıdan bakıldığında istemsiz yaralanmalara sebebiyet 

verecek önlemlerin alınarak balıkçılar ve kaplumbağaların yoğun bulunduğu bölgelerdeki 

liman başkanlıkları başta olmak üzere ülkemiz Ege ve Akdeniz sahilleri boyunca farkındalık 

çalışmalarının arttırılması ve yaralanmaların en az seviyeye indirilmeye çalışılması 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Deniz kaplumbağası, Caretta caretta, Chelonia mydas, yaralanma, 

rehabilitasyon. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE UYGULAMALARINDA MİMARIN ROL ve SORUMLULUĞU 

Sibel DEMİRARSLAN¹, Oğuz DEMİRARSLAN² 

¹Kocaeli Üniversitesi, İzmit/Kocaeli,  

²Maltepe Üniversitesi, Başıbüyük-Maltepe/istanbul 

Amaç : Pek çok şeyin tartışıldığı,  bilgi paylaşımı ile birlikte bilgi kirliliğinin de yaşandığı bir 

süreçten geçiyor, dünya… Kaynakların hızla tüketildiğinin farkına varılmasıyla teknik 

terminoloji de epeyce zenginleşti. Bu çeşitlilik; sürdürülebilirlik, yeşil bina, çevreci tasarım, 

enerji tasarrufu, enerji üretimi gibi konularda kavram kargaşası da oluşturmakta… Bütün 

bilim dalları ve sektörler sürdürülebilirlikle ilgili görünmekte ve bir kenarından dâhil 

olmaktadırlar. Ancak, inşaat sektörü biraz daha fazla temas halindedir, örneğin, doğaya 

zarar veren karbondioksit salınımının %40 gibi büyük bir oranının sebebidir, ne yazık ki!  

Çevre kirliliği bakımından önemli bir orana sahip olmakla büyük vebal altında olan sektör 

kendi sorumluluğuna düşen iyileştirmeleri yapmak zorundadır.  

Yapılar, bina örneğindeki gibi mimarlık;  yollar, barajlar gibi mühendislik yapıları olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Mimarlık, yaşam oluşturma sanatıdır. İnsanları huzurlu, 

sağlıklı, konforlu, fonksiyonel ve estetik mekânlarda mutlu yaşatmayı hedefler. Doğru 

tasarım, uygun malzeme seçimi, coğrafi ve demografik verilerin değerlendirilmesi, arazi, 

zemin, iklimsel özellikler, enerjinin üretim ve tasarrufu,  yapının geri dönüşüm olasılığının 

düşünülmesi dahi bir sürdürülebilirlik tavrıdır. Bu nedenle, sürdürülebilir olmak mimaride 

çok daha fazla sorumluluk bindirmektedir, omuzlara… 

Çalışmada kavramların netleştirilmesi,  Türkiye için işlek ve hareketli olan inşaat 

sektörünün mimarlık yapıları kısmında,  bina tasarım ve inşaatı için başrolü oynayan 

mimarın duyarlılık göstermesi ile sürdürülebilirlik anlamında neler kazanabileceğinin 

teknik olarak ortaya konulması hedeflenmektedir. 

Gereçler ve Yöntemler:  Sürdürülebilirlikle ilgili kavramların ve mimarın görev ve 

sorumluluklarının netleştirilmesi 

Sonuç: Başka dünya olmadığı fark edildiğinden bu yana dünyanın bugünü ve yarını için 

endişe duyulmaya, gelecek için yaşam senaryoları oluşturulmaya başlanmıştır. Yitirilenlerle 

oluşan handikaplar içinden çıkılmaz gibi görünse de zararın neresinden dönülse kardır 

bilinci ile çeşitli düşünceler eylemlere dönüşmeye başlamıştır. Bazı sivil toplum örgütlerinin 

de öncülüğü yadsınamaz elbette.  

Çalışmada da değinileceği üzere günümüz dünyasını sürdürülebilirlik bağlamında meşgul 

eden argümanlar nettir. 

Tüm sektörlerin merceği altında olan sürdürülebilirlik için inşaat sektörü genelinde ve 

mimarlık mesleği özelinde sorumluluklarının büyük olduğu açıkça bellidir. Tasarımcı 

mimar, bildiği doğruların peşinden gitmeli, proje ve bina tasarımı talebinde bulunan 

yüklenici veya yaptıran işverenler sadece elde edecekleri kazancı düşünmemelidirler. 

Taşıyıcı sistem tasarımını yapan inşaat mühendisleri, projenin iç mekân tasarımını yapan iç 

mimarlar, inşaat sürecini denetleyen yapı denetim büroları ve görev yapan tüm mimar ve 

kardeş meslekler de aynı bilinç ve sorumluluğu hissetmelidirler.   

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Mimar, Çevre, Bina, İnşaat  
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KIZILIRMAK DELTASI’NDAN GÖÇ EDEN Sylvia borin’in (AVES: SYLVİİDAE)  

GÖÇ VE KONAKLAMA EKOLOJİSİ 

Kiraz ERCİYAS YAVUZ1, Sancar BARIŞ1 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ornitoloji Araştırma Merkezi., 55137 Kurupelit Atakum – 

Samsun, kiraze@omu.edu.tr 

Amaç: Kızılırmak Deltası’nda ilkbahar ve sonbahar göçü sırasında gözlenen geçit kuşu 

Sylvia borin’in alandaki konaklama süresinin yaş ve mevsime bağlı farklılıklarını tespit 

etmek.  

Gereçler ve Yöntemler: Sylvia borin’in konaklama süresini tespit etmek amacıyla ilk olarak 

2002 – 2014 yıllarında Kızılırmak Deltası Cernek Halkalama İstasyonu ilkbaharda 

halkalanan 911 ve sonbaharda halkalanan 10.407 kuş olmak üzere toplam 11.318 kuşa ait 

halkalama verisi kullanılmıştır. Kuşun göç dinamiği çıkartılmıştır. Halkalama sırasında 

kuşların halkalama - tekrar yakalanma yöntemi ile minimum konaklama süreleri 

hesaplanmıştır. Ayrıca 2009-2011 yılları arasında S. borin’e takılmış olan 22 radyo vericisi 

ile türün alanda ne kadar süre kaldığı ve ne kadar bir alan kullandığı araştırılmıştır.  

Sonuç: İlkbahar döneminde S. borin genç ve erişkinleri arasında göç zamanlaması farkı 

yokken sonbaharda gençlerin göçünün daha uzun sürdüğü belirlenmiştir. Halkalama – 

tekrar yakalanma yöntemi ile kuşların konaklama sürelerinde mevsime ve yaşa bağlı 

farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Radyo vericisi sadece sonbahar döneminde takıldığından 

mevsimsel değerlendirme yapılamasa da bu yöntemde de yaşa bağlı farklılık olmadığı tespit 

edilmiştir. Radyo vericisi yöntemine göre ortalama konaklama süresinin 8.76 gün, 

halkalama – tekrar yakalanma yöntemine göre ise ortalama 6.28 gün olarak tespit 

edilmiştir. Radyo vericisi yöntemi ile maksimum 24 gün konaklayan bir birey, halkalama – 

tekrar yakalanma yöntemi ile de maksimum 21 gün konaklayan bir birey kaydedilmiştir. 

Konaklama süresince radyo vericileri ile izlenen kuşların bütün sürelerini neredeyse tek bir 

çalıda geçirdikleri ve çok az yer değiştirdikleri tespit edilmiştir. Bu davranışın minimum 

enerji harcayarak kısa sürede yağ rezervlerini yenilemek ve göçe devam etmek için 

uygulanan bir strateji olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Konaklama süresi, Sylvia borin, halkalama, Cernek Halkalama 

İstasyonu 

Teşekkür: Halkalama çalışmaları Ondokuz Mayıs Üniversitesi BAP Komisyonu tarafından 

F-478, F475, PYO.ORN.1901.12.001 numaralı projeler ile desteklenmiştir. Çalışma için 

alınan etik kurul numarası 2011/01 
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YEDİ ORKİDE TÜRÜNÜN YAĞ ASİT İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Sinan İŞLER1, Veysi KIZMAZ2 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fak. OFMAE Bölümü, Biyoloji Eğitimi, Van, 

sinan_1970@hotmail.com,  
2Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Diyarbakır 

Amaç: Orchidaceae familyası, genellikle çiçekleri renkli ve kokulu olan bu bitkiler enerji, 

metabolik ve diğer yapısal aktiviteler gibi birçok önemli biyokimyasal özelliğe sahiptir. 

Ayrıca perfümeride, süs bitkisi, gıda (Özellikle Vanilla planifolia) ve alternatif tıpta birçok 

hastalık ve rahatsızlıklarda tedavi amaçlı olarak kullanılmasından dolayı bu bitkilerin yağ 

asitleri üzerinde çalışma amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: 1998-2005 yılları arasında toplanan ve Van herbaryumunda 

(VANF) saklanan bitki örnekleri klorofom/metanol (2:1) kullanılarak ekstraksiyonu yapıldı. 

Metil esteri elde edilen yedi orkide türüne ait yağ asit analizleri SHIMADZU GC 2010 PLUS 

model Gaz Kromatografisi cihazında, alev iyonizasyon dedektörü (FID) ve DB–23 (Bonded 

Polyethyleneglycol (TPA treated)) (J & W Scientific, Folsom, CA, USA) kapiller kolon (25m x 

0.32mm iç çapı x 0.25μm film kalınlığı) kullanılarak analizleri yapılmıştır. Yağ asitleri metil 

esterlerinin kromatogramları ve toplam yağ asitleri miktarları bilgisayarda GC Solution 

(Versiyon 2.4) bilgisayar programı ile elde edilmiştir. Yağ asidi yüzdelerinin 

karşılaştırılması, tek yönlü varyans analizi (Anova) ile yapılmıştır. Farklılıklar TUKEY HSD 

testi ile belirlenmiştir. Yapılan istatistikler sonucu, veriler p<0.05 düzeyinde olduğu zaman 

farkların önemli olduğu kabul edilmiştir. 

Sonuç: Yapılan analiz sonucunda toplam olarak 12 yağ asiti belirlendi. Orkide türlerinde 

majör yağ asitleri olarak Palmitik asit (16:0), Palmitoleik asit (16:1n-7), Oleik asit (C18:1n-

9) ve linoleik asit (18:2n-6) belirlenirken diğer yağ asitleri olan miristik, pentadekanoik, 

stearik, linolenik, Araşidonik ve dokosapentaenoik asit iz miktarda belirlendi. Total n-3 

oranı % 6.95-23.94, total n-6 oranı % 16.83-34.75 ve n-3/n-6 oranı 0.2-1.42 arasında 

belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Orchidaceae, Orkit türleri, yağ asitleri 
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Scardinius erythrophthalmus (LINNAEUS, 1758) ve Scardinius elmaliensis 

BOGUTSKAYA, 1997 TÜRLERİNİN MORFOMETRİK KARAKTERLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Ali İLHAN, Manolya DURDU 

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su ürünleri Temel Bilimler Bölümü 

İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı, 35100, Bornova/İzmir 

alilhan73@gmail.com 

Amaç: Bu çalışmada, Türkiye içsularından toplanmış olan iki farklı Eğrez balığı türünün 

(Scardinius erythrophthalmus ve Scardinius elmaliensis) bazı morfometrik karakterlerinin 

ölçümü yapılarak, türler arasındaki benzerlik ve farklılıkların belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmaya konu olan balık örnekleri Ege Üniversitesi Su Ürünleri 

Fakültesi Müzesi İçsu balıkları koleksiyonunda yer almaktadır. Farklı lokalitelerden 

toplanmış olan 171 Scardinius erythrophthalmus bireyi ile Karagöl ve Avlan Gölleri (Elmalı-

Antalya)’nden toplanmış 27 Scardinius elmaliensis bireyi incelenmiştir. Söz konusu 

balıkların, boy ve ağırlık başta olmak üzere 23 morfometrik karakteri ölçülmüştür. Ayrıca, 

yüzgeç ışın sayıları, yanal çizgideki pul sayıları ve solungaç diken sayıları gibi meristik 

karakterleri de belirlenmiştir. Metrik karakterlerin ölçümünde 1 mm hassasiyetli ölçüm 

cetveli ve 0.01 mm hassasiyetli dijital kumpas kullanılmıştır. Meristik karakterlerden, 

yüzgeç ışın sayıları ve yanal çizgideki pul sayıları x3 büyütmeli lup, solungaç diken sayıları 

ise binoküler mikroskop yardımı ile belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, morfometrik karakterin 

birbirine oranları da hesaplanmış, elde edilen sonuçların t-testi ile önem kontrolü 

yapılmıştır. 

Sonuç: Total boy dağılımı, Scardinius erythrophthalmus bireyleri için 5.5-22.5 cm, 

Scardinius elmaliensis bireyleri için 6.8-20.1 cm arasında değişim göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Scardinius elmaliensis, endemik, morfometri, boy-ağırlık ilişkisi 

 

mailto:alilhan73@gmail.com
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ÇEVREYE ÇEVRECİ BAKIŞ: EDEBİYAT VE EKOELEŞTİRİ 

Ece SAATÇIOĞLU 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, 

Buca-İzmir, ece_s@hotmail.com 
Amaç: Ekoeleştiri, ekolojik eleştiri ya da çevreci eleştiri, çevre ve insan arasındaki ilişkileri inceleyen, 

insanın kendisini doğadan üstün görmesinin, doğanın insan tarafından ötekileştirilmesinin ve insan 

merkezli bakış açısının yanlışlıklarını gösteren, çevrenin edebi eserlerde nasıl, hangi kültürel, felsefi ve 

sosyal anlatılarla, sembollerle ve eğretilemelerle gösterildiğini inceleyen, edebiyatın çevreye nasıl ve ne 

derece katkı sağlayabileceğini tartışan, doğanın hammadde kaynağı olarak bilinçsizce sömürülmesini 

eleştirerek, çevre sorunlarına karşı insanın bilinçlenmesini sağlayan ve dolayısıyla doğa ve doğal yaşam 

tahribatını engelleme amacı taşıyan disiplinlerarası bir kuramdır. Bu bağlamda, bu bildiri, ekoeleştiri 

kuramı sayesinde nasıl çevre farkındalığı, tüketim duyarlılığı ve ekolojik bilinçlenme kazanılabileceğini 

göstermeyi amaçlamaktadır.   

Gereçler ve Yöntemler: Ekoeleştiri insanoğlunun benmerkezci tutumu sonucunda yaptığı doğa 

tahribatına karşı çevre bilincinin ve “çevrecilik” denilen toplumsal hareketin gelişmesi sonucunda, 

1960’lı yıllarda temelleri atılmış, 1978’de William Rueckert tarafından “ekolojinin prensiplerinin 

edebiyata uyarlanması” şeklinde tanımlanmış, akademik derneklerin ve dergilerin kurulmasıyla 

kurumsallaşarak yaygınlaşmış, üniversitelerin anabilim dalları arasında da yer alarak bir anlamda 

resmen geçerliliğini kazanmış olan yeni, disiplinlerarası, çoksesli ve çok yönlü bir edebi eleştiri 

kuramıdır. Ekoeleştiri, doğa ve çevre olgularının edebiyatla ilişkilerini inceleyip, edebiyat eserlerini 

ekolojik bilinçlenme çerçevesinde tartışan bir kuram olduğuna göre, ekoeleştirmenler, edebi metinlere, 

çevre sorunlarına gösterilen duyarlılık, doğaya yüklenen simgesel anlamlar, bu anlamların 

arkalarındaki felsefi, psikolojik, sosyolojik, tarihsel, vb. boyut, insan dışındaki canlıların insanı nasıl 

etkilediği, insan-çevre ilişkisinin etik boyutu, dil kullanımı gibi pek çok açıdan bakar ve çevre ile insan 

kültürleri arasındaki ilişkiyi inceler.  

Sonuç: Ekoeleştirmenlere göre ekosistemdeki tüm canlılar birer bireydir ve birey, varlığını ancak 

“öteki”lerle ortaya koyabilir ve sürdürebilir. Ekoeleştirmenler, biyolog Barry Commoner’ın açıkladığı, 

her şeyin diğer her şeyle bağlantılı olduğu inancıyla hareket ederek, insan-çevre zıtlığı/ikiliği yerine, 

ikisinin birbirleriyle iletişim ve etkileşim halinde olduklarını, birbirlerini beslediklerini vurgulayarak, 

insan merkezci bir bakış açısından ziyade, çevre merkezli bakış açısını da barındıran, bütüncül bir bakış 

açısının gerekliliğini belirtirler. Ekolojik görüşlerin tümü “yeryüzünde yaşayan insanların kültürel 

farklılıklarına bakılmaksızın küresel bir ekosistemi paylaştıkları” (Heise, 2008: 25) fikrini 

benimsemiştir ancak insanın ekosistem ile ilişkilerinin biyoloji, fizik, jeoloji gibi doğa bilimlerindeki ve 

coğrafya, dilbilim, edebiyat, felsefe, psikoloji, sosyoloji, tarih gibi sosyal bilimlerdeki her disiplin 

tarafından farklı yorumlanabileceği vurgulanmıştır. 

Ekoeleştirel bakış açısını benimsemiş kültür ve edebiyat eleştirmenleri, “yaşambilimciler, 

iklimbilimciler, kamu politikası uzmanları, coğrafyacılar, kültürel antropologlar, peyzaj mimarları, 

çevre avukatları, hatta uygulamalı matematikçiler ve çevre mühendisleriyle bağlantılar kurarak ve 

kendi disiplinlerinin geleneksel yaklaşımlarından biraz da uzaklaşarak” (Buell 2005: 6’dan aktaran 

Özdağ ve Gökalp, 2011: 644) çalışırlar; edebiyat eserlerinin doğanın içimizdeki sesinin ürünleri 

olduğuna, ekolojik bilincin oluşturulmasında dil unsuruna, okuryazarlığın önemine ve özellikle çok 

sesli ve çok katmanlı edebi metinlerin biyolojik çeşitliliğe dayanan ekosisteme olan benzerliğine dikkat 

çekerler.  

Anahtar Kelimeler: Ekoeleştiri, ekolojik eleştiri, çevreci eleştiri, çevrecilik, çevre, edebiyat 
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OSMANİYE İLİNİN GEOFİT BİTKİLERİ ÇEŞİTLİLİĞİ 

Osman TUGAY, Kuddisi ERTUĞRUL, Deniz ULUKUŞ 

Selçuk Üniversitesi, Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Selçuklu - Konya,  

otugay@gmail.com, 

Amaç: 2014-2015 yılları arasında devam eden projemiz kapsamında; yapılan arazi 

çalışmaları ile Osmaniye ilinde yayılış gösteren geofit bitkileri tespit etmek, endemik 

olanların yayılış bölgeleri ve tehlike durumları hakkında bilgi vermek. 

Gereçler ve Yöntemler: Osmaniye ilinin farklı bölgelerinde yayılış gösteren geofitlerin 

doğal ortamlarda resimleri çekildikten sonra toplanarak yaygın herbaryum tekniklerine 

göre preslenerek kurutuldu. Kurutulan örneklerin teşhis edilmesi için temel kaynak olarak 

Türkiye Florası kullanıldı. Teşhis edilen örnekler Selçuk Üniversitesi, Konya 

Herbaryumu’nda muhafaza edilmektedir.  

Sonuç: 2014-2015 yılları arasında Osmaniye ilinin sınırları içerisinde bulunan farklı 

dağlara, vadilere, ovalara yapılan arazi çalışmaları sonucunda Amaryllidaceae, Araceae, 

Asparagaceae, Colchiaceae, Iridaceae, Liliaceae, Orchidaceae, Paeoniaceae, Papaveraceae, 

Primulaceae ve Ranunculaceae familyalarına ait 97 geofit takson tespit edilmiştir. Bu 

taksonlardan 17 tanesi endemiktir. Endemik taksonların bazıları şunlardır; Allium 

isauricum, Allium karamanoglui, Allium tauricola, Arum rupicola var. rupicola, Crocus 

adanensis, Crocus danfordiae subsp. danfordiae, Iris stenophylla subsp. margaretiae, 

Fritillaria alfredae subsp. glaucoviridis, Cyclamen pseudibericum ve Helleborus vesicarius.  

Anahtar Kelimeler: Osmaniye, Geofit, Endemik, Biyoçeşitlilik. 

Teşekkür: Bu çalışma, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Osmaniye Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Şube Müdürlüğü ile Ekoiz firmasına teşekkür ederiz. 
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TÜRKİYE’DEKİ Haplophyllum ve Ruta Cinslerinin (RUTACEAE)  

POLEN MİKROMORFOLOJİSİ 

Deniz ULUKUŞ1, Osman TUGAY1, Ferhat CELEP2 

1Selçuk Üniversitesi, Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Selçuklu - Konya, ulukusdeniz@gmail.com, 

2Gazi Üniversitesi, Polatlı Fen Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Polatlı - Ankara 

Amaç: 2011 - 2014 yılları arasında devam eden projemiz kapsamında; yapılan arazi 

çalışmaları ile Türkiye’nin farklı yerlerindeki Haplophyllum ve Ruta cinslerine ait 

taksonlarının polen mikromorfolojilerini inceleyerek türlerin cins bazında ve tür bazında 

polen morfoloji farklılıklarını ortaya çıkarmaktır. Böylece türler arasındaki polen 

morfolojileri faklılıklarının bulunup bulunmadığını ve taksonomiye bir katkısının olup 

olmadığını tespit etmek.  

Gereçler ve Yöntemler: Haplophyllum ve Ruta cinslerinin taksonları ülkemizde bulunan 

yayılış alanlarından toplanarak arazi ile ilgili habitat özellikleri not edildi. Taksonlar 

arasındaki varyasyonları gözlemleyebilmek için oldukça çok örnek toplandı. Toplanan 

örnekler yaygın herbaryum tekniklerine göre preslenerek kurutuldu. Taksonların polen 

mikromorfolojilerini çalışmak için özellikle çiçekler tomurcuk halindeyken özel zarflar 

içerisine alındı. 

Polen incelemeleri Wodehouse metoduyla daimi preparat haline getirilerek yapıldı. 

İnceleme için hazır preparatlar araştırma mikroskobunda 10’luk oküler ve 100’lük objektif 

kullanılarak yapıldı. Polen ölçümleri için biyometrik metot kullanıldı. Polen fotoğrafları ışık 

mikroskobu ile çekildi. Polen yüzey süsleri için SEM ile incelenerek fotoğrafları çekildi. 

Sonuç: Yapılan çalışmalar sonrasında Haplophyllum ve Ruta cinslerinin morfolojik 

farklılıklarının yanında polen mikromorfolojileri arasında da önemli farklılıklar ortaya 

çıkmıştır. Haplophyllum cinsi taksonlarına ait polen tanelerinin ekvatoral görünümü 

genellikle romboid; oblat-sferoidal, prolat-sferoidal yada yarı-prolat şekilli; polar ekvatoral 

oranı 0.71-1.30 µm’dir. Ruta cinsi taksonlarına ait polen tanelerinin ekvatoral görünümü ise 

genellikle ovoid-romboid; prolat-sferoidal yada yarı-prolat şekilli; polar ekvatoral oranı 

0.07-1.35 µm’dir. Haplophyllum cinsi taksonlarına ait polen tanelerinin yüzey süsleri striat 

ve striat-perforat iken Ruta cinsi taksonlarına ait polen tanelerinin yüzey süsleri rugulat’tır. 

Anahtar Kelimeler: Polen mikromorfolojisi, Haplophyllum, Ruta, Rutaceae, Türkiye 

Teşekkür: Bu çalışma, 13201023 nolu Selçuk Üniversitesi, BAP projesi tarafından 

desteklenmiştir.  
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DOMATESLERDEKİ ÖNEMLİ ZARARLILARA KARŞI Nesidiocoris tenuis’İN  

KİTLE ÜRETİMİ 

Ali Rıza GÜNAL1,2, Ayşen DÜNDAR1,2, Cem ÖZKAN2 
1 Günal Biyolojik Tarım Gıda Hayvancılık Turizm Eğitim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Ltd.  Şti 

Fethiye Muğla, gunalaliriza@gmail.com 
2Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji A.B.D 06110 Dışkapı 

Ankara 
Amaç: Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere birçok ülke bitki korumada kullanılan kimyasallara alternatif 

yöntemler üzerinde çalışmaya başlamışlardır. Yapılan çalışmaların sonucunda da biyolojik mücadele 

uygulamaları ön plana çıkmış ve bu uygulamaların başarılı bir yöntem olduğu kanıtlanmıştır. 

Ülkemizde de son yıllarda ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 

verdiği destekler ile de başta örtüaltı yetiştiriciliği olmak üzere biyolojik mücadele uygulama alanları 

15.000 dekara ulaşmıştır. Ülkemizde N. tenuis uygulamaları ise 5000 dekarı geçmiş durumdadır. Avcı 

böcek Nesidiocoris tenuis gelişmiş ülkelerde (başta İspanya) örtüaltı domates yetiştiriciliğinde %80 

oranında uygulamaya geçmiştir. Son yıllarda ülkemizde de Nesidiocoris tenuis’e üreticilerimizin 

talepleri artmaya başlamıştır. Biyolojik mücadele kullanımıyla ihracatta da kalıntı probleminin 

çözülmüş olması, ilaçlamaların 80 uygulamadan 10 uygulamaya kadar düşmüş olması, üreticilerimizin 

her geçen gün bu alana taleplerinin artacağının en büyük göstergesidir. Ne yazık ki tarımsal üretimde 

kullanılan birçok sentetik ürün gibi faydalı böcek Nesidiocoris tenuis’de yurt dışından ithal 

edilmektedir. Önerilen projenin gerçekleştirilmesiyle önemli bir faydalı böcek olan Nesidiocoris 

tenuis’in kitle üretimi ülkemiz koşullarında gerçekleştirilerek tarım alanlarında önemli birçok zararlıya 

karşı çevreci bir yöntem kullanılmış olacaktır. Diğer taraftan böyle önemli bir konu hakkında 

ülkemizde de literatür eksikliği giderilmiş olacak ve ticari bir ürün ortaya çıkacaktır.  

Gereçler ve Yöntemler: Projemizin gerçekleşmesinde öncelik,  predatör N. tenuis ve bu predatörün 

farklı besin kaynaklarının yetiştirilmesine verilecektir. Öncelikle domates bitkisi olmak üzere birçok 

sebzedeki zararlılara karşı (başta Tuta absoluta ve Beyaz sinekler olmak üzere) etkili bir şekilde 

kullanılan Nesidiocoris tenuis adlı avcı böceğimizin yerli bir elden kitle üretimini yaparak bu faydalı 

böceğin ticarileşmesine yönelik temel verilere ulaşmaktır.  İş fikrinin başarı ölçütleri ise, Nesidiocoris 

tenuis’in üretimini daha ekonomik kullanılabilir hale getirecek prototip bir üretim ortaya çıkartmaktır. 

Alan çalışmalarında ise haftalık en az 5 dekarlık bir örtüaltı alanda N. tenuis uygulayabilecek bir 

üretime ulaşmak (10000 adet nimf-ergin) diğer bir başarı kriterimizdir. 

Not: Kitle Üretim tekniklerinin gizliliği açısından gereç ve yöntemler konusunda ayrıntılı bilgi 

verilememektedir. 

Sonuç: Sonuç olarak önerilen projenin gerçekleştirilmesiyle önemli bir faydalı böcek olan Nesidiocoris 

tenuis’in kitle üretimi ülkemiz koşullarında gerçekleştirilerek tarım alanlarında önemli birçok zararlıya 

karşı çevreci bir yöntem kullanılmış olacaktır. Buna bağlı olarak da ihracattaki ürünlerimizde ortaya 

çıkan kalıntı problemi çözülmüş olacaktır. Bu da üreticilerimize ekonomik açıdan dolaylı olarak ciddi 

gelir sağlayacaktır. İç tüketimde ise tüketicilerimiz daha sağlıklı beslenecektir. Sonuçta üreticilerimize 

ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlanmış olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Nesidiocoris tenuis, Predatör, Kitle üretimi, Biyolojik mücadele, Gıda güvenliği 

Teşekkür: Bu çalışma, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi 1688.TGSD.2014 

sayılı başvuru kodu ile desteklenmiştir. 



 

XII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                        14-17 EYLÜL 2015, MUĞLA 
 

136 

 

VAN İLİNİN KURBAĞA VE SÜRÜNGEN BİYOÇEŞİTLİLİĞİ, TEHTİDLER VE ALINMASI 

GEREKEN ÖNLEMLER 

Mehmet Zülfü YILDIZ1, Naşit İĞCİ2, Bahadır AKMAN3, Emre BULUM4,  

Bayram GÖÇMEN5 

1Adıyaman Üniversitesi, Altınşehir Kampüsü, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 

Adıyaman, Türkiye 

2Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü, Tandoğan, Ankara 

3Aktel Mühendislik, 1330 (75) Sokak No:16/16 Aşağı Öveçler Ankara, Türkiye 

4Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye 

5Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dalı, Bornova İzmir 

Bu çalışma ile Van ili sınırları içerisinde dağılış gösteren kurbağa ve sürüngen türlerinin 

tespiti, dağılışları, ekolojik özellikleri, türleri etkileyen faktörler ve alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında dağılış gösteren türleri 

belirlemek amacıyla Van ilinde 283 farklı lokalitede arazi-gözlem çalışması düzenlenmiştir. 

Yapılan arazi ve literatür çalışmaları sonucunda Van ilinde altı amfibi türü (Neurergus 

strauchii, Pseudepidalea variabilis, Pelophylax ridibundus, Rana camerani, R. macrocnemis, 

Pelobates syriacus), üç kaplumbağa türü (Mauremys caspica, Testudo graeca ve Testudo 

perses) 14 kertenkele türü (Paralaudakia caucasica, Ablepharus chernovi, A. bivittatus, 

Trachylepis aurata, Apathya cappadocica, Darevskia bendimahiensis, D. raddei, D. valentini, D. 

sapphirina, Eremias suphani, Lacerta media, Iranolacerta brandtii Ophisops elegans ve 

Parvilacerta parva), 14 yılan türü (Dolichophis jugularis, D. schmidti, Eirenis 

punctatolineatus, E. eiselti, E. modestus, E. thospitis, Elaphe sauromates, Hemorrhois 

ravergieri, Natrix natrix, N. tessellata, Platyceps najadum, Telescopus fallax, Typhlops 

vermicularis, ve Montivipera raddei) olmak üzere 37 kurbağa ve sürüngen türü tespit 

edilmiştir. Bu türlerden İran Kertenkelesi (Iranolacerta brandtii) Türkiye için yeni kayıt 

iken, Benekli Semender (Neurergus strauchii), Kara Yılan (Dolichophis jugularis), Uysal Yılan 

(Eirenis modestus), Sarı Yılan (Elaphe sauromates) ve Kedi Gözlü Yılan (Telescopus fallax)  

türleri ise Van ilinden ilk kez kayıt edilmiştir. Ayrıca, Van Yılanı (Eirenis thospitis) 

tanımlandıktan sonra ilk kez canlı olarak görüntülenmiştir. Bu proje kapsamında Van ilinde 

yaşayan kurbağa ve sürüngen türlerini tehdit eden etmenler ve bunlar için alınması gereken 

önlemler de belirlenmiştir. Bu çalışma ‘Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü Van İli Karasal Biyolojik Çeşitlilik ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik 

Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi’ projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Van, Biyoçeşitlilik, Herpetofauna, Koruma, 
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ANADOLU YER SİNCABININ VÜCUT BÜYÜKLÜĞÜNDE VE NÖTRAL DNA 

BELİRTEÇLERİNDE POPULASYONLAR ARASI FARKLILAŞMA ÖRÜNTÜLERİ 

Hakan GÜR1, Tolga KANKILIÇ2, Utku PERKTAŞ3, Mutlu KART GÜR1 

1Ahi Evran Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Kırşehir, hakangur.ecology@gmail.com, 
2Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Aksaray,  

3Hacettepe Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Ankara 

Amaç: Aynı türün populasyonları arasında ekolojik olarak önemli kantitatif karakterler 

açısından yerel uyumsal farklılaşmaların çalışılması, evrimsel biyoloji çalışmalarında 

merkezi konulardan biridir. Bununla birlikte, doğal seçilim gibi tesadüfi genetik sürüklenme 

de, kantitatif karakterlerde populasyon farklılaşmasına neden olan etkili bir güçtür. Coğrafi 

varyasyonun uyumsal ve uyumsal olmayan nedenleri arasında ayrım yapmanın bir yöntemi, 

kantitatif karakterlerde ve nötral moleküler belirteçlerde populasyonlar arası 

farklılaşmanın göreli seviyelerini karşılaştırmaktır. Bu çalışmada, nötral–kantitatif genetik 

varyasyon, FST–QST karşılaştırmasına dayanan bir metot kullanılarak, Anadolu yer 

sincabının (Spermophilus xanthoprymnus) vücut büyüklüğü üzerindeki diferansiyel 

seçilimin kanıtlarının incelenmesi amaçlanmış ve ön sonuçlar sunulmuştur. 

Gereçler ve Yöntemler: Vücut büyüklüğünde ve nötral DNA belirteçlerinde populasyonlar 

arası farklılaşmanın göreli seviyeleri, populasyonların birbirinden vücut büyüklüğü 

açısından farklılaşmasının sadece stokastik süreçler (sınırlı gen akışı ile birlikte tesadüfî 

genetik sürüklenme) ile açıklanıp açıklanmayacağını değerlendirmek için karşılaştırılmıştır. 

Bunun için, 10 coğrafi yerden örneklenen ergin ( 1 yaş) Anadolu yer sincaplarının baş 

iskeletleri ve dokuları kullanılmıştır. Vücut büyüklüğünün bir göstergesi olan kafatası 

büyüklüğü, geometrik morfometri ile ölçülmüştür. Nötral moleküler belirteç olarak, 

mikrosatellit lokusları seçilmiştir. 

Sonuç: Ön sonuçlar, stokastik süreçlerin gözlenen coğrafi vücut büyüklüğü varyasyon 

örüntüsünü tek başına açıklayamadığını göstermiştir. Bu, vücut büyüklüğü üzerindeki 

diferansiyel seçilimin etkinliği ileri sürer.  

Anahtar Kelimeler: Doğal Seçilim, FST–QST, Mikrosatellit Lokusları, Nötral–Kantitatif 

Genetik Varyasyon, Vücut Büyüklüğü 

Teşekkür: Bu çalışma, TÜBİTAK Kimya Biyoloji Araştırma Destek Grubu tarafından 

desteklenmektedir (Proje No: 113Z715). 
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AMASYA KÖMÜRLERİNİN GAMA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLE DOĞAL 

RADYOAKTİVİTE İLİŞKİLİ RADYOLOJİK TEHLİKE TAYİNİ  

Mustafa Cevat BOZ1, Feda ÖNER2, Betül MAVİ1 

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Amasya 

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE, Amasya 

mustafacevatboz@gmail.com 

Amasya kömür madenciliği anlamında önemli şehirler arasında yer almaktadır. Özellikle 

Suluova ilçesi içerisinde bulunmakta olan Çeltek Havzası bu bölgenin en büyük kömür 

yatağı olarak bilinir. Çeltek Havzası içerisinde bulunan kömür çıkartma kapasitesi en 

yüksek olan maden işletmeleri sırasıyla Eski Çeltek, Yeni Çeltek ve Polatlar kömür 

işletmeleridir. Bu madenler bölgenin en çok işçi çalıştıran madenleridirler. Bu sebeple bu 

madenlerden çıkarılan kömürlerin doğal radyoaktivitesinin tayini hem işçiler açısından 

hem de bu kömürleri kullanmakta olan sivil halk tarafından önem arz etmektedir. Bu 

amaçla çıkarılan kömürlerin doğal radyoaktivitesi NaI(Tl) dedektörlü gama spektrometresi 

kullanılarak incelenmiştir. 

Bu tayini gerçekleştirebilmek için bu kömür ocaklarının farklı derinliklerinden kömür 

numuneleri çıkarılmış ve bu numuneler bir kırıcı yardımıyla eni ve boyu 1mm’yi geçmeyen 

toz haline getirilip 1 gün süreyle neminden kurtulması beklenmiştir. Daha sonra 100 0C’ de 

20 saat etüv’de bekletilerek kurutulmuştur. Kurutulan numunelerin ağırlıkları tartılıp 

radon sızdırmaz plastik kaplara yerleştirilmiş ve ağızları hava geçirmeyecek şekilde sıkıca 

kapatılmıştır. Kaplara alınan numuneler etiklenerek bir ay boyunca 226Ra ve onun alt 

ürünleri arasındaki dengenin kurulması amacıyla bekletilmiştir. Ölçüme hazır olan 

numuneler 3’’x 3’’inçlik NaI(Tl) sintilasyon dedektörüne bağlı çok kanallı analizörden 

oluşan gama spektrometresi ile ölçülmüştür. Spektrometrenin kalibrasyonu 0.662 MeV, 

1.17 MeV, ve 1.33 MeV gama enerjileri 137Cs ve 60Co standart kaynakları kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir (1). 

Kömür örnekleri 72.000s süre ile sayılmış ve aktivite konsantrasyonları 40K, 226Ra ve 232Th 

için sırasıyla 96.42-360.73 Bq kg-1, 8.40-28.95 Bq kg-1 ve 22.50-51.32 Bq kg-1 aralığında elde 

edilmiştir. UNSCEAR 1993 raporlarına göre çevresel örnekler için ortalama limit değerleri 
40K için 580 Bq kg-1, 226Ra ve 232Th için 40 Bq kg-1 olarak verilmektedir (2). Aktivite 

konsantrasyon değerleri bölgesel özelliklere göre farklılık göstermekte olup, UNSCEAR 

1993 raporlarında verilen ortalama limit değerlerin oldukça altında bulunduğu 

görülmüştür.  

Teşekkür: Bu çalışma Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans tezinden 

sonuçlar içermektedir ve Amasya Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi tarafından 

desteklenmektedir. 
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KENTLEŞME VE ÇEVRE  DİNAMİKLERİNE CİTTASLOW KENTLER ÜZERİNDEN BAKMAK: 

TÜRKİYE’DEKİ CİTTASLOW ŞEHİRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Şule Yüksel ÖZMEN1, Özgül BİRSEN2, Haluk BİRSEN 3 Onur OĞUR 4   

Şerife Özgün ÇITAK 5 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi suleyozturk@gmail.com Trabzon 

2-3Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi Eskişehir 
4 Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi  

5 Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Amaç: 2014-2016  yılları arasında devam edecek projemiz kapsamında; Türkiye’nin 9 

yavaş şehrinde Seferihisar’ı (İzmir), Gökçeada (Çanakkale), Akyaka (Muğla), Yenipazar 

(Aydın) ve Taraklı (Sakarya). Yalvaç (Isparta), Vize (Kırklareli), Perşembe (Ordu) ve Halfeti 

(Şanlıurfa) çevresel toplumsal katılım işbirliği ve uzlaşma stratejileri çevre iletişimi 

çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu çalışmada Cittaslow kriterleri üzerinden çevre ve 

kentleşme olgusuna bakılmıştır. Bu doğrultuda Türkiye’deki yavaş şehirlerin çevresel 

toplumsal katılım bağlamında neler yaptığı ortaya konması amaçlanmıştır. Bilgiler ilk 

aşama saha çalışmasından derlenmiştir.  

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada bu şehirlerin yerel aktörleriyle (belediye başkanları, 

STK ve Cittaslow temsilcileri ve cittaslow konusunda gönüllü çalışmalar yapmış 

vatandaşlar) yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşme kayıtları deşifre edilmiş, 

bunun yanı sıra dökuman analizi yöntemiyle basında, sosyal medyada, belediyelerin 

websitelerinde çıkan belgelerle beraber analiz edilerek, çevresel toplumsal katılım 

dinamikleri ele alınmıştır. Bu çerçevede günümüz “herşeye rağmen gelişim” odaklı 

kentleşme politikalarına karşı yeni bir alternatif olarak “sürdürülebilir” kentleşme 

kavramının yeri bu çalışmada ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Sonuç: Yavaş şehirlerde yeni kentleşme dinamiklerini örneklerle ele almak ve karşılaşılan 

sorunların neler olduğunu ortaya koymak, çalışmanın ele aldığı konuyu özetlemesi 

açısından açımlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenle çalışmaya ilişkin sonuçlar örnekler 

eşliğinde aktarılmıştır. Aşağıdaki başlıklar altında yavaş şehirlerin çalışmaları ortaya 

konmuştur.   

 Yavaş şehir kriterlerinin sağlanmasında toplumsal katılımın temel hedefleri ile 

doğrudan ya da dolaylı olarak uyum içinde çalışmalar yürüten ya da yürütecek olan 

kamu ya da özel kuruluşlara destek sağlanması ve yönlendirilmesi 

 Şehrin karakteristik özelliklerinin yanı sıra, yaşanan çevrenin korunması, 

zenginleştirilmesi ve çevre ile iç içe bir şehir yaşantısının sağlanması için politika 

belirlenmesi 

 Şehrin sakinliğini bozacak ses ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi 
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 Şehrin tarihi yapısını koruyacak şekilde altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi 

 Çevre ve şehir yapısının kalitesini artıracak ve geliştirecek teknolojinin kullanılması 

 Yayalar için ayrılan alanların genişletilmesi 

 Gıda ürünleri üretiminin tamamen doğal ve ekolojik yöntemler ile gerçekleştirilmesi 

için gerekli önlemin alınması 

 Üretimi her geçen gün azalan mahalli ürünlerin koruma altına alınması ve bu tür 

ürünlerin üretiminin artması için her türlü teşvik sağlanması 

 İnsanların rahatlıkla geleneksel ürünleri, yiyecekleri temin edebilecekleri, hatta sohbet 

için bir araya gelebilecekleri alışveriş mekânlarının, lokanta ya da toplantı yerlerinin 

tesis edilmesi:  

Anahtar Kelimeler: Yavaş şehirler, Cittaslow, sürdürülebilir çevre, kentleşme,  çevresel 

katılım 

Teşekkür: Bu çalışma, 113K624 nolu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir.  
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TOKAT İLİ MEMELİ HAYVAN BİYOÇEŞİTLİLİĞİ ve SU HAVZALARININI DEĞİŞİMİ 

Haluk KEFELİOĞLU1 ,  A. Yesari SELÇUK1,  Uğur ERDEM2 

Ondukuz Mayıs Üniv. Fen-Ed. Fak. Biyoloji Böl. SAMSUN. 2. Orman Su İşleri Şube Müd. TOKAT 

Tokat ili memeli hayvanları üzerinde doğrudan bir faunistik çalışma yapılmamıştır. Yapılan 

çalışmalar, ya revizyon çalışmalarında genel bir yayılış alanı olarak verilmiş, yada elde 

edilen birkaç örneğin harita üzerinde belirtilmesinden ibarettir. Bu araştırma ile ilk defa 

alanda  detaylı bir memeli hayvan biyoçeşitliliği çalışılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 

Tokat ilinin başta Carnivora türleri olmak üzere, memeli hayvanlar bakımından oldukça 

zengin olduğu tespit edilmiştir.  

Alanda oldukça yoğun HES çalışmaları yapıldığından su havzaları da bununla beraber sık 

sık değiştirilmektedir. Bu durum da kaçınılmaz olarak alanın ekolojik yapının değişmesine 

neden olacak ve gelecekte biyoçeşitliliğe büyük zararlar verecektir. Tokat ilinde su 

havzalarının değişimine en iyi örnek olan Köklüce ve Tuna HES’leri bu araştırmada 

incelenerek, su havzalarının nasıl sorumsuzca değiştirildiği bu çalışma ile ortaya 

konulmuştur.  

Su havzalarının değişiminin gelecekte nasıl sonuçlar doğuracağı konusunda bir altlık 

oluşturması bakımından bu çalışma ele alınarak sunuma hazırlanmıştır.  
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KELAYNAK KUŞLARINDA (Geronticus eremita) KULUÇKA ÖNCESİ  

VE YUVA KURMA DAVRANIŞLARI 

Ahmet KILIÇ1 Ersin UYSAL2, M. Fehmi YÜKSEL3 

1Dicle Üniversitesi, Fen Fak. Biyoloji Bölümü,21280 Diyarbakır ahmetk@dicle.edu.tr 
2Dicle Üniv. Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 

3Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 15.Bölge Müd. Şanlıurfa Orman Su İşleri Şube Müdürlüğü 
Amaç: Birecik kelaynak kuşları ülkemizde tabiatta soyu tükenmiştir. Dünyada çok kritik tehlike altında 

olduğu kabul edilmektedir. Uzun yıllardan (1977) beri Birecik’te kafeslerde korunmaya çalışılmaktadır. 

Üremeleri çok yavaştır. Araştırmanın amacı üremeyi etkileyen özellikleri belirleyerek kelaynak kuşu 

sayılarını artıracak faktörleri ortaya çıkarmaktır. 

Gereçler ve Yöntem: Şanlıurfa-Birecik’te bulunan Kelaynak Kuşu Üretime İstasyonunda yaşayan 

kelaynak kuşları araştırma materyalini oluşturmuştur. Dört yıl boyunca (2012-2015) üreme 

döneminde (şubat sonu-haziran ortası) kelaynak kuşları her hafta iki gün izlenmiştir. Araştırma gün 

boyu 7-9 saat sürdürülmüştür. Gözlemler etoloji bilimi ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Doğal 

davranışlara müdahale edilmemiştir. Fotoğraf makinesi, teleskop, dürbün ve video kamera yardımıyla 

davranışlar kayıt altına alınmıştır. Gözlemlerden elde edilen sonuçlar, non-parametrik testlerden 

Kruskall-Wallis ANOVA testi, çoklu karşılaştırmalarda ise Mann-Whitney U testleri kullanılarak 

değerlendirilmiştir. 

Sonuç: Kelaynak kuşları kuluçka öncesi yuvalarında bulunur ve otururlar. Sürekli gözlenen beş yuvada 

beş farklı güne ait elde edilen sonuçlar şunlardır. Yuva eşler tarafından pek az yalnız bırakılır. Yuvanın 

ortalama 18.92 (± 14,45 standart sapma) dakika boş bırakıldığı, dişi+erkek tarafından ortalama 135,76 

(± 111,51 standart sapma) dakika, dişi tarafından 21,96 (± 26,01 standart sapma) dakika ve erkek 

tarafından 187,36 (± 117,67) dakika korunduğu tespit edilmiştir.  

Yuva sahiplerinin kuluçka öncesindeki yuvada oturma süreleri (dakika) için istatistiksel çoklu 

karşılaştırma test sonuçları şunlardır. Boş yuva ile (Dişi+Erkek Yuvada, Erkek Yuvada), Dişi+Erkek ile 

(Boş Yuva, Dişi Yuvada) yuva sahipleri arasında ortalama yuvada kalma sürelerinin istatistiksel olarak 

anlamlı bir şekilde değiştiği gözlenmiştir. Aynı şekilde Dişi Yuvada ile (Dişi+Erkek Yuvada, Erkek 

Yuvada) ve Erkek Yuvada ile (Boş Yuva, Dişi Yuvada) yuva sahipleri arasında da ortalama yuvada kalma 

sürelerinin istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde değiştiği gözlenmiştir. 

Üreme dönemi başında kelaynak kuşları kafeslerden tabiata bırakılırlar. Bu andan itibaren eşler önceki 

yıldan yuva yerlerine gider. Bu yuva yerleri diğer kelaynak kuşlarına karşı korunmaya başlanır. 

Koruma görevi öncelikle erkeğin görevidir. Bazen dişi de kavgalara karışarak eşine yardımcı olur. 

Erkeklerin yumurta yapımından önce yuvada daha uzun süre kalmaları koruyucu görevlerini gösterir.  

Dişi kuluçka öncesinde eşine kıyasla yuvada daha az bulunur. Bu esnada beslenmesine daha fazla 

zaman ayırarak yumurta yapımı için gerekli koşulları garantiye almış olmaktadır. Birlikte yuvada 

bulunma eşlerin beraberliklerini sağlamlaştırmaktadır. Yuvada beraber bulunma çiftleşme, yuva 

kurma, ilişkilerin pekişmesi yönünden uyarma ve karşılıklı kişisel bakımlarına da katkı sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kelaynak, Geronticus eremita, Kuluçka Öncesi, Eş, Yuvanı Savunulması 

Teşekkür: Kelaynak kuşu kurtarılma projesinin öncüsü, gerçek tabiat sever, bizlerden yardımını 

esirgemeyen hocamız M.SADULLAH ÖZTÜRK Beyefendiye kalbi teşekkürler. Bu çalışma Dicle 

Üniversitesi (DÜBAP-14-FF-73) tarafından desteklenmektedir. 
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FARKLI RAKIMLARDA, FARKLI EĞİM GRUPLARINDA YER ALAN BAZI BİTKİ 

TOPLULUKLARININ TOPRAKLARINDA AZOT MİNERALLEŞMESİ BELİRLENMESİ 

Mehmet Cüneyt ÜNVER* 

*Bozok Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 66000, Merkez, Yozgat,  

mcuneytunver@hotmail.com 

Amaç: 2012 yılında Artvin ili saçinka yöresinde yer alan farklı rakım (üst/orta) ve 

eğimlerde (az ve çok) yerleşmiş kayın ve bitişiğindeki alan topraklarında standart 

inkübasyon yöntemi ile mineral azot oluşum hızını belirlemek.  

Gereçler ve Yöntemler: Belirlenen alandan 15x15x15 ölçütlerinde kareler halinde alınan 

numune örnekleri laboratuvar ortamına getirilip 2 mm standart elekten elendikten sonra 

taş, kök ve diğer cisimler ayrılıp elek altına kalan kısmı standart inkübasyon yöntemi ile 

%60 nem ve 25 0C 63 gün boyunca inkübe edilmiştir.  

 Alandan alınan topraklarda pH, Toplam azot, mineral azot, organik madde 

miktarları tayin edilerek. Mineral azot oluşumuna etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Sonuç: yapılan çalışmalarda alanlarda en yüksek ve en düşük 5,84- 4,11 saptanmıştır. 

Organik madde miktarı %6.40 ile çayırlık orta eğim, %4,04 ile orman alt rakım ve az eğimli 

arazide ortaya çıkmıştır. Mineral azot verimi orman üst bölgesi az eğimli alanda 57.48 

kg/ha nitrat verimi en yüksek, 7,44 kg/ha verimle çayırlık az eğimli alanda görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Net Mineral Azot, Artvin-saçinka yöresi, Standart inkübasyon 
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FETHİYE-GÖCEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ’NİN HERPETOFAUNİK ÇEŞİTLİLİĞİ   

Yusuf KUMLUTAŞ1, Çetin ILGAZ1, Kamil CANDAN1,2 

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji Bölümü,Buca -İzmir, 2Ege Üniversitesi, Fen 
Fak., Biyoloji Bölümü, Bornova - İzmir, kamilcandan@yahoo.com 

Amaç: Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’ni içine alan 817 km2’lik sahada, bölgenin 

amfibi ve sürüngen zenginliğinin tespitine yönelik olarak 2010-2012 yılları arasında arazi 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Mevcut çalışmada, yürütülen arazi çalışmaları neticesinde 

bölgenin herpetofaunik çeşitliliği ile ilgili ortaya çıkan sonuçlar verilmiş, koruma 

bölgesindeki türleri tehdit eden unsurlar ile alınması gereken önlemler ortaya konulmuştur. 

Gereçler ve Yöntemler: Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’ni içine alan 817 

km2’lik sahada, bölgenin amfibi ve sürüngen zenginliğinin tespitine yönelik olarak 2010-

2012 yılları arasında arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Mevcut çalışmada, yürütülen 

arazi çalışmaları neticesinde bölgenin herpetofaunik çeşitliliği ile ilgili ortaya çıkan sonuçlar 

verilmiş, koruma bölgesindeki türleri tehdit eden unsurlar ile alınması gereken önlemler 

ortaya konulmuştur. 

Sonuç: Çalışma kapsamında 1 semender, 5 kuyruksuz kurbağa, 4 kaplumbağa, 9 kertenkele 

ve 7 yılan olmak üzere toplam 26 amfibi ve reptil türü tespit edilmiştir. Bölge tespit edilen 

Lyciasalamandra fazilae endemik bir türdür ve lUCN koruma kriterlerine göre “Tehlike 

Altında” (EN) olan türler içindedir. Bu tür Türkiye’de sadece Gökbel-Dalyan ile Fethiye 

arasındaki bölgede yayılış göstermektedir. Akdeniz Havzası’ndaki deniz 

kaplumbağalarından Caretta caretta ve Chelonia mydas türleri Fethiye-Göcek ÖÇKB 

içerisinde kalan Çalış, Yanıklar ve Akgöl kumsalları ve denizel bölgelerini üreme ve 

beslenme amaçlı kullanmaktadırlar. IUCN kriterlerine göre Caretta caretta “Tehlike Altında” 

(EN), Chelonia mydas ise “Kritik Tehlike Altında”(CR) statüsüne sahiptir. Bir kara 

kaplumbağası türü olan Testudo graeca IUCN kriterlerine göre “Hassas” (VU), Bufonidae 

familyasına ait Pseudepidalea variabilis kuyruksuz kurbağa türü “Veri Eksik” (DD), diğer 

türler ise “Düşük Risk” (LC) statüsündedir. Bölgede varlığı saptanan amfibi ve sürüngen 

türlerinden, Pelobates syriacus ve Platyceps collaris türleri bölge için ilk kayıt 

konumundadırlar. En yaygın dağılış gösteren türler arasında Ophisops elegans, Testudo 

graeca, Stellagama stellio, Anatololacerta oertzeni ve Ablepharus budaki türleri sayılabilir. 

Bölgede en az populasyon yoğunluğuna sahip türler ise Bufo bufo, Pelobates syriacus, 

Pseudopus apodus, Platyceps collaris ve Platyceps najadum türleridir. Bölgede amfibi ve 

sürüngen türlerini olumsuz yönde etkileyen faktörlerin başında, sulak alanların tahribatı, 

yapılaşma, tarım alanlarının artması, seracılık faaliyetleri ve turizme bağlı gelişmeler 

sayılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi, Amfibi, Sürüngen, Tehditler 

Teşekkür: Bu çalışma, 2010-2012 yılları arasında T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat 

Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir. 
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Bacillus cereus GRUBU BAKTERİLERİN BİYOÇEŞİTLİLİĞİ   

Müjgan OKTAY1, Hatice GÜNEŞ1 

1 Biyoloji Bölümü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kötekli Yerleşkesi, Muğla, Türkiye 
mujgank@mu.edu.tr 

Amaç: Filogenetik olarak Bacillus genusuna ait bakteriler Firmicutes filumu sınıf I de yer alır. Bacillus 

üyeleri, gram pozitif, aerobik veya fakültatif anaerobik spor oluşturan bakterilerdir. Bacillus türleri 

fenotipik ve genotipik olarak heterojendir ve bu sayede çok farklı fizyolojik özellikler gösteren birçok 

grubu bulunmaktadır. Bacillus cereus grubu, Bacillus cereus, Bacillus thuringiensis ve Bacillus anthracis 

olmak üzere insanlar üzerinde önemli etkilere sahip üç türü kapsar. Bacillus cereus ve Bacillus anthracis 

memeliler için patojendir. Bacillus thuringiensis ise memeliler ve kuşlar için patojen olmayan 

insektisidal kristal proteinler ürettiğinden biyolojik kontrolde kullanılmaktadır. Bacillus cereus 

grubunda kromozomlar benzerlik gösterdiğinden belirli bir türe ait olan genlerin sayısı çok azdır. Bu 

nedenle B. cereus ve B. anthracis sıklıkla karıştırılmaktadır. Filogenetik homojeniteye göre B. 

thuringiensis suşları, B. anthracis ve B. mycoides ile yakın akrabalık gösterir ve genotipik olarak B. 

cereus’ un alt variyetesi olarak kabul görmektedir. Bu üç tür arasındaki yakın akrabalık, üçünün aynı B. 

cereus sensu lato’ nun üyesi olduğunu düşündürmektedir. Bu nedenle B. cereus grubunun üyelerininin 

taksonomik ayrımı ve sınıflandırılması oldukça zordur. Yapılan bu çalışmada B. cereus grubu bakteriler 

arasındaki genetik çeşitlilik ve akrabalığın moleküler teknikler kullanılarak karşılaştırıldığı yayınlar 

derlenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: B. cereus türlerinin filogenetik olarak sınıflandırılmasında genel olarak: 

mikroorganizmaları tür seviyesinde tanımlamada kullanılan16S rDNA sekanlama; PCR temelli olarak 

tek bir DNA örneğinden farklı fragmanların oluşturularak karşılaştırılması esasına dayanan DNA 

fingerprint yöntemleri [Restriksiyon fragman uzunluk polimorfizmi (RFLP), Tekrarlayan sekansların 

kullanımına dayalı PCR (Rep-PCR), Kısa tekrarlı sekanslara dayalı PCR (SSR), Rastgele çoğaltılmış 

polimorfik DNA (RAPD),  Çoğaltılmış fragman uzunluk plimorfizmi (AFLP), Değişken alanlı jel 

elektroforezi (PFGE)]; populasyonda yavaşça biriken varyasyonların kullanıldığı Multilokus enzim 

elektroforezi (MLEE) ve bu varyasyonları veritabanlarında karşılaştırma imkanı sağlayan Multilokus 

sekans tiplendirme (MLST) yöntemleri kullanılmaktadır. 

Sonuç: B. cereus grubu üyelerinin sistematik sınıflandırılmasında tartışmalar vardır. Bu organizmalar 

farklı fenotipik özelliklerinden dolayı üç türe ayrılmışlardı. Son moleküler yaklaşımlar genomlar 

arasındaki yoğun benzerliği ortaya koymuştur. Çalışmalar sonucunda  elde edilen en yaygın görüş; B. 

cereus grubunun aseksuel bölünen klonal populasyonlardan evrimleştiğidir. Bu da bu gruba ait çok 

sayıda izolatın birbiriyle bağıntılı filogenetik gruplara bölünmesini açıklamaktadır. B. cereus grubu 

üyeleri arasındaki ilişki komplekstir. Bu durum nişlerin genişlemesinden ve horizontal gen 

transferinden kaynaklıdır. B. cereus ve B.thuringiensis’ in aynı tür olduğu, bunlara ait patojen suşların B. 

anthracis kökenli olduğu düşünülmektedir. B. anthracis’ın, B. cereus ve B.thuringiensis ile gösterdiği 

genetik homojenite çalışılan suşa göre değişmektedir. B.thuringiensis’ in kristal oluşturması bu iki türün 

ayrılabilmesinde en önemli kriterdir. Diğer tüm açılardan ayırt edilmeleri çok zordur. 

Anahtar Kelimeler: Bacillus cereus, Bacillus thuringiensis, Bacillus anthracis, filogenetik 
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TÜRKİYE’DE DOĞAL YAYILIŞ GÖSTEREN Salvia spp. TÜRLERİ  

VE TEHLİKE KATEGORİLERİ 

Mesut UYANIK1, Bilal GÜRBÜZ1 

1Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Dışkapı-Ankara, 

mesut.uyanikk@gmail.com 

Amaç: Türkiye, iklim-toprak ve topoğrafik özellikler bakımından birbirinden faklı coğrafi 

bölgelere sahip olması, üç tarafının denizlerle çevrili olması ve Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve 

İran-Turan olmak üzere üç önemli fitocoğrafik bölgeyi barındırması gibi nedenlerden dolayı 

bitki taksonu sayısı bakımından dünyada önemli bir zenginliğe sahiptir. Bitki taksonu sayısı 

bakımından Asteraceae (1693 takson) ve Fabaceae (1356 takson) familyaları ilk sıralarda 

yer alırken bu familyaları Lamiaceae familyası takip etmektedir. Nitekim dünyada 8.602 

doğal taksonu bulunan Lamiaceae familyası ülkemizde 46 cinse ait 843 taksonla temsil 

edilmektedir. Tıp, kozmetik ve parfümeride önemli kullanım alanı bulan uçucu yağlar 

bakımından zengin cinsleri (Rosmarinus, Melissa, Thymus, Origanum, Lavandula vb.) 

barındıran Lamiaceae familyasının takson sayısı bakımından en büyük cinslerinden biri de 

Salvia cinsidir. Dünya üzerinde tüm karasal ekosistemlerde dağılışı bulunan Salvia cinsi, 

ülkemizde de takson sayısı bakımından önemli bir zenginliğe sahip olmasıyla birlikte, 

özellikle endemik olan Salvia taksonlarının % 40’ı değişik tehlike kategorilerinde yer 

almaktadır. Dolayısıyla, ülkemizin yadsınamaz derecedeki bu zenginliği ülkemize önemli 

avantajlar sağlarken bizlere de bu zenginliği koruma, sürdürülebilir şekilde kullanma ve 

gelecek nesillere aktarma gibi hayati derecede önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu 

gerekçeden hareketle, dünyada da önemli bir dağılışa sahip olan Salvia cinsinin ülkemizdeki 

mevcut durumu ve tehlike kategorilerindeki yeri bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.      

Gereçler ve Yöntemler: Salvia cinsi dünyada ve ülkemizde önemli bir dağılışa ve takson 

zenginliğine sahip olup, pek çok çalışmaya konu olmuş ve olmaya da devam etmektedir. 

Yayınlanan son literatürlerden yararlanarak ülkemizde doğal yayılışı olan Salvia türleri ve 

bu türlerin “International Union for Conservation of Nature” (IUCN)’a göre hangi tehlike 

kategorisinde yer aldıkları belirtilmiştir. 

Sonuç: Son yapılan teşhislerle birlikte Türkiye’de 58’i endemik olmak üzere 106 Salvia 

taksonu (tür, alttür ve varyete) doğal yayılış göstermektedir. Dolayısıyla Salvia cinsi % 54.7 

ile ülkemizde oldukça yüksek bir endemizm oranına sahiptir. Ancak, ülkemizde bulunan 58 

endemik Salvia taksonunun 42’si değişik tehlike kategorilerinde bulunduğu da literatürde 

mevcuttur. Nitekim bu taksonlardan 6’sı EN, 12’si VU, 5’i CD, 14’ü LC, 2’i NT ve 3’ü DD 

tehlike kategorisinde bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu taksonların ülkemize endemik olduğu; 

yani yok olduklarında dünya üzerinde de yok olacakları dikkate alındığında korunmaları 

büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu konu üzerinde çalışanlara bu hususta önemli 

görevler düşmektedir.       

Anahtar Kelimeler: Salvia, Endemik Tür, IUCN, Tehlike Kategorisi 



 

XII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                        14-17 EYLÜL 2015, MUĞLA 
 

148 

 

ÇATALCA ÇİLİNGÖZ YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASININ MEMELİ FAUNASI 

BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Pınar ÇAM1, Esra TAŞ2 

1Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Sinop, pinar82mail@gmail.com, 
2EMS Çevre Araştırmaları Sosyal Hizmetler ve Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara 

Amaç: Çilingöz Yaban Hayatı Koruma Alanı, Çatalca Orman İşletme Müdürlüğünün sınırları 

içerisinde kalmakta olup, Yalıköy Orman işletme Şefliği sınırlarının tamamı ile Binkılıç ve 

Karacaköy Orman işletme Şeflikleri sınırlarının bazı kısımlarını içermektedir. Çilingoz 

Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında, orman ekosistemi, sucul ekosistemler ve kumul 

ekosistemler bir arada bulunmaktadır. Bu ekosistemlerin kesişim bölgeleri, yani ekoton 

bölgeler, memeli hayvan türlerine farklı yaşam alternatifleri sunması bakımından da 

bilhassa önemlidir. Bu çalışmada, Çilingöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının memeli 

hayvan biyoçeşitliliğinin ortaya konulması hedeflenmiştir.  

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, Eylül (2013)- Nisan (2014) ayları arasındaki zaman 

diliminde Çilingöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yapılan arazi çalışmalarından elde 

edilen gözlem ve analiz bilgileri ile halihazırdaki literatür bilgileri kullanılmıştır. 

Çalışmalarda optik cihazlar (kamera, dürbün, fotoğraf makinesi, teleskop) ve coğrafik kayıt 

(GPS) cihazları kullanılmıştır.   

Sonuç: Yapılan arazi ve gözlem çalışmaları neticesinde, Çilingöz Yaban Hayatı Koruma 

Alanında 45 memeli türünün bulunduğu tespit edilmiştir. Su samuru (Lutra lutra), alanın 

indikatör türüdür, bu sebeple alandaki sulak alanlar önemli bir değer teşkil etmektedir. 

Memeli türlerinden, Cervidae familyasına ait Kızıl geyik (Cervus elaphus) ve Karaca 

(Capreolus capreolus) alanın bayrak türleri olarak belirlenmiştir. Alanda bulunma olasılığı 

olan memeli türleri, bu türlerin habitatları ve koruma statüleri tablo halinde 

dökümlenmiştir.  

Çilingöz Yaban Hayatı Koruma Alanında olması muhtemel memeli türlerinden Rhinolophus 

euryale Akdeniz nalburunlu yarasası ve Lutra lutra, Su samuru NT; tehdit altına girebilir 

(tehdite yakın) kategorisindedir. Myotis capaccinii, Uzunayaklı yarasa VU; neslinin doğada 

tükenme riskinin yüksek olduğu takson (duyarlı- hassas- zarar görebilir) kategorisindedir 

Rodentia takımına dahil türlerden Spalax leucodon, Körfare ise DD; yeterli bilgi bulunmadığı 

için yayılışına ve/veya nüfus durumuna bakarak tükenme riskine ilişkin bir değerlendirme 

yapmanın mümkün olmadığı takson (yetersiz veri) kategorisindedir. Diğer memeli 

türlerinin tümü IUCN’e göre LC; Yaygın-En Az Endişe Verici olarak belirlenmiştir.  

Vulpes vulpes (Kızıl Tilki) türü Madde 6 (4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrası) gereği, Bakanlıkca belirlenen av hayvanlarından, 2013-2014 av döneminde 

avlanmanın serbest olduğu sürelerde avlanmasına Merkez Av Komisyonu’nca izin verilen 

av hayvanları kategorisine dahildir. Alanda endemik memeli türü bulunmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çilingöz YHGS, Çatalca, Memeli Faunası 
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KONYA ÇAVUŞÇUGÖLÜ’NÜN İKİ YAŞAMLI, SÜRÜNGEN, KUŞ VE MEMELİ FAUNASI 

BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Pınar ÇAM1, Esra TAŞ2 

1Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Sinop, pinar82mail@gmail.com, 
2EMS Çevre Araştırmaları Sosyal Hizmetler ve Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara 

Amaç: Konya İli, Ilgın İlçesi sınırlarında bulunan Çavuşçugölü, Battal deresi, Bolasan çayı, 

Çebişli ve Çiğil dereleri ile beslenmektedir. Sulama alanı 17.639 hektarlık bir alanı kapsayan 

Ilgın Ovası sulama projesi bu gölden sağlanmaktadır. Saha, omurgalı hayvanların Amphibia, 

Reptilia, Aves ve Mammalia sınıflarına ait çok sayıda tür için doğal bir yaşam alanı 

oluşturmaktadır.  Bu çalışmada Çavuşçugölü ve yakın çevresinde yaşayan karasal ve sucul, 

yarı sucul hayvan grupları tespit edilecek olup; suya bağımlı olan, bağımlı olmayan türler, 

alanda yapılan arazi çalışmalarıyla belirlenecektir. Bu çalışmada Çavuşçugölü’nün ekolojik 

öneminin ve biyoçeşitliliğinin ortaya konulması hedeflenmiştir.  

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, Nisan (2012)- Nisan (2013) zaman diliminde Konya 

İli, Ilgın İlçesi sınırlarında bulunan Çavuşçugölü sahasında yapılan arazi çalışmalarından 

elde edilen gözlem ve analiz bilgileri ile halihazırdaki literatür bilgileri kullanılmıştır. 

Çalışmalarda optik cihazlar (kamera, dürbün, fotoğraf makinesi, teleskop) ve coğrafik kayıt 

(GPS) cihazları kullanılmıştır.   

Sonuç: Yapılan arazi ve gözlem çalışmaları neticesinde, Konya İli, Ilgın İlçesi sınırlarındaki 

Çavuşçugölü alanında bulunan iki yaşamlı, sürüngen, kuş ve memeli türleri belirlenmiştir. 

Bu kapsamda, en fazla tür % 73’lük bir oranla kuşlara ait olup, bunu %13 oranıyla memeli 

hayvanlar, % 11 oranıyla sürüngenler takip etmektedir. İkiyaşamlı türler ise % 3 lük bir 

orana sahiptir. İki yaşamlılar Caudata ve Anura takımları içinde yer almaktadır ve alanda 4 

türle temsil edilmektedir. Sürüngen türleri Testudines ve Squamata olmak üzere Reptilia 

sınıfının 2 takımına ait olan türlerdir. Alanda 7 farklı sürüngen türü belirlenmiştir. Alanda 

genellikle tarla kuşları, ötücü kuşlar, sumru, martı gibi su kuşları ve karasal formlar ağırlıklı 

olarak bulunmaktadır. Alanda dürbün, ses kaydı ve gözlemlerle saptanan kuş türleri 

toplamda 46 adettir. Alan etrafında yapılan çalışmalarda, yarasaların yuvalanması için 

uygun mağara ve benzeri yapıların bulunmadığı, etrafta gözlenen veya olası türlerin su 

etrafına beslenmek için yerleşkelerden veya uzaktaki kayalık alanlardan gelen türler olduğu 

söylenebilir. Çavuşçugölü ve yakın çevresinde yaşaması muhtemel 8 memeli türü 

kaydedilmiştir. Konya İli, Ilgın İlçesi sınırlarında bulunan Çavuşçugölü ve etrafında olması 

muhtemel kuş türlerinden Coracias garrulus, Gökkuzgun ve Ficedula semitorquata, Alaca 

Sinekkapan NT; tehdit altına girebilir (tehdite yakın) kategorisindedir. Falco naumanni, 

Küçük Kerkenez VU; neslinin doğada tükenme riskinin yüksek olduğu takson 

kategorisindedir Diğer omurgalı türlerinin tümü IUCN’e göre LC; Yaygın-En Az Endişe Verici 

olarak belirlenmiştir. Alanda endemik tür bulunmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çavuşçugölü, Ilgın, Omurgalı Faunası  
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FARKLI SICAKLIKLARIN KADMİYUM ETKİSİNDE Oreochromis niloticus KAN 

DOKUSUNDA İYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ  

Hikmet Y. ÇOĞUN1, Ahmet Turan ALADAĞ2, Tüzin A. YÜZEREROĞLU2, Özge TEMİZ2, Hazal 

SAĞ2, Gülbin GÖK3, Özgür FIRAT4, Özge FIRAT4, Ferit KARGIN2 

1Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fak. ADANA 

2Çukurova Ünv. FEF Biyoloji Böl. ADANA 

3Adıyaman Ünv. FEF Biyoloji Böl. ADIYAMAN 

4Gazi Ünv. Gölbaşı Merkezi Lab. ANKARA 

hcogun@cu.edu.tr 

Amaç: Ortam sıcaklığı canlıların birçok fizyolojik yöntemlerini olumsuz etkilemektedir. Bu 

çalışmayla Oreochromis niloticus balıklarının ortam sıcaklığına (15 ve 25 0C) bağlı olarak 5 

gün süre ile kadmiyum etkisinde (5 mg/L) kan dokularında iyon düzeylerine (Na, K, Ca ve 

Mg) incelenmiştir.  

Materyal ve Yöntemler: Kan dokuları Kilis Devlet Hastanesi Roche Hithachi P800 marka 

cihazı ile spektrofotometrik yöntemlerle analiz yapılmıştır. 

Sonuç: Balığın kan dokusundaki iyon düzeyleri kontrol balıklarına göre etkide kalınan 

ortam derişiminde 5. gün sonunda sodyum ve kalsiyum 15 0C ve 25 0C ‘de etki süresinde 

%16 ve %38 oranında bir artış gözlenmiştir. Yine aynı ortam derişiminde kan dokusundaki 

potasyum ve magnezyum iyon düzeyleri oranı 15 0C ve 25 0C ‘de etki süresinde %5 ve %22 

oranında bir artış gözlenmiştir.  

Çalışmamız göstermiştir ki O. niloticus balıklarının kan dokusu iyon düzeylerinde 

kadmiyum etkisinde değişmelerin olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar O. niloticus balıklarının 

metal etkisinin ve sıcaklık ortam etkisinin balığın kan dokusunda osmoregülasyonunda 

etkili olduğunu göstermiştir. 

Anahtar kelimeler: Oreochromis niloticus, kadmiyum, sıcaklık, iyon 
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MOGAN GÖLÜ (ANKARA)’NDE YAŞAYAN Alburnus orontis (SAUVAGE, 1882)’ İN 

MORFOMETRİK VE MERİSTİK ÖZELLİKLERİ 

Semra BENZER1,Ömer SAYLAR1, Ali GÜL2, Mehmet YILMAZ2,  Göktuğ GÜL3, Nurcan 

UZEL2 

1Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, 06500, 

Teknikokullar, Ankara, 

2Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Teknikokullar, Ankara 

3 Gazi Üniversitesi , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,  Gölbaşı, Ankara  

aligul@gazi.edu.tr 

Amaç: Alburnus orontis Suriye, İran, Kafkasya, Avrupa ve Anadolu'nun büyük bir kısmında dağılım 

gösterir. A. orontis’in doğal ortamlarda etkin bir sivrisinek larva/pupa predatörü olduğu 

belirtilmektedir. Bu türün Türkiye’de ekonomik değeri olmamasına karşın ekonomik değeri olan 

predatör balıkların besini olması açısından önemlidir. Vücut rengi sırtta gri-yeşil, karın tarafta ise krem 

sarısı veya gümüş beyazıdır. Yan taraflarında az çok belli şekilde görülebilen, çelik mavisi renkte 

boyuna birer bant uzanmaktadır. Dorsal ve kaudal yüzgeçler grimsi, diğerleri ise sarımtıraktır. Bu 

araştırma, Mogan Gölü Alburnus orontis popülasyonunun morfometrik ve meristik özelliklerinin açığa 

çıkarılarak Türkiye’nin diğer sularındaki popülasyonlarıyla karşılaştırma amacıyla yapılmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Mogan Gölü Ankara’nın güneyinde 390-400 enlem ve 320-330 boylamları 

arasında 960 m rakımında tektonik bir göldür. Çalışma Ocak-Aralık 2014 tarihleri arasında göl ve göle 

dökülen derelerde avlanan 42 A. orontis’te gerçekleştirilmiştir. Balıkların avlanmasında ince gözlü 

torbalı ağlar ve ince gözlü kepçeler kullanılmıştır. Balık örneklerinin fotoğrafları çekildikten sonra, 

ağırlıkları ±0.01 g hassasiyetli terazi ile tartılmış ve morfometrik özellikler mm cinsinden ölçülmüştür. 

Elde edilen verilerin ortalama, dağılım ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. 

Sonuç: A. orontis bireylerinde morfometrik ve meristik özelliklere ait değerlerin dağılımı;  Ağırlık (W: 

338.2-811.2); Standart Boy (SB: 70-101); Çatal Boy (ÇB: 82-110); Total Boy (TB: 89-129); Vücut 

Yüksekliği (VY: 14-26); Baş Uzunluğu (BU: 18-40); Postorbital Baş Uzunluğu (PBU: 8-12); Burun 

Uzunluğu (BRU: 4-7); Göz Çapı (GÇ: 6-8); İnterorbital Uzaklık (İU: 15-23); Dorsal Mesafe (DM: 42-57); 

Dorsal Yüzgeç Uzunluğu (DYU: 8-13); Anal Mesafe (ANM: 56-68); Anal Yüzgeç Uzunluğu (AYU: 12-17); 

Kuyruk Sapı Derinliği (KSD: 7-11); Ligne Lateral Pul Sayısı (LL: 46-54); Ligne Transversal Pul Sayısı 

(LT: 8-10/ 5-7); Dorsal Yüzgeç (D: II 7-9); Anal Yüzgeç (A: II-III 9-13); Pektoral Yüzgeç (P: I 11-14); 

Ventral Yüzgeç (V: I 6-8); Omur Sayısı (OS: 35-37) olarak saptanmıştır. Bu tür ile ilgili bazı 

çalışmalarda; ortalama vücut uzunlukları 12-15 cm olup nadiren 18-20 cm uzunluğa ve 40 g ağırlığa 

eriştikleri, D: II 8- 9, A: III 10-13, P: I 13-15, V: I 7-8, LL: 46-56, LT: 7-11/4-7 olarak bildirilmiştir. Mogan 

Gölü Alburnus orontis popülasyonu ile diğer iç sulardaki popülasyonlar arasında morfometrik ve 

meristik özelliklerin dağılımı bakımından bazı farklılıkların olduğu bulunmuştur. Bu tür amatör 

balıkçılar tarafından canlı yem olarak kullanıldığı için pek çok sulak alana taşınmaktadır. Bir sulak 

alanda ihtiyofaunanın ortaya konulabilmesi için tüm balık türlerinin biyolojik özelliklerinin bilinmesi 

ve periyodik izleme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Alburnus orontis, morfometrik ve meristik özellik, Mogan Gölü 
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MOGAN GÖLÜ EGZOTİK BALIK TÜRLERİNDEN Carassius gibelio, BLOCH 1782’NUN 

MORFOMETRİK VE MERİSTİK ÖZELLİKLERİ 

Ömer SAYLAR1,Semra BENZER1, Mehmet YILMAZ2, Ali GÜL2, Sezin KUBİLAY2, 

Göktuğ GÜL3 
1Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, 06500, 

Teknikokullar, Ankara 
2Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, 06500, Teknikokullar, 

Ankara, aligul@gazi.edu.tr 
3 Gazi Üniversitesi , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,  Gölbaşı, Ankara 

Amaç: Küresel ölçekte, insan aktiviteleri sonucunda sucul sistemler hızla bozulmaktadır. Asya kökenli 

olan Carassius gibelio, çeşitli yollarla Avrupa ülkeleri ve yurdumuza yayılan, omnivor beslenme 

özelliğine sahip bir tatlısu balığı türüdür. Türkiye iç sularına doğal yollarla girmediği bilinmektedir.  

İstilacı ve doğal balık toplulukları için zararlı bir balık türü olarak bilinmektedir. Bu araştırma, Mogan 

Gölü Carassius gibelio popülasyonunun morfometrik ve meristik özelliklerinin açığa çıkarılarak 

Türkiye’nin diğer sularındaki popülasyonlarıyla karşılaştırma amacıyla yapılmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Mogan Gölü Ankara’nın güneyinde 390-400 enlem ve 320-330 boylamları 

arasında 960 m rakımında tektonik bir göldür. Çalışma Ocak-Aralık 2014 tarihleri arasında göl ve göle 

dökülen derelerde gerçekleştirilmiştir. Balıklar, değişik göz açıklığındaki fanyalı ağlar kullanılarak 

avlama yapan balıkçılardan temin edilmiştir. Yakalanan örnekler % 4’lük formaldehit bulunan plastik 

bidonlarla laboratuvara getirilmiştir. Balık örneklerinin fotoğrafları çekildikten sonra, ağırlıkları 0.01 g 

hassasiyetli terazi ile tartılmış ve morfometrik özellikleri mm cinsinden ölçülmüştür. Elde edilen 

verilerin ortalama, dağılım ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. 

Sonuç: İncelenen 42 Carassius gibelio bireyinde morfometrik ve meristik özelliklere ait değerlerin 

dağılımı;  Ağırlık (W: 338.2-811.2); Standart Boy (SB: 165-343); Çatal Boy (ÇB: 195-406); Total Boy 

(TB: 211-440); Vücut Yüksekliği (VY: 71-140); Baş Uzunluğu (BU: 41-97); Postorbital Baş Uzunluğu 

(PBU: 32-67); Burun Uzunluğu (BRU: 14-29); Göz Çapı (GÇ: 11-20); İnterorbital Uzaklık (İU: 22-45); 

Dorsal Mesafe (DM: 142-266); Dorsal Yüzgeç Uzunluğu (DYU: 79-148); Anal Mesafe (ANM: 148-309); 

Anal Yüzgeç Uzunluğu (AYU: 25-46); Kuyruk Sapı Derinliği (KSD: 27-52); Ligne Lateral Pul Sayısı (LL: 

31-33); Ligne Transversal Pul Sayısı (LT: 7-8/ 6-7); Dorsal Yüzgeç (D: IV 17-19); Anal Yüzgeç (A: II-III 

5-7); Pektoral Yüzgeç (P: I 15-16); Ventral Yüzgeç (V: II 8); Omur Sayısı (OS: 30-31) olarak 

saptanmıştır. Havuz balığı olarak bilinen bu tür; gerek vücut şekli, gerekse dorsal ve anal yüzgeçlerin 3. 

basit ışınının testere dişli olması nedeniyle Cyprinus carpio’ya benzerlik göstermektedir. Ancak ağızda 

bıyık olmaması ve farinks dişlerinin tek sıralı olmasıyla sazandan kolayca ayırt edilir. Dorsal yüzgecin 

serbest kenarı içbükey-düz, dorsal ve anal yüzgecin son basit ışının kuvvetli bir şekilde tırtıklı olduğu, 

yanal çizgide 29-33 pul bulunduğu bildirilmiştir. Farklı ve baskın bir üreme aktivitesinin yanında 

biseksüel üreme de gösterdikleri için, popülasyonlar arasında, büyüme oranı ve renklenmede bazı 

genetik değişimler olduğu belirtilmektedir. Bu türün popülasyonlarının çok hızlı bir biçimde çoğaldığı 

ve kısa sürede habitatlarda dominant duruma geldiği bildirilmektedir. Mogan Gölü C. gibelio 

popülasyonu ile diğer iç sulardaki popülasyonlar arasında morfometrik ve meristik özellikler 

bakımından bazı farklılıklar olduğu bulunmuştur. Bu duruma habitatların biyotik ve abiyotik 

koşullarının farklı olmasının, bu türün uyum yeteneğinin ve ekolojik hoşgörüsünün çok geniş olmasının 

neden olduğu düşünülebilir.  

Anahtar Kelimeler: Carassius gibelio, istilacı tür, morfometrik ve meristik özellik, Mogan Gölü 
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MOGAN GÖLÜ’NDE YAŞAYAN Cyprinus carpio’NUN (L., 1758)  

MORFOMETRİK VE MERİSTİK ÖZELLİKLERİ 

Ali GÜL1, Mehmet YILMAZ1,  Ömer SAYLAR2,   Semra BENZER2, Göktuğ GÜL3, Sezin 

KUBİLAY1 

1Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Teknikokullar, Ankara, 

aligul@gazi.edu.tr 
2Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, 06500, 

Teknikokullar, Ankara 
3 Gazi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,  Gölbaşı, Ankara 

Amaç: Türkiye iç suları, endemik, egzotik ve ekonomik karakterli çok sayıda balık türünü 

barındırmaktadır. Aynı türün farklı lokalitelerde bulunan popülasyonlarındaki değişimlerin 

tespiti ve türdeki farklılaşmaların takibi açısından morfometrik ve meristik özelliklerin 

periyodik olarak belirlenmesi gerekmektedir. Tip lokalitesi Avrupa olan Cyprinus carpio L., 

1758 Türkiye’de en geniş dağılım gösteren ekonomik bir balık türüdür. Omnivor 

olduklarından çok geniş bir besin rejimine sahiptirler. Bu çalışmada Mogan Gölü’nde 

yaşayan C. carpio’un morfometrik ve meristik karakterlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma Ocak-Aralık 2014 tarihleri arasında Ankara Mogan 

Gölü’nden avlanan 43 C. carpio örnekleri üzerinde yapılmıştır. Mogan Gölü Ankara’ya 20 km 

mesafede olup 2,5 km2 alana sahiptir. Uzunluğu 4 km, maksimum derinliği 5 m’dir. 

Örneklerin yakalanmasında değişik göz aralıklı fanyalı ağ ve oltalar kullanılmıştır. Balıklar 

% 4’lük formaldehit içerisinde laboratuvara getirilerek fotoğrafları çekilmiştir. Örneklerin 

26’sı erkek, 17’si dişidir. Ağırlıkları ±0.01 g hassasiyetli terazi ile tartılmış ve morfometrik 

özellikler mm cinsinden ölçülmüştür. Elde edilen verilerin ortalama, dağılım ve standart 

sapma değerleri hesaplanmıştır. 

Sonuç: C. carpio bireylerinde morfometrik ve meristik özelliklere ait değerlerin dağılımı;  

Ağırlık (377.5-1838 g), Baş Uzunluğu(60-95 mm), Burun Uzunluğu (20-40 mm), Postorbital 

Baş Uzunluğu (32-63 mm), Göz Çapı (10-16 mm), Dorsal Mesafe (115-250 mm), Dorsal 

Yüzgeç Uzunluğu (15-85 mm),  Anal Mesafe  (180-321 mm), Anal Yüzgeç Uzunluğu (20- 55 

mm), Standart Boy  (245-440 mm), Çatal Boy (265-482 mm), Total Boy (295-535 mm), 

Vücut Yüksekliği (85-155 mm), Kuyruk Sapı Yüksekliği (40-72 mm) ve İnterorbital Uzunluk 

(30-50 mm)  olarak ölçülmüştür. Meristik özellikler kapsamında; Dorsal Yüzgeç Işın Sayısı 

(II-IV, 19-21), Pektoral Yüzgeç Işın Sayısı (I-II, 13-17), Anal Yüzgeç Işın Sayısı (I-III, 5-7), 

Ventral Yüzgeç Işın Sayısı (I-II, 7-9), Ligne Lateral Pul Sayısı (33-39), Ligne Transversal Pul 

Sayısı (8/5-12/5) ve Omur Sayısı (35-37) olarak belirlenmiştir. Bu ölçümlerin ortalama ve 

standart sapma değerleri de hesaplanmıştır. 

Bu çalışma sonucunda elde edilen morfometrik ve meristik karakterlere ilişkin değerlerin, 

farklı su sistemlerindeki C. carpio bireylerine ait tespitlerle karşılaştırıldığında genel olarak 

benzerlikler gösterdiği anlaşılmıştır. Ancak bazı bireylerde omur sayılarının farklılık 

gösterdiği görülmüştür. Bu tip sonuçlar İhtiyofaunistik çalışmalar için önemlidir.  

Anahtar kelimeler: Mogan Gölü, Cyprinus carpio, morfometrik ve meristik özellikler 
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Gypsophila CİNSİ Capituliformes WİLLİAMS SEKSİYONU'NUN TÜRKİYE'DE YAYILIŞI VE 

HABİTAT ÖZELLİKLERİ 

Belkıs MUCA1, Hasan ÖZÇELİK2 

1Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bil. Ens., Biyoloji Bölümü, Isparta, 

belkismuca@gmail.com,  
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Isparta 

Amaç: Türkiye florasında Gypsophila cinsi toplamda 10 seksiyon ve 62 takson ile temsil edilmektedir. 

Bu taksonların % 58.8’i endemiktir, çoğu tip toplamadan bilinir ve bir kısmı ise relikttir. Capituliformes 

Williams Seksiyonu da bu bitki gurupları arasında yayılışı, endemizmi, popülasyon durumu ve 

fizyolojik özellikleri ile ön plana çıkan önemli bir seksiyondur. Bu çalışma ile Capituliformes Williams 

seksiyonunun Türkiye'deki yayılışı, habitat özellikleri ve ekolojik istekleri belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Toplanan tüm taksonların yayılış bilgileri Türkiye Florası’nda verildiği şekilde 

standart olarak kaydedilmiştir. Yayılış bilgileri dikkate alınarak endemik ve nadir taksonların tehlike 

kategorileri belirlenmiştir. Her bir türün yayılış gösterdiği alandan çiçeklenme döneminde özellikle 

bitkilerin yoğun olduğu habitatlardan toprak örnekleri alınmış; örnekler, yüzeydeki bitki artıklarını 

ihtiva eden döküntü kısmı uzaklaştırıldıktan sonra 0-40 cm arası derinlikten 0,5-1 kg alınarak 

polietilen torbalarla laboratuvara getirilmiştir. Analiz işlemleri “Eğirdir Bahçe Kültürleri Toprak Analiz 

(Isparta)” laboratuarlarında gerçekleştirilmiştir. Hava kurusu yapılan toprak örnekleri 2 mm’ lik 

elekten geçirilerek analize hazır hale getirilmiş ve daha sonra fiziksel ve kimyasal analizler yapılmıştır. 

Analiz sonuçları bazı temel eserlerden faydalanılarak değerlendirilmiştir. Böylece türlerin habitat 

özellikleri ve ekolojik istekleri belirlenmiştir. 

Sonuç: Gypsophila cinsine ait taksonların sayısı dünyada ve Türkiye’de batıdan doğuya doğru gidildikçe 

artar. Capituliformes seksiyonu üyeleri Türkiye genelinde yayılış göstermekle birlikte Akdeniz, İç, Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşmaktadırlar. Gypsophila cinsinin yayılışında etkili olan en 

önemli faktör kaya ve toprak özellikleridir ve genellikle cinse de adını veren “Jipsli” alanlarda yayılış 

göstermektedirler.  Jips, kireç varlığı hatta kalsiyum ve tuz varlığı bu bitki grubu için önemlidir. 

Capituliformes Seksiyonu’na ait taksonlar genellikle step, alpinik step bölgelerde, kaya özelliği olarak da 

kireç kayalıkları, kalker veya volkanik kayalıklarda yayılış göstermektedirler. Toprak özellikleri 

bakımından orta ya da kaba bünyeli, tuzsuz, alkali, kireç oranı genellikle yüksek ve kalsiyum oranı 

yüksek habitatları tercih etmektedirler. Türkiye florası kayıtlarına göre Gypsophila taksonları 

Türkiye’de 100-2800 m rakımlar arasında yayılış göstermektedir. Yapılan bu araştırma ile 

Capituliformes seksiyonu üyelerinin 28-2500 m rakımlar arasında ve jipsli alanlarda yayılış 

gösterdikleri tespit edilmiştir. Jipsli alanlar yüksek yapılı bitkiler bakımından fakir ve erozyona açıktır. 

Bu durumda ortama uyum sağlayabilen taksonlar yaşamını devam ettirebilmektedir. Çok yıllık ve kök 

yapıları kuvvetli olduğu için Capituliformes seksiyonu üyeleri erozyon önleyicidirler. Endemizm oranı 

fazla ve hyperakümülatör özelliği de bulunan Capituliformes Williams seksiyonu taksonları korunması 

ve kültüre edilerek çoğaltılması gereken önemli bir bitki gurubudur.    

Anahtar Kelimeler:  Gypsophila L., Capituliformes Williams Seksiyonu, Caryophyllaceae, Habitat, 

Türkiye. 

Teşekkür:  Bu çalışma, TUBITAK-TBAG 107T147 no.lu proje ve Süleyman Demirel Üniversitesi BAP 

3462-D2-13 no`lu proje tarafından desteklenmiştir. Konuya ilişkin yapılan doktora tezinin bir kısmıdır. 
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TOPLUMDA ÇEVRE SORUNLARININ ÖNLENMESİ KAPSAMINDA ÇEVRE EĞİTİMİ 

FAALİYETLERİ: KANADA ÖRNEĞİ 

Abdullah KARATAŞ1, Ebru KARATAŞ2 

1 Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, Yönetim ve Organizasyon Bölümü-Yerel Yönetimler 

Programı, Niğde, abdullahkaratas3@gmail.com,  
2 Niğde Üniversitesi, Ulukışla MYO, Çevre Temizlik Hizmetleri Bölümü-Çevre Temizliği ve Denetimi 

Programı,  Niğde 

Amaç: Küresel boyutlara ulaşan çevre sorunları, günümüzde tüm canlıların geleceğini ciddi 

anlamda tehdit etmektedir. İnsan kaynaklı etkenlerle doğanın her geçen gün daha fazla yok 

edilmesi ve kirletilmesinin bu olumsuz tablonun ortaya çıkmasında çok önemli bir rolü 

bulunmaktadır. Daha fazla kazanç ve birikim uğruna doğal dengenin bozulması, canlılığın 

sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Her geçen gün bir biri ardına yok olan 

türler ve ekosistemler bu durumu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır. Çevre sorunlarının 

önlenmesinde caydırıcı cezalar ve sıkı yasalar her ne kadar etkili olsalar da çevreye yönelik 

olarak insanların davranış ve bakış açıları değiştirilmedikçe pek de istenilen sonuçlara 

ulaşılamamaktadır. Bu konuda yapılabilecek faaliyetlerin başında eğitim gelmektedir. 

Çünkü eğitim ile insanların davranışlarının istendik yönde değiştirilmesinin mümkün 

olduğu söylenebilir. Toplumda çevre sorunlarının kalıcı olarak önlenebilmesinde çevre 

eğitiminin rolü ve önemini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma kapsamında Kanada’da 

yapılan çevre eğitimi faaliyetleri ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Tüm yeryüzü için önemli bir tehdit olan çevre sorunları, Türkiye 

için de büyük bir risk oluşturmaktadır. Kanada örneği ile birlikte çevre eğitiminin ayrıntılı 

olarak ele alınacağı bu çalışma, konu ile ilgili literatür taramasına  bağlı olarak 

yürütülecektir.  

Sonuç ve Tartışma: Sıkı yasalar ve caydırıcı cezalar çevre sorunlarının önlenmesinde 

önemli bir yer tutmakla birlikte toplumun öncelikle bu konuda bilinçlendirilmesi 

gerekmektedir. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer kurumların 

da desteği ile halkın bilinçlendirilmesi çevre sorunlarının ortaya çıkmadan önlenmesine 

destek olabilecek, bu konuda yararlı adımlar atılmasını sağlayabilecektir. Çevre sorunlarına 

çözüm önerisi olarak çevre eğitiminin ayrıntılı olarak ele alınacağı bu çalışma kapsamında 

Kanada’da yapılan çevre eğitimi faaliyetlerine dikkat çekilecek ve  bu konuda Türkiye için 

yapılması gerekenler vurgulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çevre Sorunları, Türkiye, Kanada, Toplum,  Çevre Eğitimi, 

Bilinçlendirme 
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IN VİTRO BİTKİ ÜRETİMİNDE BİYOREAKTÖR KULLANIMI 

Sema Nur DURAK1, Mehmet SEZGİN2 

1 Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çankırı,  
2 Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çankırı 

sezgin@karatekin.edu.tr 

Amaç: Bitkiler, kendi yaşam döngülerinde de olduğu gibi eşeyli veya eşeysiz olmak üzere iki 

şekilde çoğaltılırlar. In vitro bitki üretiminde, mikroçoğaltım ve somatik embriyogenesis 

gibi iki temel teknikten faydalanılır. Her iki yöntem sayesinde kimerik olmayan, klonal 

olarak çoğaltılmış bitkiler elde edilir. Bu yöntemler aracılığıyla birçok otsu takson, 

dikotiledonlar ve her dem yeşil bitkiler, yoğun ve klonal olarak çoğaltılabilir. Üretilen 

bitkiler; a) küvetler (polikarbonat), b) kapaklar ve hava filtreleri (polipropilen) ve c) silikon 

conta ve hortum olmak üzere üç ana materyalden oluşan biyoreaktörlerde istenilen 

ölçeklerde çoğaltılır.  

Gereçler ve Yöntemler: In vitro tekniklerle çoğaltımı yapılan ve rejenere olmuş bitkiler 

daha sonra besin ortamına katılaştırıcı ilave etmeden sıvı ortamda biyoreaktörler içerisinde 

çoğaltılırlar. Biyoreaktörler içerisindeki bitkiler, otomatizasyon sayesinde durgun aşama, 

batırma aşaması ve havalandırma aşamalarından geçerek besin ortamından en fazla 

seviyede faydalanması sağlanır.  

Biyoreaktörler sayesinde birim alandaki bitki üretimi daha fazla gerçekleşirken, çoğaltma 

oranı ve bitki kalitesi de daha yüksektir. Sıvı kültür kullanımı sayesinde jelleştiriciye gerek 

kalmazken bitkilerin besin alımı daha fazladır. Kontaminasyon minimum seviyededir. 

Otomatizasyon sayesinde hem izlenebilirlik sağlanır hem de iş gücü maliyetinde azalma 

sağlanır. 

Sonuç: Biyoreaktörlerin önderliğinde, teknolojinin gelişmesiyle birlikte büyük miktarlarda 

bitki çoğaltımı gerçekleştirmek mümkündür. Biyoloji ve mühendislik bilimleri çerçevesinde, 

mikroçoğaltım ve somatik embriyogenesis teknikleriyle bitki üretimi, biyoreaktör 

sistemleri sayesinde büyük ölçeklerde gerçekleştirilebilme potansiyeline sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Biyoreaktör, mikroçoğaltım, somatik embriyogenesis 
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REMAZOL BRİLLANT BLUE R’NİN DEKOLORİZASYONUNDA  

YARDIMCI SUBSTRAT ETKİSİ 

Gülay O. ERGİN, Ayten ÖZTÜRK 

Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Merkez Yerleşke-Niğde, olcabey86@hotmail.com, 

Amaç: Remazol Brillant Blue R adlı azo boyar maddenin Rhodopseudomonas palustris 

51ATA suşu tarafından dekolorizasyonunda glukoz ve asetat yardımcı substrat larının  

etkinliği araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler:  Daha önceki bir proje çerçevesinde Akkaya Göleti’ nden izole 

edilen Rhodopseudomonas palustris 51ATA adlı  bakteri suşu MAT besiyerinde 75 watt’lık 

ışık karşısında bir ay süreyle geliştirilmiş ve daha sonra dekolorizasyon ortamlarına 1.0 

mg/L olacak şekilde dağıtılmıştır. Ayrıca boyanın son konsantrasyonu 100 mg/L olcaak 

şekilde besiyerlerine ilavesi de yapılmıştır. Boya içermeyen besiyeri ve bakteri içermeyen 

boya içeren besiyeri de kontrol ortamlar olarak kullanılmıştır. Çalışmada yardımcı substrat 

olarak sodyum asetatın kullanıldığı ortamda azo boyanın dekolorizasyonu zamana bağlı 

olarak spektrofotometrik olarak takip edilmiştir. Spektrofotometrede, dekolorizasyon 

takibi, boyanın maksimum absorpsiyon verdiği dalga boyu olan 590 nm de 

gerçekleştirilmiştir. Bakteri gelişimini takip etmek için de bakterinin maksimum 

absorpsiyon değeri olan 660 nm’de okumalar yapılmıştır. Bunun için santrifüj sonrası kalan 

pelet serum fizyolojikte homojen hale getirilerek spektrofotometrede ölçümleri yapılmıştır. 

Boyanın ilave edildiği 0. saattten başlayarak 1., 3., 6., 10., 15., 20, ve 30. günlerde deney 

ortamlarından üçer ml alınarak 10000 rpm’de 5 dakika süreyle santrifüj edildikten sonra, 

boyanın bulunduğu üstte kalan sıvının absorbans değerlerine bakılmıştır. 

Sonuç: Yardımcı substrat olarak glukoz ve asetat varlığında dekolorizasyonun etkinliği 

incelendiğinde glukozun asetattan daha etkin olduğu ve glukoz varlığında bakteriyel 

gelişmenin daha iyi olduğu görülmüştür. Dekolorizasyon sırasında bakteriyel gelişmenin 

karşılaştırılması ve boyadan ne kadar etkilendiği deneysel olarak da belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Remazol Brillant Blue R, Rhodopseudomonas palustris, Dekolorizasyon, 

Azo boya, Boya giderimi 

Teşekkür: Bu çalışma, FEB 2013/10 nolu proje kapsamında Niğde Üniversitesi Bilimsel 

Projeler Birimi tarafından desteklenmektedir.  
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Rhodopseudomonas palustris NU51 SUŞUNUN BENZOATI KULLANMA YETENEĞİ 

ÜZERİNE ÇEŞİTLİ AĞIR METALLERİN ETKİSİ 

Gülay O. ERGİN, Ayten ÖZTÜRK1 Leyla ÇELİK, Ceren SOMUNCUOĞLU, Filiz UMAR 

Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Merkez Yerleşke-Niğde, olcabey86@hotmail.com, 

Amaç: Rhodopseudomonas palustris bakterilerinin benzoat gibi aromatik halkalı bileşikleri 

parçalama yeteneği, atık arıtım teknolojilerinin geliştirilmesi açısından önem arz 

etmektedir. Atık arıtım tesislerinde canlılar için gelişmeyi sınırlayıcı olan pek çok zararlı 

maddeler özellikle toksik ağır metaller bulunmaktadır. Bu çalışmada, fotosentetik 

anaerobik mor kükürtsüz bakterilerden olan ve metabolik çeşitliliğe sahip R. palustris, tek 

karbon kaynağı olarak benzoatın bulunduğu besiyerinde, karanlıkta aerobik ve işıkta 

anaerobik olarak geliştirilmiş ve ortamdaki Nikel, Krom, Kurşun ve Bakıra gibi ağır 

metallere karşı töleransı belirlenmiştir.  

Gereçler ve Yöntemler:  Kurşun için Pb(NO3)2, bakır için Cu(SO4).5H2O, nikel için 

Ni(NO3)2.6H2O, krom için CrO3 bileşikleri kullanılarak, ağır metal test ortamlarındaki son 

konsantrasyonları 10ppm, 20ppm, 40ppm ve 80ppm olacak şekilde ilave edilmiştir. Metal 

töleransı için metal stoklardan hazırlanan bir seri dilüsyonu yapılıp, agarlı benzoatlı MAT 

besiyerine aseptik koşullarda katılmıştır. Bakteriye 10ppm, 20ppm, 40ppm, 80ppm olacak 

şekilde metaller için farklı dilüsyonlar yumuşak agar MAT besiyerinde denenmiş ve 

töleranslı olduğu tespit edilen iki konsantrasyon denemelerde kullanılmıştır. Test 

besiyerlerinde bakterinin töleranslı olduğu iki farklı konsantrasyon (20 mgL-1, 40mgL-1) 

kullanılmış ve bu test ortamlarına bakteri inokülasyonu (yaklaşık 8x105 adet ml-1) yapılmış 

ve iki farklı koşulda (ışıklı anaerobik., karanlık aerobik olarak) bakteriyel gelişme 

izlenmiştir. Bakteriyel gelişmenin izlenmesinde kültürel sayım metodu (roll tube method) 

ve spektrofotometrik yöntemler kullanılmıştır. Spektrofotometrik olarak bakterinin 

gelişmesi 1., 3., 5., 7., 10., 14., 17., 21., 24., 28., 31., 35., 45. günlerde ışıklı anaerobik 

kültürlerde 650 nmde, aerobik karanlık gelişmede pigmet  üretiminin olmaması nedeniyle 

450 nm de gerçekleştirilmiştir. 

Sonuç: R. palustris NU51 suşunun benzoatı kullanımı ve metal töleransının ışıkta anaerobik 

olarak karanlıktaki aerobik koşula göre daha iyi ve Nikele karşı en iyi töleransa sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Bakterinin bu özellikleriyle, atık arıtım teknolojisinde anaerobik 

sistemlerde kullanılması açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğu gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rhodopseudomonas palustris, ağır metaller, benzoat, fotosentetik 

bakteri, Aromatik bileşikler,   

Teşekkür: Bu çalışma BAP 2007-14 nolu proje kapsamında Niğde Üniversitesi Bilimsel 

Projeler Birimi tarafından desteklenmiştir.  
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13 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN BÖCEKLERİ TANIMALARI VE FARKINDALIK 

YARATMA YETENEĞİ KAZANMALARI: YAZ BİLİM KAMPI ÖRNEĞİ  

Hanife GENÇ1, Arzu BAYINDIR2, Seda YÜCEL1 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, 

Çanakkale hgenc@comu.edu.tr,  
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü, Çanakkale 

Amaç:  Çalışmada, 13 yaş grubu öğrencilerinin kelebekleri ve diğer böcekleri tanımalarının 

sağlanması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında öğrencilere yararlı ve zararlı böcekler, 

böceklerin ekosistemdeki yeri, atrapla kelebek yakalanması, böcek koleksiyonlarının 

oluşturulması, çevre ve doğal zenginliklerimizi tanımaya yönelik ilgi uyandırma 

hedeflenmiştir. Çalışmanın I. dönemi 17-22 Haziran tarihlerinde İstanbul Darüşşafaka 

Eğitim Kurumunda, diğer 3 dönemi ise 1-20 Temmuz 2013 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesinde Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve İstanbul İllerinde okuyan 

öğrenciler ile Gazi ve Şehit çocuklarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Etkinlikte her çalışma döneminde öğrencilere sunum tekniği ile 

böcekler hakkında genel bilgi verilmiştir. Atrap kullanımı anlatılmış ve atrapla kelebek 

yakalanmış ve yakalanan kelebekler koleksiyon haline getirilme teknikleri gösterilmiştir. 

Çalışmaya katılan toplam 180 öğrencinin böcekler konusunda geliştirdiği farkındalık, 

etkinlik sonunda yapılan anket ile değerlendirilmiştir. 

Sonuç: Çalışma sonucunda elde edilen anket değerlendirilmesinde, erkeklerin %54.5 ’i ile 

kızların %35.7 ’nin böceklerden korkmadığı ve sevdiği belirlendi. Öğrencilerin %96.1 ’nin 

kelebeklerin beslenmesi için bahçelerine çiçekli bitkilerin ekilmesini istediklerini ve 

evlerine döndüklerinde erkeklerin %59’ nun, kızların ise %50 ‘sinin böcek koleksiyonu 

yapmak istediği ortaya çıkmıştır. Böcekleri diğer benzer görünümlü canlılardan ayırt 

edebilme oranının ise etkinlik sonunda %92.4 olduğu tespit edilmiştir. Çalışmaya katılan 

öğrencilerin önyargılı ve yeterli bilgiye sahip olmadıklarından dolayı böceklerden uzak 

durdukları belirlenmiştir. Ayrıca 13 yaş grubu öğrencilerin bilim kampları eğitim 

projelerinde sürdürülebilir insan yaşamı için böceklerin gerekliliğini farklı bir açıdan 

algılamalarına fırsat verdiği sonucuna varılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Bilim kampı, böcek, kelebek, koleksiyon 

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK -113B073 nolu “Bilim, Tarih, Doğa ve Deniz; Bir Başkadır 

Bizim Kamp Kalemiz” Yaz Bilim Kampı -2013 projenin bir bölümüdür. 
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ÇEVRE İNDİKATÖRÜ OLAN İPEK BÖCEĞİ, Bombyx mori 

(LEPİDOPTERA:BOMBYCİDAE)’NİN DOĞAL KONUKÇUSU ÜZERİNDE BESLENMESİNİN 

VE ÜRETİMİNİN ARTTIRILMASI İÇİN YAPILAN BİR ÇALIŞMA 

Hanife GENÇ, Seda YÜCEL 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, 

Çanakkale hgenc@comu.edu.tr 

Amaç: Çalışmada, Çanakkale ve çevresinde ipek böceğinin doğal konukçusunda beslenmesi, 

yaygın olarak ve ekonomik anlamda üretilebilmesi için çiftçi ve ilgililere tanıtılması 

hedeflenmiştir. İpek üretimi için yetiştiriciliği yapılan ipekböcekçiliği, ilk kez 4000 yıl önce 

Çinliler tarafından yapılmıştır. Ülkemiz sınırlarında yaklaşık 1500 yıldır ipek böcekçi 

üretilmekle birlikte, son yıllarda kentleşme, yoğun ve bilinçsiz kullanılan pestisitler ve doğal 

konukçusu olan dut bahçelerinin azalması vb. etkenler ipek böceğinin üretilmesinde ciddi 

azalmalara sebep olmuştur. Çanakkale ve çevresindeki çiftçilerin katılımlarıyla ipek 

böceğinin üretilmesi, üretime katkısı, ekonomik anlamda gelir kaynağı olabileceği 

konularında çiftçilerin, ilköğretim ve lise düzeyinde öğrencilerin özendirilmesi ve çevreye 

dost tarımsal üretimin tanıtılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler:  Katılımcılara alışveriş mekânlarında,  EXPOTROIA 100. Yıl Gıda ve 

Tarım Fuarı 2015 Çanakkale, Çanakkale’ de ilk, orta ve lise öğrencilerinin çeşitli bilimsel 

etkinliklerde sunum ve görsel teknikler yardımıyla ipek böceğinin üretilmesi hakkında yol 

gösterici uygulamalar gerçekleşmiştir.  Bu uygulamalarda, tohum (yumurta) temini, ipek 

böceğinin ergin öncesi biyolojik gelişme dönemleri, pupa dönemi olan ve yaş koza olarak 

üretimde değerlendirilen dönemi, sağlıklı üretim teknikleri, karşılaşılan sorunlar ve ülke 

ekonomisine olan katkısı aktarılmıştır. Ayrıca tarımsal üretim alanlarındaki farklı 

uygulamalarla karşılaştırılarak, çevreci üretim yaklaşımlarının önemi hedef kitleye 

aktarılmıştır.   

Sonuç: Çalışma sonucunda, üretici potansiyeline sahip Çanakkale ve çevresinde bulunan 

çiftçilerin %80 ‘sinin daha önce ipekböceği üretimi hakkında bilgisi olduğunu beyan 

etmişlerdir.  Bu çiftçilerin tamamına yakını geçmişte köylerinin yakınlarında, üretimin 

yapıldığını ancak dut yetiştiriciliğinin azalmasıyla birlikte yeni üretim deseninin 

belirlendiğini, pestisit kullanımı olmadan artık tarımsal ürün elde etmenin mümkün 

olmadığı ve dolayısıyla ilaçlama yapılan alanlarda ipekböceği yetiştirilemediğinden dolayı 

ipekböcekçiliğinin tamamen durduğunu belirtmişlerdir. Çiftçilerin %45 ‘inin ise temiz, 

ilaçsız, çevre kirliliğinden uzak dut bahçe tesisinin kurulmasının zor olduğu aksi takdirde 

ipekböceği larvalarının 3. larva döneminden sonra hastalanarak öldüğünü belirtmişlerdir. 

Çalışma kapsamında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ipekböceği 

yetiştiriciliğinin hayvancılık destekleme kapsamına alınarak, 2014 yılında yaş ipek koza 

ürününü 30TL/kg peşin olarak geri alındığı, ipek böceği tohum ve konukçusu olan dut 

fidanlarının çiftçiye ücretsiz temin edildiği konularında bilgiler verildi. Çalışmada verilen 
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bilgilendirme sonrasında yapılan değerlendirmede, çiftçilerin %72 ‘sinin karlı bir üretim 

olacağından dolayı ipekböceği üretimine başlayabileceklerini belirtmişlerdir. Çalışmaya 

katılan çiftçilerin %28 ‘sinin ise daha önce bu konuda bilgi sahibi olmadıkları tespit 

edilmiştir. Sürdürülebilinir tarımsal üretim için çiftçi eğitiminin önemi, bilinçli çiftçilerin 

farkındalık yaratabileceği, çevreye dost üretim potansiyelinin göstergesi olarak ipekböceği 

yetiştiriciliği yaklaşımının diğer tarımsal üretim alanlarında da geliştirilmesi önemi 

tartışılmıştır. Ayrıca ilk, orta ve lise öğrencilerine özendirme çalışmaları karşılık bulmuştur. 

Öyle ki, Çanakkale ilinde anaokulundan liseye kadar toplam 39 öğrenci, 2014 (Mayıs ve 

Haziran) ve 2015’ de evlerinde, ipek böceği yetiştirmek için özendirilmiş ve bu öğrencilere 

küçük plastik ve üzeri şifonla kaplı böcek yetiştirme kutularında 10’ ar ipek böceği larva 

verilmiştir. Öğrencilerin, yetiştirme sonucunda ipek böceği kozalarını ÇOMÜ Ziraat 

Fakültesi Böcek Moleküler Biyolojisi Laboratuvar’ına getirmeleri sağlanmıştır. Böylece, 

çalışma sonucunda hem çiftçilerin ipek böceği üretimi yapmaya özendirilmesi hem 

öğrencilerin ipek böceği yetiştiriciliği hakkında çevresel yaklaşımları algılaması 

sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İpek böceği, Bombyx mori, yaş koza, dut  

Teşekkür:  S.S. Bursa Koza Satış Kooperatifleri Birliği (KOZABİRLİK) ‘ne broşür, koza ve 

ipekböceğinin koza örme askısı sağlayarak verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. 
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TÜRKİYE’ DE SATILAN BALLARIN DENETLENME SÜRECİ NASILDIR? 

Pınar ÖZTÜRK 

Arıcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Ordu-Ulubey Karayolu, 12. Km Dedeli Kampüsü, PK. 

Altınordu- ORDU, pinar.ozturk@yahoo.com 

Türkiye, dünya bal üretiminde 2.ci sırada yer almaktadır. Bal beslenme ve bazı hastalıkların 

tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden talep edilen bir gıda maddesidir. Bu durum 

bazı üreticiler tarafından suistimal edilebilmekte piyasada taklit ve tağşişli ballarla 

karşılaşılmaktadır. Sahte bal, katkılı (tağşişli) ve suni (taklit) ballar olmak üzere iki şekilde 

üretilmektedir. Türkiye’ de tüketime sunulan balların denetimini Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığına bağlı kontrol görevlisi yapar. Kontrolör, bal satan işletmeleri Bal 

Tebliğine göre denetler, analiz yapılmak üzere almış olduğu numuneyi Gıda Kontrol 

Laboratuarına gönderir. Rutin denetimlerin dışında Bakanlığımıza bağlı Alo 174 Gıda Hattı 

vasıtasıyla da denetimler yapılmaktadır.  

Sonuç olarak, yasal mevzuatın uygulanması büyük ölçüde arıcılığı meslek olarak icra eden 

üreticilerin örgütlenmesi ve meslek etik ilkelerine uymaları ile olacaktır.  

Anahtar kelimeler: Bal, taklit ve tağşiş, denetleme 
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BALIKESİR’DE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI PARAZİT BİTKİLER VE KONUKÇULARI 

Fatih DAYI1, Fatih SATIL2 

1Balıkesir üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Çağış - Balıkesir 

dayifatih10@gmail.com, 
2 Balıkesir üniversitesi, Fen Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Çağış - Balıkesir 

Amaç: Bu çalışma 2014 - 2015 yılları arasında, Balıkesir’de yayılış gösteren parazit bitkileri 

ve konukçularını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada ayrıca tespit edilen parazit 

bitkilerin konukçuları ile ilişkileri de araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Balıkesir’de yayılış gösteren parazit bitkiler ilde farklı 

lokalitelerde yapılan periyodik arazi çalışmaları sonucu tespit edilmiştir. Daha sonra 

bitkiler kurutulup herbaryum örneği haline getirilerek muhafaza altına alınmıştır. 

Teşhisler; başta Flora of Turkey olmak üzere Yunanistan ve Avrupa floralarından 

yararlanılarak yapılmıştır. 

Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda, Balıkesir’de Cuscutacea, Orobancheceae, Loranthaceae, 

Scrophulariaceae, Rafflesiaceae familyalarına ait toplam 13 parazit bitki türü tespit 

edilmiştir. Bu türler: Viscum album L. subsp. album L., V. album L. subsp. abietis (Wiesb.) 

Abrom., V. album L. subsp. austriacum (Wiesb.) Vollm., Orobanche nana (Reut.) Beck, O. 

caryophyllaceae Sm., Cuscuta planiflora Ten, C. campestris Yunck., Bellardia trixago L., 

Parentucellia viscosa (L.) Caruel, P. latifolia subsp. latifolia (L.) Caruel, Cytinus hypocistis 

subsp. orientalis Wettst., C. ruber (Fourr.) Fritsch, ve Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb.’ 

tir. Parazit bitkilerin konukçuları ise; Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe. 

var. pallasiana, Pyrus elaeagnifolia Pall. subsp. elaeagnifolia, Populus alba L., Cistus creticus 

L., C. salviifolius L., Abies nordmanniana (Steven) Spach subsp. equi-trojani (Asc. &Sint. Ex 

Boiss.) Coode & Cullen, Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt, Aegilops umbellulata Zhuk., 

Sonchus oleraceus (L.) L., Erigeron canadensis L., Vitex agnus-castus L., Lamium amplexicaule 

L., Plantago lanceolata L., Asperula arvensis L., Juniperus oxycedrus L., Vicia faba L. ve 

Amygdalus communis L. türleridir. 

Bu çalışma sonucunda Balıkesir’de yayılış gösteren toplam 13 parazit bitki tespit edilmiştir. 

Tespit edilen parazit bitkilerin konukçuları arasında en yaygın olarak; Pyrus elaeagnifolia 

subsp. elaeagnifolia, Bituminaria bituminosa, Aegilops umbellulata, Sonchus oleraceus, 

Erigeron canadensis, Plantago lanceolata, Asperula arvensis, Juniperus oxycedrus, Amygdalus 

communis ve Vicia faba türleridir. Parazit bitkiler, araştırma bölgesindeki tarım ürünlerinde 

ciddi zararlara neden olmaktadır. Bununla beraber bölgede yayılışı olan Viscum türlerinin 

tıbbi amaçlı, Cytinus hypocistis subsp. orientalis ve C. ruber (Fourr.) Fritsch. türlerinin ise 

“Ballıca” adı ile halk tarafından gıda olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Parazit Bitki, Konukçu, Flora, Balıkesir, Türkiye 

Teşekkür: Parazit bitkilerin teşhislerinde yardımlarını esirgemeyen Doç. Dr. Tuncay 

Dirmenci’ ye teşekkür ederiz. 
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DİYARBAKIR İLİNDEKİ SEBZELERDE BULUNAN FİTOFAG VE PREDATÖR  

AKAR TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ  

Selime ÖLMEZ BAYHAN1, Erol BAYHAN1, Mehmet KAPLAN2 

1DicleÜniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü, Diyarbakır solmezbayhan@gmail.com, 

2Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu, Diyarbakır 

Amaç: Bu çalışma ile, Diyarbakır ilinde sebzelerde bulunan zararlı ve yararlı akar türlerini 

belirlemek amacıyla 2011-2014 yıllarında yürütülmüştür. Diyarbakır İli ve ilçelerindeki 

sebze yetiştirilen alanlarda Tetranychidae, Acaridae, Eriophyidae ve Phytoseiidae 

familyalarına bağlı 6 tür tespit edilmiştir. Bu türler; Tetranychus urticae, T. cinnabarinus, 

Aculops lycopersici, Rhizoglyphus echinopus, Amblyseius barkeri ve Phytoseilus persimilis’dir. 

Gereçler ve Yöntemler: Diyarbakır ili Merkez, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, 

Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice ve Silvan ilçelerinde sebzelerde bulunan akar 

türlerini saptamak amacıyla sebze alanlarına 2011-2014 yıllarında Nisan-Kasım ayları 

arasında periyodik olarak (haftada bir) gidilmiştir. Alınan örnekler konukçunun ismi, yer 

ve tarihi belirtecek şekilde etiketlenerek polietilen torbalar içerisinde laboratuvara 

getirilmiştir. Örneklerin preparasayonların yapılarak teşhisleri yapılmıştır. 

Her bir bitki türünden toplanan örnekler, Berlese hunisinin içine yaprak örnekleri 

konulmuş ve üzerine 100 W’lık ışık kaynağı tutulmuştur. Işıktan kaçan hareketli akarlar 

huninin aşağısında bulunan dar borudan % 70’lik ethanol bulunan kaba düşmüşlerdir. 

Buradan elde edilen bireyler daha sonra stereomikroskopta gözle ayıklanmış ve 

preperatları yapılmıştır (Düzgüneş, 1980). Bu preparatlar etiketlenerek, koleksiyona 

alınmıştır. 

Sonuç: Diyarbakır İli ve ilçelerindeki sebze yetiştirilen alanlarda Cetvel 1’de Tetranychidae 

familyasına bağlı Tetranychus cinsine ait 2 tür, Acaridae familyasına bağlı Rhizoglyphus 

echinopus (Furnouze and Robin, 1868), Eriophyidae familyasına bağlı Eriophyes Aculops 

lycopersici ve yararlı akar olarak Phytoseiidae familyasına bağlı Amblyseius barkeri ve 

Phytoseilus persimilis adlı türler tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Fitofag Akar, Yararlı Akar 

Teşekkür: Bu çalışma, 10-ZF-168 Nolu DÜBAP projesi tarafından desteklenmiştir. 
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EGE BÖLGESİ Aleiodes WESMAEL, 1838 (HYMENOPTERA: BRACONİDAE: ROGADİNAE) 

FAUNASINA KATKILAR 

Mitat AYDOĞDU1 

1Trakya Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balkan Yerleşkesi, 22030 Edirne, Türkiye 

Amaç: Çalışma Aleiodes Wesmael, 1838 (Hymenoptera: Braconidae: Rogadinae) cinsine 

bağlı türleri taksonomik ve faunistik olarak incelemek, Türkiye ve Zoocoğrafik dağılımlarına 

katkı sağlamaktır. Bu çalışmada Ege Bölgesi’nde 1996-2005 yılları arasında 40 lokalitede 

yürütülen veriler sunulmuştur. 

Gereçler ve Yöntemler: Aleiodes cinsine ait ergin bireyler doğada Nisan ayının başlarından 

eylül ayının sonlarına kadar toplanmıştır. Gündüzleri Atraplar kullanılarak kısa boylu 

bitkiler ve ağaç dalları üzerinden toplanan örnekler emgi tüpü yardımıyla alınarak etiket 

bilgileri eklenmiştir, gece aktif olan bireyler ise ise ultraviyole ve civa buharlı Robinson tipi 

ışık tuzağı ile toplanmıştır. Toplanan örnekler %70 alkol içeren tüplerde laboratuara 

getirilmiş ve çelik iğneli üçgen kartonlara yapıştırılarak tanıda önem taşıyan morfolojik 

özellikleri görülebilecek şekilde prepare edilmiştir. 

Sonuç: Araştırma bölgesine ait daha önceki çalışmalarda A. (A.) bicolor (Spinola), A. (A.) 

circumscriptus (Nees), Aleiodes (N.) ductor (Thunberg) ve A. (N.) dimidiatus (Spinola) olmak 

üzere toplam 4 tür teşhis edilmiştir. Bu çalışma ile Ege Bölgesi için teşhis edilen tür sayısı 

14’e yükselmiştir. Aleiodes (Aleiodes) gastritor (Thunberg), A. (A.) moldavicus Tobias, A. (A.) 

nocturnus (Telenga), A. (A.) pallidator (Thunberg), A. (A.) rossicus (Kokoujev), A. (A.) 

signatus (Nees), Aleiodes (Chelonorhogas) apicalis (Brullé), A. (C.) miniatus (Herrich-

Schäffer), A. (C.) rufipes (Thomson) ve Aleiodes (Neorhogas) dissector (Nees) Ege bölgesi için 

ilk defa kaydedilmiştir. Ayrıca bilinen türlere ait yeni kayıtlarla birlikte türlerin bölgedeki 

dağılım sınırları genişletilmiştir. Ancak bu bilgiler, Türkiye Aleiodes faunasının tür çeşitliliği 

ve türlerin coğrafik yayılışı konusunda yeterli değildir. Araştırma alanının farklı iki 

noktasında türlerin saptanması aradaki araştırma lokaliteler'inde saptanamaması, bu 

türlerin bölgede çok yaygın olmadığı ve bölgenin her mevsim çok iyi taranmadığından 

kaynaklanmaktadır. Türkiye faunası tam olarak araştırıldığında ve bu türlerin biyolojileri 

de ortaya çıkarıldığında türlerin dağılım sınırları ortaya konabilecektir. Araştırılan 10 

habitattan 8’inde bulunan A. (A.) bicolor (Spinola)’un ekolojik valansı en yüksek tür olduğu 

belirlenmiştir. 

Türlerin genel coğrafik dağılımına bakıldığında Türkiye’ye yakın komşu ülkelerde de 

dağılım gösterdikleri göz önüne alınırsa araştırma bölgesinden tespit edilmiş olmaları 

beklenen bir sonuçtur. Anadolu ve Trakya, Palearktik bölgenin içerisinde yer aldığı için 

bugünkü zoocoğrafik bileşimi ve yapısı Palaearktik faunanın bir parçası olarak 

görülmektedir. Türkiye’de şimdiye kadar tespit edilen Aleiodes türlerinin büyük bir 

çoğunluğunun Palaearktik dağılımlı türler olması bu durumla uygunluk göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Rogadinae, Aleiodes, Ege Bölgesi, Hymenoptera, Fauna 

Teşekkür: Bu çalışma, 196T029 nolu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmiştir. 
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AĞRI DAĞI (IĞDIR İLİ BÖLGESİ) FLORASINDA BORAGİNACEAE FAMİLYASINA AİT 

YABANCI OTLARIN BELİRLENMESİ  

Yusif ZEYNALOV1, Peiman MOLAEİ2 

1Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, yusif.zeynalov@igdir.edu.tr  
2Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 

Amaç: Ülkemizin florasını oluşturan bitkilerden bir kısmı tarım alanlarında bulunmakta ve 

kültür bitkilerine zarar vermektedir. Tarımsal faaliyetler nedeniyle genellikle yabancı ot 

olarak nitelendirilen bitki türlerinin azalması ve bezende tamamen ekosistemden yok 

olması görülmektedir. Buda biyoçeşitliliğin azalması ve dolaysıyla doğal dengenin 

bozulması gibi önemli sorunlar beraberinde getirmektedir. Doğal ekosistemlerde bulunan 

bitki türlerinin tespiti ve bu türlerin tarımsal ekosistemlere yansıma oranının belirlenmesi 

doğal türlerin korunması yönünden oldukça önemlidir.Iğdır Ağrı Dağı florasında 

Boraginaceae familyasına bağlı ve ekim alanlarında yabancı ot niteliği taşıyan türleri 

belirlemek amacıyla, 2011-2015 yıllarında Nisan- Ekim ayları arasında bir flora çalışması 

yürütülmüştür. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma alanı 87380 hektarlık bir alan olması nedeniyle,  

çalışma alanını üç bölgeye ayrılarak her yıl bir bölgede çalışma yapılmıştır. Belirli zaman 

aralıklarıyla bitki örnekleri toplanarak teşhisleri Davis (1965-1988)’e göre yapılmıştır. 

Sonuç: Yapılan Flora çalışmaları sonucunda Boraginaceae familyasından 13 cinse ait 16 tür 

teşhis edilmiştir. Tespit edilen türler: Alkanna orientalis (L.) Boiss. var.orientalis, Anchusa 

azurea Miller var.azurea Miller., Asperugo procumbens L. , Cerinthe minor L., Cynoglossum 

montanum L., Echium italicum L., Echium russicum İ. F. Gmelin,  Heliotropium europaeum L., 

Heliotropium suaveolens Bieb., Lappula squarosa (Retz) Dumort., Myosotis olympica Boiss., 

Myosotis lithospermifolia (Willd.) Homem., Nonea pulla L.(DC.)subsp.scabrisguamata 

A.Baytop., Onosma nigricaule H. Riedi., Onosma procerum Boiss., Barbarea plantaginea 

DC.’dir. Bu türler içerisinde Onosma nigricaule H. Riedi., Onosma procerum Boiss., endemik 

türdür. Teşhis edilen türler arasında 8 türün çeşitli tarım alanlarında yabancı ot niteliği 

taşıyan bitkiler olduğu belirlenmiştir. Tespit edilen türler Alkanna orientalis (L.) Boiss. 

var.orientalis, Anchusa azurea Miller var.azurea Miller., Asperugo procumbens L. , Cerinthe 

minor L., Echium italicum L., Heliotropium europaeum L., Heliotropium suaveolens Bieb., 

Barbarea plantaginea DC.’ dır. Bunların arasında Anchusa azurea Miller var.azurea Miller., 

Asperugo procumbens L. ve Echium italicum L. en yaygın ve yoğun türler olduğu 

belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Ağrı Dağı, Biyoçeşitlilik, Boraginaceae, Yabancı ot 



 

XII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                        14-17 EYLÜL 2015, MUĞLA 
 

167 

 

2,4,6-TRİNİTROFENOL’ÜN BAKTERİYEL PARÇALANMASI  

H. Aysun MERCİMEK1, Gülcihan GÜZELDAĞ1, Melis SÜMENGEN ÖZDENEFE2,  

Afet ARKUT3, Fikret BÜYÜKKAYA KAYIŞ4 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fak., Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Kilis, 

aysunmercimek@kilis.edu.tr/mersimek@hotmail.com,   
2Near East University The Faculty of Engineering Department of Biomedical Engineering, 

Nicosia, KKTC, 
3Cyprus International University The Faculty of Health Sciences Department of Nutrition and 

Dietetics, Nicosia, KKTC, 
4Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Adıyaman 

Amaç: 1771’de bir aromatik halkaya bağımlı NO2 gruplarınca karakterize edilen 2,4,6-trinitrofenol 

(pikrik asit) patlayıcılık özelliği keşfedilene kadar (1871) boya olarak kullanılmış ve ilk kez 1885’de 

bomba üretiminde değerlendirilmiştir. Günümüzde nitro destekli aromatik patlayıcılar ve patlayıcıların 

kalıntıları ile kirlenmiş toprak ve su kaynakları ciddi çevresel problemler haline gelmiştir. Bu sebeple 

çalışmamızda çevre kirleticisi bir patlayıcı pikrik asitin aerobik koşullarda bakteriyel parçalanması 

amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Kilis ilinden elde edilen toprak örneği son hacim 100 mg/L olacak şekilde 

pikrik asit içeren minimal besiyerinde 37oC’de 180 rpm’de 72 saat süreyle ön inkübasyona 

bırakılmıştır. İnkübasyon süresince besi ortamında pikrik asitten kaynaklı sarı rengin turuncuya 

dönüşmesini takiben, aynı minimal besiyeri içeriğine %1.5-2 agar eklenerek hazırlanmış petri 

plaklarına yayma ekim yapılmıştır. 37oC’de 1-5 gün arası inkübasyon sonrası kolonilerinin etrafında 

turuncu-kahverengi zonların oluşumuna göre seçilen suşlar nitrat redüksiyon testine tabii tutulmuştur. 

Bu test sonucunda kültürlerdeki pembe-kırmızı renk oluşumu pozitif sonuç olarak değerlendirilmiş ve 

renk tonuna göre suş seçimi yapılmıştır. %1, %2 ve %5 pikrik asit içeren aynı fermantasyon ortamında 

48 saatlik inkübasyon süresince parçalama çalışmaları pikrik asitin redüksiyonuna bağlı olarak ortaya 

çıkabilen nitrit miktarının spektrofotometrik analizleri ile takip edilmiştir.  

Sonuç: Pikrik asit içerikli minimal besi ortamında renk değişimine yönelik yürütülen izolasyon 

çalışmalarında, kolonilerinin etrafında turuncu-kahverengi zon gözlenen 10 adet suş seçilmiştir. Bu 

suşlara nitrat redüksiyon testi uygulanarak izolatlar arasından nitoaromatik patlayıcılar üzerinde etki 

edecek enzim sistemi içeren suşlar belirlenmiştir. 10 izolat arasında sadece 2 suşa ait kültürlerde 

pembe renk oluşumu gözlenmiştir. Ve rengin koyuluğuna göre 5 nolu izolatla çalışmaya devam 

edilmiştir. %1, %2 ve %5 pikrik asit içerikli fermantasyon ortamlarından 0, 6, 12, 24 ve 48 saatlik 

inkübasyon sonrası, ilk 6. saatin sonuna kadar nitrit birikimi gözlenmemiştir. Sadece %5 pikrik asit 

içerikli kültürde 12. saatin sonunda 0.1 mg/L konsantrasyonda nitrite rastlanmıştır. İnkübasyon 

süresini takiben 48. saatin sonunda ortaya çıkan nitrit miktarı sırasıyla 0,3, 0,4 ve 0,4 mg/L olarak 

kaydedilmiştir. Nitrit birikiminin yanı sıra inkübasyonu takiben bakteriyel kültürlerde kontrol 

gruplarına göre besiyerinin renginin sarıdan turuncu-kahverengiye değişimi gözlenmiştir. 

Kültürlerdeki nitrit birikimi ve renk değişimi, nitritin ortaya çıkmasına neden olan halka 

oksijenasyonuna ve hidrit-Meisenheimer kompleksinin oluşmasına bağlı olarak gerçekleşen nükleofilik 

hücuma işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: 2,4,6-Trinitrofenol, Pikrik asit, Biyodegradasyon, Patlayıcı Maddeler 
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ÇEŞİTLİ AĞIR METALLERİN (Cu++, Pb++, Hg++, Cd++) Malus sylvestris MİLLER ve 

Cerasus vulgaris MİLLER BİTKİSİ POLENLERİNİN ÇİMLENMESİ VE TÜP BÜYÜMESİ 

ÜZERİNE ETKİLERİ. 

Aykut TOPDEMİR1, Nazmi GÜR1, Kübra KOÇAK1 

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Elazığ. 

atopdemir@gmail.com 

Amaç: Genel olarak zehirli ve çevre kirliliğine neden olan tüm metaller ağır metal olarak 

adlandırılmaktadır.  Ağır metal kaynakları arasında motorlu taşıtlar, maden yatakları ve 

işletmeleri, volkanik faaliyetler, tarımda kullanılan gübre ve ilaçlar ile kentsel atıklar 

gelmektedir. Bitkilerin fizyolojik aktivitelerini engellemekte, verimliliklerini azaltmakta ve 

ölümlerine neden olmakta dolayısıyla ürün kalite ve miktarının azalmasına yol 

açmaktadırlar. Bitkilerde görülen ağır metal toksisitesi bitkinin türüne, ağır metal türüne, 

strese maruz kalma süresine ve strese maruz kalan doku veya organın yapısına bağlı olarak 

değişmektedir. Çalışmamızda Cu++, Pb++, Hg++, Cd++ ağır metallerinin Malus sylvestris Miller 

ve Cerasus vulgaris Miller bitkisi polenlerinin tüp oluşumu ve performansı üzerine etkileri 

araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler:  Araştırma materyali olarak Elazığ ili ve ilçelerinde kirletici 

faktörlerden uzak bölgelerde bulunan Malus sylvestris Miller ve Cerasus vulgaris Miller 

bitkilerinin polenleri kullanılmıştır. Polenleri çimlendirilmesi için,  besiyeri ortamı olarak 

Brewbaker Kwack kültür ortamı kullanılmıştır.  Araştırmamızda her iki bitki türü içinde 

ağır metallerinin 30, 60, 90, 120 ve 240 µM’ lık konsantrasyonları kullanılmıştır.  Çimlenme 

kontrolü ve ölçümler ışık mikroskobu ile yapılmışır. 

Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre tüm ağır metal konsantrasyonları polen çimlenmesini ve 

tüp büyümesini farklı oranlarda inhibe etmiştir. Malus sylvestris Miller için kullanılan ağır 

metallerden genel olarak polen çimlenmesini ve tüp uzunluğunu en fazla engelleyenin ağır 

metalin bakır, Cerasus vulgaris Miller bitkisi polenlerini polen çimlenmesi ve tüp uzunluğu 

bakımından en fazla etkileyen ağır metalin ise civa olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ağır metal, Malus sylvestris Miller ve Cerasus vulgaris Miller, Polen 

çimlenmesi, Polen tüpü gelişimi. 
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DODİNE VE CHORUS PESTİSİTLERİNİN  Cydonia oblonga MİLLER ve Cerasus vulgaris 

MİLLER BİTKİLERİNİN POLEN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ  

Aykut TOPDEMİR1, Nazmi GÜR1, Zümre DEMİR1 

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Elazığ. 

atopdemir@gmail.com 

Amaç: Günümüzde pestisitlerin kullanılması kaçınılmazdır. Ancak pestisit kullanılırken, 

hem ürünün hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı korunması hem de insan ve çevreye 

olumsuz etkileri birlikte değerlendirilmelidir. Bu çalışmadaki amacımız, yaygın olarak 

kullanılan dodine ve chorus pestisitlerinin Cydonia oblonga (ayva) ve Cerasus vulgaris Miller 

(vişne)  bitkisi polenlerinin in vitro çimlenmesi ve tüp uzunluğu üzerine etkilerini 

araştırmaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Polen kültür ortamı olarak Brewbaker-Kwack besiyerinin 

ortamına ekilmiştir. Bu şekilde üzerine polen ekimi yapılan lamlar, ıslak filtre kağıdı ile 

döşenmiş petri kutusu içerisindeki cam çubuklar üzerine yerleştirilmiştir. Petri kutularının 

kapağı kapatıldıktan sonra 22±1 oC’ lik inkübatörde 3 saat inkübe edilmiştir. Deney 

grubunda bu damlaların her birine 50’şer µl farklı konsantrasyonlarda pestisit, kontrol 

grubunda ise aynı hacimde su eklenmiştir. Bu sürenin sonunda inkübatörden çıkarılan 

lamların üzerindeki kültür ortamlarına birer damla %10’ luk etanol damlatılarak fikse 

edilmiştir. Fiksasyon işleminin ardından lamel kapatılarak, ışık mikroskobu altında 

Shivanna ve Rangaswamy’da anlatılan yönteme göre polenlerin çimlenme yüzdeleri ile tüp 

uzunlukları ölçülmüştür.  

Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre, tarla dozunun 1/2 si oranındaki chorus vişne 

polenlerinin çimlenme oranını ve polen tüp uzunluğunu en fazla etkileyen pestisit olurken, 

ayva bitkisi için yine aynı konsantrasyondaki dodine pestisiti olmuştur. Her iki bitki içinde 

her iki pestisitin 1/32 lik konsantrasyonu  polen çimlenme ve tüp uzunluğunu en az 

etkileyen oran olmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Pestisit, Cydonia oblonga Miller, Cerasus vulgaris Miller, polen 

çimlenmesi, polen tüpü gelişimi. 
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ASİTLİĞİN Prunus armeniaca L. (KAYISI) ve Persica vulgaris MİLLER (ŞEFTALİ) 

BİKİLERİNİN POLEN TÜPÜ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Aykut TOPDEMİR1, Nazmi GÜR1, Ahmet DÜZEL1 

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Elazığ. 

atopdemir@gmail.com 

Amaç: Asit yağmurları, toprağın kimyasal ve biyolojik özelliklerini etkilemektedir. 

Atmosferde biriken kükürt ve azot bileşikleri yağışlarla toprağa geçerek toprak pH sının 

düşmesine neden olmaktadırlar. Asitliğin Prunus armeniaca L. (Kayısı) ve Persica vulgaris 

Miller (Şeftali) bitkisi polenlerinin in vitro çimlenmesi ve tüp uzunluğu üzerine etkileri 

üzerine yaptığımız bu çalışmada, kayısı ve şeftali çiçeklerine ait polenlerin farklı asitlik 

derecelerinden nasıl etkilendiğinin tespiti amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler:  Araştırma bölgesi ve araştırmada kullanılacak bitkiler için Elazığ 

il merkezi ve Elazığ iline bağlı olan çevre ilçeler seçilmiştir. Araştırma materyali olarak 

Elazığ ili ve ilçelerinde bulunan Prunus armeniaca L. (Kayısı) ve Persica vulgaris (Şeftali) 

bitkilerinin polenleri kullanılmıştır. Polenleri çimlendirilmesi için,  besiyeri ortamı olarak 

Brewbaker Kwack kültür ortamı kullanılmıştır. İnkübasyon için besiyerine ekilmiş polenler, 

22±1 oC’ de 3 saat süre ile bekletilmiş ve daha sonra %70 lik etanolle fikse edilmiştir.  Polen 

çimlenme yüzdeleri ve tüp uzunlukları ışık mikroskopunda tespit edilmiştir.  

Sonuç: Çalışmamızda, asitliğin günümüzde ülkemiz için büyük ekonomik değere sahip iki 

önemli kültür bitkisi kayısı ve şeftali bitkileri üzerinde olumsuz etkileri olduğu 

belirlenmiştir. Elde ettiğimiz sonuçlara göre, pH düştükçe her iki bitkininde polen çimlenme 

yüzdesi ve tüp uzunluğunda önemli düşüşler kaydedilmiştir. pH 3.0’ da her iki bitki içinde 

çimlenme yüzdesi %11’ in altına düşmüştür. Bu oran bir kültür bitkisi için çok büyük bir 

verim kaybı anlamına gelmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Asitlik, Prunus armeniaca L., Persica vulgaris Miller, Polen çimlenmesi, 

Polen tüpü gelişimi. 
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BİTKİ GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASINDA KULLANILAN  

BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLER VE MOLEKÜLER MARKÖR SİSTEMLERİ 

Emel YILMAZ GÖKDOĞAN1, Ergun KAYA2 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Kötekli-Muğla, 

emelyilmaz@mu.edu.tr, 

2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Kötekli-

Muğla 

Amaç: Ülkemiz bitki çeşitliliği bakımından oldukça zengin olup, yaklaşık 12,000 doğal bitki taksonunu 

(tür, alt, tür, varyete) barındırmaktadır ve bu taksonların %25 kadarı ise endemiktir. Bu sayı tüm 

Avrupa florasındaki takson sayısına oldukça yakındır. Ancak yıllardır süregelen iklimsel, andropojenik 

gibi farklı etmenlerin sonucunda genetik çeşitlilikte azalma görülmektedir. Dolayısı ile bu derleme 

çalışmasının amacı, biyoçeşitliliğin saptanmasında ve korunmasında önemli olan farklı biyoteknolojik 

yöntemlerin ve geliştirilen bazı moleküler markör sistemlerinin kullanımını ve önemini vurgulamaktır.  

Biyoçeşitlilik, karasal, denizel ve diğer akuatik ekosistemler ile ekolojik kompleksleri içeren ortamlarda 

yaşayan canlı türleri arasındaki çeşitlilik anlamına gelmektedir. Biyoçeşitlilik, tür içi, türler arası ve 

türler ile ekosistemler arasındaki çeşitliliği içermektedir. Genetik çeşitlilik, seleksiyon, mutasyon, göç, 

populasyon boyutu ve genetik sürüklenme gibi farklı faktörler tarafından etkilenmektedir. 

Populasyonun genetik çeşitliliğini etkileyen bu faktörlerin iyi şekilde anlaşılması, türlerin 

korunmasında kritik rol oynamaktadır. 

Gereçler ve Yöntemler: 1. Biyoteknolojik Yöntemler: Biyoçeşitliliği korumak için yerinde (in-situ) 

veya doğal habitatlarından uzakta (ex-situ) koruma yaklaşımları izlenmektedir. Kaybolmakta ve 

çoğaltılmaları zor olan bazı türlerin üretilmesinde ve sorunlu gen kaynaklarının uzun yıllar 

muhafazasında çeşitli in vitro doku kültürü yöntemleri rutin olarak uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra 

fiziksel ve genetik stabilitesinden dolayı ve ekonomikliği nedeniyle, bitkisel materyalin çok düşük 

sıcaklıklarda (sıvı azot içerisinde, -196ºC) dondurulması temeline dayanan kriyoprezervasyon uzun 

süreli ve güvenli in vitro muhafaza için yaygın şekilde kullanılmaktadır. 2. Moleküler Markör Sistemleri: 

Moleküler tekniklerin ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR)'nun keşfinden sonra genetik çeşitliliği 

belirleme çalışmalarda kullanılmak üzere pek çok markör sistemleri geliştirilmiştir. Temel markör 

teknikleri arasında RFLP, RAPD, AFLP, SNP, mikrosatellit temelli markör teknikleri, organel 

mikrosatellitleri, SCAR, CAPS, SRAP, TRAP, SSCP, IRAP ve REMAP bulunmaktadır. Günümüzde 

moleküler markörler, çeşitlilik ve varyasyon çalışmalarının yanı sıra bağlantı haritalarının yapımı ve 

belli bağlı genleri taşıyan bölgelerin veya  bireylerin tanısında kullanılmaktadırlar. 

Sonuç: Tüm ekosistemler ile canlı türleri arasındaki çeşitlilik biyoçeşitliliği oluşturmaktadır. Türkiye, 

sahip olduğu bitki çeşitliliği açısından komşu birçok ülkeye kıyasla önemli farklılıklara sahiptir. Ancak 

ülkemizde doğal kaynakların sürdürülebilir olmayan kullanımı sonucu biyoçeşitlilik önemli derecede 

tahrip olmuştur. Bu tahribatın önüne geçmek ve var olan biyoçeşitliliğimizi korumak adına çeşitli 

önlemlerin alınması bir gereklilik haline gelmiştir. Genetik çeşitliliğin belirlenmesinde ve 

korunmasında in vitro doku kültürü yöntemleri, kriyoprezervasyon tekniği ve çeşitli moleküler 

markörlerin kullanımı ve bu tekniklerin daha da geliştirilmesi oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, Biyoteknoloji, Genetik Kaynakların Korunması, Moleküler Markörler 



 

XII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                        14-17 EYLÜL 2015, MUĞLA 
 

172 

 

KARDELEN (Galanthus elwesii Hooker Fil.)’İN SOĞAN PULU EKSPLANTLARINDAN IN 

VİTRO SOĞANCIK REJENERASYONU 

Yonca SURGUN1, Betül BÜRÜN2 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 

48000, Muğla,  
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 48000, Muğla, 

bbetul@mu.edu.tr 

Amaç: Ülkemiz, geofit olarak adlandırılan soğanlı, rizomlu, yumrulu bitki türleri bakımından oldukça 

zengindir. 72 cins ve 812 tür geofit yurdumuzda doğal olarak yetişmektedir. Geofitler, tıbbi amaçlı 

kullanımlarının yanı sıra süs bitkisi olarak da kullanılmakta olup pek çoğu endüstride büyük 

potansiyele sahip olan türlerdir. Geofitlerin soğan ve yumruları doğadan toplanarak süs bitkisi olarak 

ihraç edilmekte ve aşırı toplanma nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan türler 

bulunmaktadır. Bu kapsamda amaç ülkemiz florasında doğal olarak yetişen ve soğanları ihraç edilen bir 

tür olan Galanthus elwesii’nin mikroçoğaltımında soğancık rejenerasyonunu iyileştirmektir.   

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada, Galanthus elwesii (Hooker Fil.) soğanları materyal olarak 

kullanılmıştır. Soğanlar 4 °C (buzdolabında) ve 20 °C (inkübatörde)’de muhafaza edilmiştir. Besin 

ortamı olarak Murashige-Skoog (MS) (1962) kullanılmış ve ortama oksin olarak Naftalen asetik asit 

(NAA) ve İndol bütirik asit (IBA), sitokinin olarak da Benzil adenin (BA)’in farklı konsantrasyonlarda 

ilaveleri yapılmıştır. Besin ortamlarına 60 g/L sükroz eklenmiş, pH 5.5’a ayarlanmış ve 6.0 g/L agar 

ilave edilmiştir. Yüzey sterilizasyonu gerçekleştirilen soğanlar uzunlamasına bölünerek parçalara 

ayrılmış ve her bir parça soğan pulu (5-10 mm eninde) kültüre alınmıştır. 

Sonuç: Yapılan ön çalışma sonuçlarına göre 4 hafta boyunca 20°C’de muhafaza edilen soğanlardan 

alınan eksplantların 0.2 mg/L NAA + 2.0 mg/L BA ilaveli MS ortamında kültüründe %90 soğancık 

oluşumu gözlenirken buzdolabında (4°C) muhafaza edilen soğanlardan alınan eksplantların %24’ünde 

soğancık formasyonu gözlenmiştir. 0.2 mg/l NAA + 2.0 mg/l BA ilaveli MS ortamında eksplantların 

kültüre alınmasından 60 gün sonra soğancık oluşumları gözlenmiş ve bu oran % 89.8 olarak 

belirlenmiştir. Eksplantlardan soğancık formasyonu ile beraber köklenme ve sürgün gelişimi 

gözlenmiştir. Eksplant başına ortalama soğancık sayısı ise 1.81 olarak tespit edilmiştir. 0.2 mg/L NAA + 

2.5 mg/L BA ilaveli MS ortamında da kültüre alınan eksplantlarda çoğunlukla hem köklenme hem de 

soğancık formasyonları gözlenmiştir. Eksplantların kültüre alınmasından 50 gün sonra soğancık 

şekillenmeleri başlamış ve kültür boyunca büyümeye devam etmişlerdir. Bu ortamda kültüre alınan 

eksplantlarda soğancık oluşumu % 91.6 ve eksplant başına soğancık sayısı 3.89 olarak belirlenmiştir. 

0.3 mg/L NAA + 3.0 mg/L BA ilaveli MS ortamında eksplantların kültüre alınmasından 50 gün sonra 

soğancık oluşumları başlamış ve sürgün gelişimleri de gözlenmiştir. Soğancık oluşumu % 91.6 oranında 

gözlenirken eksplant başına soğancık sayısı 2.60 olarak tespit edilmiştir. 1.0 mg/L IBA + 2.0 mg/L BA 

içeren MS ortamında kültüre alınan eksplantlarda ise belirgin iri soğancık oluşumları gözlenmemiş, 

düzensiz şekillenmeler tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kardelen, Galanthus elwesii, mikroçoğaltım, bitki büyüme düzenleyicileri  

Teşekkür: Bu çalışma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından 

desteklenmiştir. 
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YABANİ Cicer spp Ve Cicer arietinum'UN DNA MARKIR SİSTEMLERİ İLE 

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZLERİ 

Yağmur KAR1, Feyza Nur KAFADAR1, Ali ÖZKAN1 ,Erhan CEYHAN2, Selçuk BAŞBUĞA1, 

Canan CAN 1 

1Gaziantep Üniversitesi Fen –Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Şahinbey-Gaziantep  
2Selçuk Üniversitesi ,Ziraat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Konya 

yagmur_kar91@hotmail.com, 

Amaç: Kültür nohudunun (Cicer arietinum L.) orijin alanı ve ilk kültüre alındığı bölgeler, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Suriye’nin kuzey kesimleridir (Ladizinsky ve Adler, 1976a; 

Lev-Yadun ve ark., 2000). C. arietinum, tek yıllık yabani atası C. reticulatum’un yanı sıra tek 

yıllık yabani akrabalarından C. pinnatifidum, C. echinospermum ve C. bijugum ile birlikte 

Güneydoğu Anadolu’da simpatrik olarak gelişme göstermektedir (Berger ve ark., 2003; van 

der Maesen ve ark. 2005). Bu çalışmada, yabani ve kültür Cicer spp ekotiplerinin DNA 

markır sistemleri ile benzerlik ve farklılıkların belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: 2012-1014 yılları arasında Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, 

Mardin, Adıyaman ve Van olmak üzere 6 ilden yabani nohut türlerinin tohumları 

toplanmıştır. Tohumlar saksılara ekilerek, uygun sıcaklık, nem ve ışık süresi ayarlanmış 

iklimlendirme odalarında yaklaşık 20-25 gün süre ile geliştirilmiştir. Yapraklardan modifiye 

Doyle ve Doyle (1987) metodu kullanılarak DNA izolasyonu yapılmış, 15 adet RAPD ve 11 

adet ISSR primerleri ile genetik farklılıklar belirlenmiştir. 

Sonuç: RAPD markırlarından UBC 701, UBC 703 ve UBC 764 primerlerinin Cicer spp 

arasında yüksek genetik farklılık gösterdiği saptanmıştır. ISSR markırlarından UBC 809 ve 

UBC 817 primerleri Cicer türlerinde az sayıda skorlanabilir amplikon oluşturmuştur. RAPD 

ve ISSR markırları Cicer spp arasında net bir genetik farklılık belirlemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cicer spp, moleküler karakterizasyon, RAPD, ISSR 

Teşekkür: Bu çalışma, Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

tarafından GSF.14.02 [D6] nolu proje ile desteklenmiştir. 
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AMASYA YASSIÇAL VE ÇEVRESİNDEKİ BİTKİ TÜRLERİNİN ELLENBERG EKOLOJİK 

İNDİKATÖR DEĞERLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI 

D.Duygu KILIÇ1, Hamdi Güray KUTBAY2, Burak SÜRMEN2, Rena HÜSEYİNOGLU3 

1 Amasya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Amasya, Üniversitesi Fen Fak. 

Biyoloji, 
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Samsun, 

buraksurmen@gmail.com,  
3 Giresun Üniversitesi, Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Giresun 

Amaç: Ellenberg’in belirlemiş olduğu ekolojik faktörlere göre çalıma alanındaki bitki türlerinin 

indikatör değerleri hesaplanmıştır. Ellenberg türlerin ekolojik indikatör değerlerini kullanmanın, 

çevresel faktörleri tanımlamada ve değişimlerin gözlemlenmesinde kullanılabileceğini ortaya 

koymuştur. Bizde bu çalışma ile Amasya İl’i Yassıçal ve çevresindeki bitki türlerinin indikatör 

değerlerini hesaplayarak türlerin habitat özelliklerini tespit ettik. Böylece vejetasyondaki 

değişimlerden yola çıkarak ekolojik özelliklerin nasıl değiştiğini belirlemek mümkün olacaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Türlerin ekolojik indikatör değerlerinin hesaplanması için çalışma alanına 15 

adet devamlı örnek parsel yerleştirilmiştir. Her bir örnek parselde türlerin yoğunluğu Braun-Blanquet 

örtüş bolluk skalasına göre belirlenmiştir. Ayrıca her bir örnek parselden toprak nemi, toprak azot 

içeriği, toprak pH’sını belirlemek için toprak örnekleri alınmış ve standart yöntemlere göre bu çevresel 

faktörlerin değerleri belirlenmiştir. Ayrıca örnek parsellerin aydınlanma dereceleri lüksmetre 

yardımıyla ölçülmüştür. Her bir türün örnek parsellerdeki örtüş bolluk değeri ile çevresel değerlerin 

ağırlık ortalamaları hesaplanmıştır. Daha sonra Ellenberg’in belirlemiş olduğu skalalara göre türlerin 

indikatör değerler tespit edilmiştir. 

Sonuç: 4 farklı ekolojik değişkene göre türlerin indikatör değerleri hesaplanmıştır. Bunlardan toprak 

pH’sı dikkate alındığında türlerin iki grup oluşturdukları tespit edilmiştir. Bunlardan 1. grubu zayıf 

bazik toprakları tercih edenler (pH=7.1-7.5 ve pH EİD=7) oluştururken, 2. grubu ise bazik toprakları 

tercih edenler (pH=7.51-8 ve pH EİD=8) oluşturmaktadır. Türlerin besin isteklerine göre ise 6 grup 

tespit edilmiştir. Bunlar besin bakımından nispeten fakir alanlardan besince zengin alanlara kadar 

geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Azot içerikleri 0.002 – 0.59 % arasında değişmekte ve indikatör 

değerleri ise 4,5,6,7,8, ve 9 olarak hesaplanmıştır. Toprak nemi isteklerine göre 4 gruba ayrılmaktadır. 

İndikatör değerleri 3,4,5 ve 6 olan bu gruplar kuru topraklar ile nemli topraklar arasında değişkenlik 

göstermektedir. Türlerin aydınlanma istekleri ise yüksek bulunmuştur. 8 ve 9 indikatör değerlerine 

sahip bu grupları sırasıyla yaz aylarında aydınlanmanın 40%’dan az olduğu alanlar ile sürekli 

aydınlanma isteği olanlar olarak iki gruba ayrılmaktadır. Tüm bu çevresel faktörler dikkate alındığında 

özellikle alanın toprak N içeriği bakımından oldukça heterojen olduğu, bunun yanı sıra çalıma alının 

topoğrafik yapısının özellikle türlerin nem, pH ve ışık istekleri üzerinde etkili olduğu anlaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ellenberg Ekolojik İndikatör Değerleri, Toprak Azotu, Toprak Nemi, Toprak 

Reaksiyonu 

Teşekkür: Bu çalışma, Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. 
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EKOLOJİK BİR PROBLEM OLARAK TOPRAK TUZLULUĞU VE BİTKİLERDEKİ ETKİLERİ 

Emel YILMAZ-GÖKDOĞAN, Betül BÜRÜN 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Kötekli-Muğla, 

emelyilmaz@mu.edu.tr 

Amaç: Bu derlemede, toprak tuzluluğuna dikkat çekilerek tarımda önemli verim kaybına neden olan 

tuz stresinin bitkideki etkilerinden bahsedilmiştir. 

Giriş: Bitkiler, yaşamlarını sürdürdükleri alanlarda gelişimlerini kısıtlayan çeşitli stres faktörlerine 

maruz kalmaktadır. Abiyotik stres faktörlerinden olan tuzluluk, seralardaki mono kültür, tarım 

alanlarındaki yanlış sulama uygulamaları, bilinçsiz gübre kullanımı sonucu drenaj problemi olan 

topraklarda buharlaşmanın da etkisi ile ortaya çıkmaktadır.  

1. Tuzluluk Sorununun Dünyadaki ve Türkiye'deki Durumu: FAO/UNESCO tarafından 

hazırlanan raporda, dünya genelinde 954 milyon hektar toprağın tuzdan etkilendiği bildirilmiştir. 

Türkiye’de ise tuzluluk tehdidi altında yaklaşık 4.2 milyon hektar arazinin bulunduğu tahmin 

edilmektedir. Küresel ısınma, düzensiz ve aşırı yağışlar ve yanlış tarım uygulamaları nedeniyle toprak 

tuzluluğunun gelecek 25 yıl içerisinde ekim alanlarını %30 düzeyinde azaltacağı tahmin edilmektedir.  

2. Halofit ve Gikofit Bitkilerin Tuza Yanıtları: Halofitler, yüksek tuz şartlarında yaşamını 

normal şekilde sürdüren bitkilerdir ve tuzu bünyeye almama, elemine etme, seyreltme ve 

protaplastlardaki bölmelerde biriktirme stratejileri ile tuzdan etkilenmemektedirler. Glikofitler, tuza 

duyarlı bitkiler olup tuz stresi altında iyon taşınımını yeniden düzenleyerek iyon dengesini 

kurmaktadırlar. 

3. Toprak Tuzluluğunun Bitkide Su-İyon İlişkisi Üzerine Etkileri: Tuzluluk şartlarında toprak 

çözeltisinin düşük ozmotik potansiyele sahip olması nedeni ile bitkilerin sudan yararlanabilirliği 

azalmakta ve bitkilerde spesifik iyon dengesizliği görülmektedir. Tuzlu şartlar altında toprakta yeterli 

miktarda su bulunmasına rağmen bitki köklerinin topraktan suyu alamamaları sonucu fizyolojik 

kuraklık oluşmaktadır. Ayrıca, bitkilerde Na+, Cl- ve SO4
2- gibi iyonların yüksek konsantrasyonlarda 

birikimi ile spesifik iyon toksisitesi görülmektedir. 

4. Tuz Stresinin Bitkideki Etkileri:  Bitkideki tuz stresi, çimlenme, solunum, terleme, 

fotosentez başta olmak üzere pek çok metabolik olayı etkileyerek bitkilerin büyüme, gelişim ve 

verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Tuzluluk çeşitli reaktif oksijen türleri (ROT)'nin üretimine neden 

olmakta ve oluşan ROT'lar enzimatik ve enzimatik olmayan antioksidan sistemlerce detoksifiye 

edilmektedir.  Bunun yanı sıra  tuz stresi altında bitkiler tarafından çeşitli ozmolitler de 

biriktirilmektedir. 

Sonuç: Toprak tuzluluğu dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir ekolojik sorundur. Bu sorunun 

üstesinden gelmek için hem tuzlanmayı önlemek ve tuzluluk problemi olmayan toprakları korumak 

hem de tuzlu toprakları iyileştirmek esastır. Ayrıca bitkide tuza toleransı arttırmak üzere farklı 

kimyasal uygulamaların yanı sıra toleranslı çeşitler de geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu doğrultuda 

bitkide tuzluluğun etkilerinin ve bitkinin tuza yanıtlarının bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Hem 

tuzluluğun önlenmesi hem de tuza toleranslı çeşitlerin yetiştirilmesi ile tuzlu toprakların üretime 

kazandırılması önemli bir ekonomik değer olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Toprak, Tuzluluk, Bitki, Stres  
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EĞİRDİR GÖLÜ GASTROPOD FAUNASI İÇİN YENİ KAYIT; Viviparus contectus (MİLLET, 

1813) (GASTROPODA:VİVİPARİDAE) 

Mustafa Emre GÜRLEK1 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Su Enstitüsü, Isparta, malacoturk@gmail.com 

Amaç: Eğirdir Gölü’nde yaşayan Gastropod’ların göldeki güncel durumlarının incelenmesi 

amacıyla bu çalışma yapılmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Örnekler 2015 yılı mart ve nisan aylarında, Isparta-Barla yolu 

kıyıları ve Eğirdir su ürünleri araştırma merkezi kıyılarından tespit edilmiştir. Çalışmalar 

sırasında habitat özellikleri ve GPS verileri kaydedilmiştir. Alınan örnekler Süleyman 

Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü laboratuvarına getirilerek teşhisleri yapılmıştır. Türün 

teşhisinde Bilgin, 1980 ve Glöer, 2002 literatürlerinden yararlanılmıştır. 

Sonuç: Eğirdir Gölü kapladığı alan bakımından Türkiye’nin dördüncü büyük gölüdür. Göl, 

bazı çalışmalarda oligotrofik bazılarında ise mezotrofik karakterde sınıflandırılmaktadır 

(Yıldırım, 2004). Eğirdir Gölü malakofaunası ile ilgili yapılan önceki çalışmalara 

bakıldığında, Yıldırım ve Şeşen (1994), 9 Gastropod türü, Yıldırım (2004), 12 Gastropod 

türü, Kebapçı ve Yıldırım (2010), 9 Gastropod türü, Zeybek ve ark. (2012) ise 6 Gastropod 

türünün varlığından bahsetmiştir. Fakat bu çalışmaların hiçbirinde Viviparus contectus’un 

gölde bulunduğu bildirilmemiştir. Yapılan bu çalışma ile Viviparus contectus Eğirdir 

Gölü’nden ilk defa bildirilmektedir. Örneklerin maksimum kabuk yüksekliği 3.9 mm, 

minimum kabuk yüksekliği ise 1.8 mm olarak ölçülmüştür (n:20). Kabuk rengi açık sarı ile 

koyu kahverengi arasında değişir. Apeks diğer Viviparus türlerine göre daha sivridir. 

Suturlar belirgindir. Ağız tam yuvarlak değil üçgenimsidir. Umbilikus azda olsa 

görülmektedir. 

Viviparus contectus genellikle ağır akan akarsularda ve göl, gölet gibi durgun sularda sucul 

bitkilerin olduğu bataklık bölgelerde yaşarlar. Dünyadaki yayılış alanları, Avrupa, Rusya, 

Karadeniz, Hazar Denizi ve Batı Sibirya havzalarıdır. Türkiye’de ise Trakya’dan Karadeniz’e 

ve Erzurum’a kadar dağılım gösterir. Ayrıca Konya Beyşehir Gölü’nden de kaydı vardır 

(Zhadin, 1952; Schütt, 1965; Bilgin, 1980; Kebapçı ve Yıldırım, 2010). Viviparus contectus 13 

yıla kadar yaşamaktadır. Dünyada, göllerde gittikçe artan kirlilik ve akvaryumcular 

tarafından ticari amaçlı toplanmaları sonucunda popülasyonlarında azalma görülmektedir 

(Welter-Schultes, 2011). Yapılan son çalışmalarda, Eğirdir Gölü’nün her ne kadar kirliliğe 

karşı direndiği görülsede, Kovada Gölü gibi bağlantılı olduğu sulak alanlarda kirlilik 

görülmektedir ve gelecekte göl ekosistemini etkileyecektir (Yıldırım, 2004; Zeybek ve ark., 

2012). Bu sebeple bir çok omurgalı ve omurgasız canlının yaşadığı Eğirdir Gölü’nün 

korunması için tedbirler arttırılmalı ve çalışmalar devam etmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Viviparus contectus, Gastropoda, Eğirdir Gölü, Yeni Kayıt  
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DENİZ AKTİNOBAKTERİLERİ’NİN SEKONDER METABOLİTLERİ 

Belgin ERDEM, Asım BALLI, Merve GÜNAYDIN 

Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,40100, Kırşehir,  

berdem@ahievran.edu.tr 

Amaç: Son yıllarda bilim adamları tarafından yapılan bir çok çalışmada, Deniz Aktinobakterilerileri’nin  

sekonder metabolitlerinin endüstriyel  önemi  üzerinde durulmaktadır. Yaptığımız literatür 

çalışmasında,bu güne kadar,  ülkemizde deniz aktinobakterileri ile ilgili detaylı bir çalışmaya 

rastlanılmamıştır. Bu nedenle, bu derlemede, deniz Aktinobakterileri’nin tanıtılması, farmasötik 

sekonder metabolitlerinin biyoteknolojik öneminin  ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, deniz Aktinobakterileri ve yeni kullanım alanları son yıllardaki 

literatür bilgileri ışığında tartışılmış ve bir derleme haline getirilmiştir. Diğer Actinomycetales’lerin 

çoğuda biyolojik olarak aktif sekonder metabolitlerin binlercesini üretebilme özelliğine sahiplerdirler. 

Toprakdan izole edilen Aktinobakteriler çok önemli antibiyotik, antikanser, antitümör ve 

immünosupresif ajanları üretebilmektedir. Ancak, 1950'li yıllardan bu yana toprakda ki 

aktinobakterilerin aynı bileşiklerinin sık sık yeniden keşfi, son yıllarda bu bakteri için yapılan 

çalışmalara olan ilgiyi azaltmıştır. Bu nedenle, deniz çevresinden izole edilen Aktinobakteriler’in 

sekonder metabolitlerinin biyolojik aktiviteleri ve yapısal çeşitliliği son zamanlarda oldukça dikkat 

çekmektedir. Deniz Aktinobakteriler’in biyoaktif bileşikleri, dirençli patojenlerle mücadele etmek için 

kullanılabilecek olan yeni ilaçların sentezi için temel oluşturan farklı kimyasal yapılara sahiptirler.  

Bulgular: Dirençli patojenlerin yayılmasını engelleyen ve kanser gibi yaşamı tehdit eden hastalıklarla 

mücadele etmek için acilen yeni ilaçlara ve antibiyotiklere ihtiyaç vardır.  Actinomycetaceae 

familyasından olan Aktinobakterilerin patojen mikroorganizmalara karşı aktif olan birçok sekonder 

metabolitleri üretmedeki yetenekleri bilinmektedir.  Son zamanlarda, deniz Aktinobakter’lerin yeni 

antibiyotiklerin ve antikanser ajanlarının bir kaynağı olduğu ifade edilmekte ve  bunların  sekonder 

metabolitlerini ve bileşiklerini çoğunluğunu  tek bir cins olan  Streptomyces türleri üretmektedir. Bu 

organizmalar taksonomik ve ekolojik bakış açıları için değil, aynı zamanda antibiyotikler, antitümör 

ajanları, immün baskılayıcı ajanlar, enzimler, enzim inhibitörleri ve pigmentler, yeni biyoaktif 

bileşiklerin üretimi için de önem kazanmaktadır. Deniz Aktinobakterileri de en ekonomik ve 

biyoteknolojik anlamda paha biçilemez olan prokaryotlardandır. Deniz Aktinobakteriler tarafından 

üretilen sekonder metabolitlerin, biyolojik faaliyetleri geniş bir yelpazeye sahiptir. Yeni ikincil 

metabolitleri keşfetmenin önemli bir nedeni de, şu anda kullanılan ilaçlara dirençli patojenlerin  

sorununu çözmektir. Deniz Aktinobakteria'ların sekonder metabolitleri dirençli mikroorganizmalarla 

mücadele etmek için yeni terapötik ilaçların sentezi için temel oluşturabilir. 

Tartışma ve Sonuç: Bu derleme çalışmada, deniz Aktinobakterle ilgili temel bilgiler, biyoteknolojik ve 

klinik alanlarda ki uygulanabilirlikleri ve mikrobiyolojik çalışmalardaki önemi hakkında bilgiler 

verilmektedir. Bu bakteriler antibakteriyel, antifungal, antikanser, antitümör, sitotoksik, sitostatik,  

antiinflamatuar, antiparazitik, antimalaryal, antiviral ve  antioksidan  olmak üzere, bir çok biyolojik 

etkinlik gösteren yeni sekonder metabolitlerin  üreticileridirler. 

Anahtar Kelimeler: Deniz Aktinobakteri’leri, Antibiyotikler, Biyoaktif bileşikler,  Sekonder 

metabolitler 
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EKOLOJİK KÖPRÜLER VE BAŞARILI DÜNYA ÖRNEKLERİ 

Roya Farshi SADABADİ 

Iğdır Üniversitesi ziraat Fak. Peyzaj mimarlığı Bölümü, Suveren - Iğdır, 

roya.farshi@igdir.edu.tr 

Amaç: Ekolojik köprüler doğal peyzajları bölen tüm mühendislik uygulamaları (ulaşım 

hatları, su kanalları, barajlar, vb.) için yaban yaşamı geçişlerine olanak sağlayan yapılar 

olarak ortaya çıkmıştır ( Şahin, 2015).  

Orman ve sulak alanlarının içinden geçen yolların (otoyollar, demiryolu) canlıların yaşam 

alanlarının bölünmesine neden olduğu için, bitkilerin ve hayvanların  hareketliliğini önemli 

ölçüde engellediği, meydana gelen parçalanmaların birbirinden bağımsız  daha küçük 

popülasyonların oluşmasında, bitki ve hayvan türlerinin tükenmeye karşı daha hassas bir 

konuma gelmelerine sebep olmaktadır. Bu durum genetik kaynakların fakirleşmesine yol 

açmaktadır. Dolayısıyla bu tür köprülerin biyolojik çeşitliği ve habitatı korumakta önemli 

rölleri vardır bu yüzden araştırmada ekolojik köprülerin önemi ve işlevleri ortaya 

konulmuş, dünyada başarılı örnekler incelenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Ekolojik köprülerin türleri, kullanım alanları, işlevleri ve stürüktür 

ile İlgili literatür çalışması yapılarak her birinden örneğin alt geçit, üst geçit, tünel, köprü 

park diye dünya çapında başarılı bir örnek seçilmiştir. Örneklerin proje özellikleri ve detayl 

bilgileri elde edilip aktarılmıştır. 

Sonuç:  Ulaşım ağları günümüzde toplumların gelişmişlik seviyelerini gösteren önemli 

ölçütlerden biridir. Yaşam kalitesinin artması, insanların ulaşma ihtiyaçlarını arttırmıştır. 

Artan bu ihtiyaç karşılanırken doğal alanlardan geçen ulaşım ağları buralarda çok ciddi 

hasarlara sebebiyet vermektedir. canlıların sorunsuzca hayatlarına devamını sağlamak ve 

habitatlarını korumak  için ekolojik köprülerden yararlanmak gerekmektedir. 

Ekolojik köprüler, vahşi yaşam geçitlerinin (Wildlife crossing) bir parçasıdır. Vahşi yaşam 

geçitleri, alt geçitler, üst geçitler, viyadük, tünel, amfibiler için tüneller, balık yolu, balık 

merdiveni, balık tüneli, kanallar (su samuru, porsuk ve küçük memeliler için), yeşil çatılar 

(kuşlar ve kelebekler için) ve yeşil yaya üst geçitleri ve park köprüler gibi geçiş yollarını 

içerir. Çalışmada Tahran tabiaat köprüsü yeşil yaya üst geçit örneği, Washington 11 th 

Street bridg park köprü park örneği, güney Carolina Liberty köprüsü akar su ekolojik köprü 

örneği olarak incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: ekolojik köprü, yeşil köprü, park köprü 
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LD50 (LC50 YA DA EC50) HESAPLAMASINDA ALTERNATİF YOLLAR 

Utku GÜNER1, Mutlu ÇOLAKOĞULLARI2 

Trakya Üniversitesi  Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Edirne, ugıner@trakya.edu.tr,  
2 Trakya Üniversitesi Fen Fak. Fizik Bölümü, Edirne, 

Amaç: Lethal dozun belirlenmesi ekolojik sorunların önlenmesin toksik etkilerin 

değerlendirilmesi ve de analiz yeteneği de önemli bir rol oynar. Yaygın olarak toksikolojik 

çalışmalarda kullanılan doz-yanıt ilişkisinin bir tipi olan LD50 (LC50 yada EC50), ölüm ve 

organizmanın yanıtı ya hep ya hiç yanıttır. Bu tip verilerin değerlendirilmesinde faklı yollar 

vardır. SPSS, Fotran dilinde yazılmıış DOS yazılımları, R ve MatLap gibi farklı yazılımlar 

LC50-ED50 değerlendirilmesinde kullanabilir. Bu çalışmada  "Trimmed Spearman-Karber 

yöntemi" olarak adlandırın, probit ve logit modellere dayanan bir açık kodun Türkçe 

güncellemesi ve deneysel veri seti ile test edilmesi gerçekleştirilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Lethal doz hesaplama en yaygın yazılımlar 1970 yılarda Fotran 

dilinde yazılmış bir yazılım kodudur. Söz konusu lethal doz hesaplama programın kaynak 

kodları EPA sitesinde alınarak türkçeleştirildi, kodlar tekrar derlenerek Windows 7 ile 

uyumlu hale getirildi. Derlenen kodlar ile örnek veriler test edilerek güncellenen kodların 

doğruluğu denendr. Program ayrıca programın kullanacak için yardımcı bilgiler taşıyan 

belgeler eklendi. Deneysel veri seti elde edilmesi için yaklaşık 200 yetişkin Gambusia affinis  

Gülapoğlu Gölet’inden (Edirne) şehir toplandı. Deneylerde kullanılan balık yetişkin 25 - 35 

mm boyunda her iki cinsinten, ve yaklaşık 1 gr ağırlığındandı. Toplanan balıklar deneyden 

önce akvaryumlara   (50x50x100 cm, 100 l) transfer edildi, 7 gün boyunca  25 oC ve 12:12 ışık 

periyodunda  ortama alıştırıldı. Toksik madde olarak 1000 ppm Arsenik ve Kadmium 

çözeltilerinin seri sulandırılmasıyla Lethal konsantrasyon deneyi(LC50) için gerekli olan 

çözeltiler elde edildi. Deneyler 50 ml falkon tüp içinde her tüpte 5 balık olacak şekilde 

düzenlendi. Deneyde aktif karbondan geçmiş şehir suyu kullanıldı. Seri sulandırma ile 1000 

ppm Cd ve Ar ve karışım çözeltileri ICP standart çözeltilerinden(1000 ppm) seri sulandırma 

ile elde edildi. Çalışmada 50 ml’lik 20 ppm, 10 ppm,1 ppm, 0.1 ppm ve 0.01 ppm 

konsantrasyonlar 24 saat süre ile 5’li balık gruplarına verilmiştir. 24 saatlik süre sonunda 

ölümler kayıt edilmiş ve LC50 hesaplamaları için kullanılmıştır. 

Sonuç: Deneyler boyunca kontrol gruplarında ölüm gözlenmedi. 24 saatlik süre ile farklı 

metal(Cd ve Ar için 20, 10, 1, 0.1 ve 0.001 ppm) maruz bırakılan Gambusia affinis  LC50 

değeri Cd için 0.07 ppm Ar için LC50 değeri 0.01 ve her iki elementin karışımı için LC50 değeri 

0.04 ppm olarak hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler:Lethal doz, Gambusia affinis , fotran, LC50, EC50  
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YÜKSEKLİĞE VE BÜYÜME MEVSİMİNE BAĞLI OLARAK Fagus orientalis’DE 

MAKROELEMENT DEĞİŞİMİ  

Ali BİLGİN, Şule GÜZEL 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Rize, 

abilgin1@gmail.com 

Amaç: Bu çalışmanın amacı; Fagus orientalis Lipsky’ da makroelement besin kullanım 

yönünden fark olup olmadığını, bu farklılığın yükseklik ve bir büyüme mevsimi boyunca 

nasıl değiştiğini ve bu değişimin nedenlerini incelemektir.   

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmanın araştırma materyalini Fagus orientalis Lipsky 

oluşturmaktadır. Bu amaçla; Fırtına Vadisi boyunca üç farklı  (702, 1000 ve 1200 m) 

lokaliteden Mayıs 2014 - Ekim 2014 tarihleri arasında her ay düzenli olarak yaprak 

numuneleri alınmıştır. Lokalitelerin seçiminde yükseklik, yön ve vejetasyon örtü durumuna, 

çalışılan aylar boyunca yaprakların düzenli olarak aynı yaşta ve aynı büyüklükte olmasına, 

ayrıca toplanan yaprakların sağlıklı, olgun ve böcekler tarafından tahrip edilmemiş 

olmasına da dikkat edilmiştir. Arazide uygun bir şekilde toplanan yaprak örnekleri etüvde 

70 °C’de 48 saat sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulduktan sonra azot (N), karbon (C) ve 

kükürt (S) analizleri Dumas yöntemiyle, fosfor (P) analizi ise kalay klorür yöntemiyle 

belirlenmiştir. Ayrıca, besin içerikleri de hesaplanmıştır. 

Bulgular: En yüksek N, C, S ve P (%) konsantrasyonları Ağustos ayında ve 702 metrede,  en 

düşük konsantrasyonlar ise Ekim ayında ve 1200 metrede görülmüştür. En yüksek N, C, S ve 

P (g/dm2) içerikleri Ağustos ayında ve 1000 metrede, en düşük N, C, S ve P (g/dm2) 

içerikleri ise Ekim ayında ve 1200 metrede gözlenmiştir. N ve C (%) konsantrasyonları 

aylar açısından, S ve P (%) konsantrasyonu ise lokaliteler açısından önemli seviyede 

farklılıklar göstermiştir. N, C ve S (g/dm2) içerikleri hem aylar hem de lokaliteler açısından 

önemli farklılıklar gösterirken, P (g/dm2) içeriği sadece lokaliteler açısından önemli 

farklılıklar göstermiştir. 

Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda en düşük N, C, S ve P konsantrasyon ve besin içerikleri 

Ekim ayında, en yüksek ise Ağustos aylarında görülmüştür. N, C, S ve P konsantrasyonları ve 

içerikleri genellikle artan yükseklikle birlikte azalmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Makroelemet, Fagus orientalis Lipsky, Fırtına Vadisi 

Teşekkür: Bu çalışma, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi tarafından desteklenmektedir. Proje No: 2013.102.03.14. 
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Sciurus anomalus’UN (MAMMALİA: RODENTİA) YILLIK VE GÜNLÜK AKTİVİTESİNİN 

FOTOKAPAN YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ 

Muhsin ÇOĞAL1, Mustafa SÖZEN1 

1Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Merkez, Zonguldak, 

mhsncogal@gmail.com 

Amaç: Sciurus anomalus, ağaçta yaşamaya özelleşmiş yaygın yayılışa sahip kemirici türünden biridir. 

İnsan kaynaklı artan baskıdan dolayı türün yaşam alanı tahrip edilmekte ve parçalanmaktadır. Doğal 

ortamında bir türü uzun süre izlemek oldukça zordur. Ancak teknoloji sayesinde arazi çalışmalarını 

daha rahat ve verimli yapabiliyoruz. Fotokapan bunun en güzel örneklerinden biridir. Buradan 

hareketle Zonguldak ilinde S. anomalus’un yayılışı, yıllık ve günlük aktivitesinin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Ayrıca bu türün beslenme, üreme ve rekabet gibi davranış kalıplarının belirlenmesi 

hedeflenmektedir. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma bir yıl süreyle (Mayıs 2014- Mayıs 2015 yılında) Zonguldak ilinde 

gerçekleştirildi. Türü doğal ortamında 24 saat rahatsız etmeden aktivitesini belirlemek için fotokapan 

(Harekete ve ısıya duyarlı kameralar) yöntemi uygulandı (Sanderson, 2004, Karanth and Nichols, 1998, 

Silveria et al., 2003, Karanth and Nichols, 2002, Karanth et al., 2004, Can, 2008, Wegge et al., 2003). Bu 

çalışmada toplam 57 farklı istasyona fotokapan kuruldu. 26 adet fotokapan bir yıl boyunca aynı 

istasyonda kalarak alan izlendi. 31 adet fotokapan ise yayılış alanını genişletmek ve türün farklı 

yerlerdeki aktivitesinin değişebileceğini de göz önüne alarak muhtelif sürelerde oportinistik 

çalışmalarda kullanıldı. İstasyonların koordinatları Garmin GPSmap62S cihazı ile ve UTM formatında 

alındı. Türün fotoğraf ve videolarından elde edilen verilerin görsel (grafik ve harita) şekilleri Tableau 

Version 8.3 programı kullanılarak yapıldı.  

Sonuç: Bu çalışmada S. anomalus 13 ayrı istasyonda; beldibi1, Sazköy1, Sütlüce1, Beldibi4, Kurtköy2, 

Ilıksu, Devrek Odun deposu, Belen1, Gümeli4, Alaplıdere2, Beldibi3, Belen4 ve Dorukan2’den tespit 

edildi. Bu istasyonlarda bir yıl boyunca izleme yapıldı. Bu sürede toplam 127 (fotoğraf ve video) kayıt 

elde edildi. Bu kayıtlarla çizilen yıllık aktivite grafiğine göre yıl içerisinde Eylül ve Ekim aylarında en 

fazla aktivite gösterdiği diğer aylarda aktivitesinde önemli bir değişiklik olmamakla beraber Şubat, 

Mart ve Nisan aylarında daha az aktivite gösterdiği tespit edildi. Günlük aktivite grafiğine göre ise türün 

tamamen gündüz aktif olduğu belirlendi. S. anomalus’la ilgili İlk kayıtların 05:00’te ve en geç kayıtların 

da gün batımında saat 19:00’da olduğu tespit edildi. En yüksek aktivitenin 09:00 ile 13:00 arasında 

olduğu belirlendi.  

Elde edilen bu bilgiler ışığında, ilerde tür ile ilgili yapılacak olası tür koruma ve eylem planlarında veya 

ormancılık faaliyetlerinde iyi bir örnek oluşturacaktır. Ayrıca insan kaynaklı artan çeşitli baskılardan 

dolayı ileriki yıllarda türün yayılış ve aktivite zamanın değişip değişmeyeceği de bu çalışma sayesinde 

gerçekleştirilebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kemirici, sincap, beslenme, ekoloji, davranış  

Teşekkür: Bu çalışma, T.C. Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından 

desteklenmiştir (Proje No: 2013-84906727-07). Bu çalışma ayrıca T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. 

Bölge Müdürlüğü ile Bülent Ecevit Üniversitesi Arasındaki Gönüllü İşbirliği Protokolü kapsamında 

yürütülmüştür.  
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MERİÇ-ERGENE NEHİR HAVZASINDA 2009 VE 2010 YILLARINA AİT SU VE HAVAYLA 

TAŞINAN MİKROFUNGUSLAR 

Halide AYDOĞDU 

Trakya Üniversitesi, Arda Meslek Yüksekokulu,Edirne, halideaydogdu@trakya.edu.tr 

Amaç: Mikrofunguslar, sucul ekosistemlerde organik materyalin parçalanması ve ekolojik 

denge açısından oldukça önemli olup, onların kalitatif ve kantitatif dağılımları su kalitesini 

etkileyebilir. Bu çalışmada, Trakya Bölgesi’nde yer alan ve Türkiye’nin en önemli sulak 

alanlarından biri olan Meriç Ergene Nehir Havzasında 2009 - 2010 yıllarında aynı dönemde 

yapılan su ve hava örneklemeleri ile suyla ve havayla taşınan mikrofungusların 

yoğunlukları ve kompozisyonları belirlenmeye çalışıldı.  

Gereçler ve Yöntemler: Havzadaki 8 farklı akarsudan (Çorlu Deresi, Ergene Deresi, Ergene 

Nehri, Lüleburgaz Deresi, Babaeski Deresi, Tunca Nehri, Meriç Nehri ve Sazlıdere Deresi) 

olmak üzere toplam 17 istasyon belirlendi. 17 istasyondan alınan su ve hava örneklerinde 

toplam maya-küf sayımları ile izole edilen mikrofungusların identifikasyonları 

gerçekleştirildi. Su örneklerinde sayımlar yayma plaka yöntemi ile gerçekleştirilirken, 

mikrofungus teşhisleri kültürel yöntemlerle yapıldı. 

Sonuç: Toplam olarak 25 cinse ait 51 mikrofungus türü izole edildi. 2009 yılında 30 (sudan 

17, havadan 22, hem hava hem sudan 9); 2010 yılında ise 31 (sudan 26, havadan 10, hem 

hava hem sudan 5) adet tür teşhis edildi. 2009 yılında su örneklerinde Mycelia Sterilia 

(%22.89), Alternaria (%22.39) ve Penicillium (%13.93), 2010 yılında ise mayalar (%82.31), 

Trichoderma (%4.27) ve Penicillium (%3.89) en yaygın olarak gözlendi. Hava örneklerinde 

2009 ve 2010 yıllarında sıralamaları değişiklik göstermekle birlikte Mycelia Sterilia, 

Alternaria ve Fusarium yaygın olarak tespit edildi. Su ve havadan izole edilen mikrofungus 

türlerinin bir çoğu saprofitik olmasına rağmen, izole edilen bazı türler bitkiler için 

patojenik, hayvan ve/veya insanlar için allerjenik, toksikojenik, patojenik olabilmektedir.     

Anahtar Kelimeler: Trakya, Meriç-Ergene nehir havzası, mikrofungus 
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GİRESUN DAĞLARI EĞRİBEL GEÇİDİ ALPİN BÖLGESİ'NİN FLORASI 

Rena HÜSEYİNOVA1, Erkan YALÇIN2, Oksal MACAR1, D.Duygu KILIÇ3  

1Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu-Giresun, 

renah13@gmail.com  

2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Ed.Fak.Biyoloji Bölümü- Samsun 

3Amasya Üniversitesi Fen-Ed.Fak. Biyoloji Bölümü-Amasya   

Amaç: Bu çalışmada 2014-2016 yılları arasında devam eden proje kapsamında  Giresun 

dağları Eğribel Geçidi'nin alpin bölgesinde yayılış gösteren bitki türleri toplanarak teşhisi 

yapılacak ve bölgenin floristik kompozisyonu araştırılacaktır. Bu çalışmada 2014-2015 

yılları arasında yapılan arazi ve laboratuar çalışmalarının sonuçları sunulmaktadır.  

Gereçler ve Yöntemler: Bölgenin florasını belirleyebilmek için 2014-2015 yılları arasında 

20 kez araziye çıkılarak bölgedeki bitki örnekleri toplanarak preslerde  kurutulmuş ve 

herbaryum örnekleri haline getirilmiştir. Bitki örneklerinin alındığı alanların koordinat, 

yükseklik, habitat ve toprak özellikleri kaydedilmiştir. Bitkilerin teşhisinde "Flora of Turkey 

and the East Aegean Islands" (Davis 1965-1985, Davis vd., 1988 ve Güner vd., 2000) 

kitaplarından yararlanılmıştır. Teşhisi yapılan örnekler Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Herbaryumunda (OMÜB) muhafaza edilmektedir.  

Bulgular: Giresun Dağları üzerindeki Eğribel Geçidi Avrupa-Sibirya floristik bölgesinde ve 

Davis tarafından Türkiye Florası'nda uygulanan grid kareleme sistemine göre A7 karesinde 

yer almaktadır. Arazi, herbaryum ve literatür çalışmaları sonucunda  alandan 37 familyaya 

ait 101 cins ve 152 takson (tür altı taksonlar dahil) tespit edilmiştir. Bu taksonların 13'ü 

endemik olup, endemizm oranı %8.5'tir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları 

ve oranları 56 takson, %36.8 Avrupa-Sibirya, 23 takson, %15.1 İran-Turan, 4 takson, %2.6 

Akdeniz fitocoğrafya bölgesinin elementidir. 69 takson, %45.4 ise geniş yayılışlı veya 

fitocoğrafik bölgesi henüz belirlenemeyenlerdendir. Araştırma alanında en fazla tür  

sayısına sahip olan familyalardan Asteraceae 21 (%13.8), Poaceae 18 (%11.8), Brassicaceae 

9 (%5.9), Fabaceae 9 (%5.9), Rosaceae 9 (%5.9), Ranunculaceae 8 (%5.3), Caryophyllaceae 7 

(%4.6) ve Lamiaceae 7 (%4.6) taksona sahiptir. 

Tartışma ve Sonuç: Alpin bölgeler ve bu bölgelerde yayılış gösteren alpin bitkiler biyolojik 

çeşitlilik açısından oldukça önemli olup mutlaka korunması gereken türlerdir. Diğer 

taraftan Türkiye'de alpin bölgelerin floristik kompozisyonu yönünden önemli boşluklar 

bulunmaktadır. Bu kapsamda  Doğu Karadeniz'i Orta Anadolu'ya bağlayan Eğribel  

Geçidi'nin florasını çalışarak Türkiye'de alpin bölgelerin bitki örtüsünün belirlenmesine  

katkı sağlandığını düşünmekteyiz.  

Teşekkür: Bu çalışma, 250414-79 nolu Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 

tarafından desteklenmiştir.  
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SÜNDİKEN DAĞLARI (ESKİŞEHİR) Stenus Cinsi (STAPHYLİNİDAE, STENİNAE) TÜR 

ÇEŞİTLİLİĞİ VE EUNIS HABİTATLARI İLE İLİŞKİSİ 

Derya ÇİFTÇİ1, Abdullah HASBENLİ 1 

1 Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Teknikokullar, Ankara, 

dcanpolat@gmail.com 

Amaç: Bu çalışma ile Sündiken Dağları’nın Stenus cinsi türlerinin tercih ettikleri ve 

yaşadıkları habitatları belirlemek; örnek toplanan habitatların tür çeşitliliğini ve bolluğunu 

ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Stenus cinsi örneklerini toplamak amacı ile Ağustos 2011-Mayıs 

2013 tarihleri arasında uygun mevsim şartlarında Sündiken Dağları’nda (Eskişehir) çeşitli 

habitatlarda arazi çalışması yapılmıştır. Örnekleme yapılan noktalarda bulunan ağaç, çalı ve 

bitkilerin isimleri not edilmiş ya da fotoğrafları çekilmiştir. Bu bilgiler kullanılarak EUNIS 

habitat sınıflandırması kitabındaki (Davies ve ark., 2004) habitat anahtarları ve tanımları 

takip edilerek örnekleme yapılan noktaların EUNIS habitat tipleri belirlenmiştir. Çalışma 

alanından Stenus cinsine ait örnekler taş altı ve ağaç kabuğu altından pens yardımıyla ayrıca 

sirke ve et tuzağı kullanılarak toplanmıştır. 

Bulgular: Çalışma alanından Stenus cinsinden 142 örnek toplanmış ve 12 tür tespit 

edilmiştir. Bu türler şunlardır; Stenus affaber, S. anatolicus, S. asiaticus, S. bicornis, S. 

bosnicus, S. callidus, S. formicetorum, S. maculiger, S. morio, S. ochropus, S. turbulentus, 

S. turcicus. Örnekler C3.6 (Vejetasyonsuz ya da seyrek vejetasyonlu yumuşak ya da 

hareketli sedimentli nehir kıyıları), E1.2E (İran-Anadolu stebi), E3.4 (Nemli ya da ıslak 

ötrofik ve mesotrofik çayırlık), G1.7 (Termophilus yaprak döken orman), G3.4 (Pinus 

slyvestris ormanı), G3.5 (Pinus nigra ormanı) ve G4.B (Karışık akdeniz Pinus-termophilus 

Quercus ormanı) olmak üzere 7 EUNIS habitatından toplanmıştır. 

Sonuç: Sündiken Dağları’nda 7 farklı EUNIS habitatından Stenus cinsinden 142 örnek 

toplanmıştır. Örneklerin %27’si (39 örnek) S. maculiger, %25’i S. asiaticus (35 örnek) ve % 

24’ü S. turcicus (34 örnek) türlerine aittir. Geri kalan örnekler (34 örnek) ise 9 tür arasında 

dağılmıştır. Stenus türlerinin büyük çoğunluğu higrofil (nem seven) türler olup nemli 

habitatlarda, dere kenarı taşlı ve kumul alanda, nemli çayırlıklarda taş altında, bataklıklarda 

ve nemli ibre ve yaprak döküntüleri altında bulunur. Çalışma alanından toplanan örneklerin 

%75’i  (107 örnek) C3.6 habitatından toplanmıştır. % 16’si ise (22 örnek) G1.7 habitatından 

alınmıştır. Tür çeşitliliği ve bolluğu en fazla C3.6 habitatında görülmektedir. Sündiken 

Dağları’ndan toplanan Stenus türlerinin literatür bilgilerine paralel olarak ağırlıklı olarak 

C3.6 (Vejetasyonsuz ya da seyrek vejetasyonlu yumuşak ya da hareketli sedimentli nehir 

kıyıları) habitatını tercih ettikleri görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Steninae, Stenus, Staphylinidae, Sündiken Dağları, Tür Çeşitliliği. 

Teşekkür: Örnekler 05/2011-60 no’lu GÜBAP projesi kapsamında toplanmıştır. Bu çalışma 

birinci yazarın doktora tezinin bir kısmını oluşturmaktadır. Arazi çalışması sırasında 

yardımlarını esirgemeyen Üzeyir ÇAĞLAR, Mustafa C. ÇİFTÇİ, Doğan Erhan ERSOY, Murat 

KORKMAZ, Ülfet ŞAHİN ve Şirin Bahar KARAHASAN CAN’a teşekkür ederiz. 
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TÜRKİYE’DEKİ EMPİDİDAE (DİPTERA) FAMİLYASININ GENEL DURUMU 

Mustafa Cemal ÇİFTÇİ 

Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Siirt, empididae@gmail.com 

Amaç: Empididae familyasını Türkiye’deki son durumunun faunistik olarak 

değerlendirilmesi ve Türkiye’de yayılış gösteren cinslerin endemizm hakkında genel 

bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Empididae familyası Türkiye faunası ile ilgili yapılan tüm 

çalışmalar göz önüne alınmış ve faunistik olarak Empididae faunası değerlendirilmiş ve 

endemizim hakkında bilgiler verilmiştir.   

Bulgular: Empididae familyası erginleri farklı büyüklükte (2-15 mm) ve daha çok gri tona 

sahip sineklerdir. Erginler genellikle çiçek ziyaretçileri olup ilkel formları avcıdır. Çiçek 

ziyaretçisi olan bazı türler çiftleşme sırasında dişi için avcılık yapmakta ve çiftleşmede 

dişilere vermektedir. Empididler genellikle değişik orman habitatlarında, yapraklar ve ağaç 

gövdeleri üzerinde, sucul vejetasyonlarda, dere yataklarında ve su birikintilerinin olduğu 

ortamlarda bulunur. Ayrıca bazı türler tarım alanları, otlaklar, bataklıklar, kıyı bölgeleri ve 

plajlar gibi açık alanlarda da yayılış gösterirler. Empididae familyasının faunası ve 

sistematiği hakkındaki bilgiler Avrupa’da iyi çalışılmış olmasına rağmen ülkemizdeki 

empidid çalışmaları hakkında aynı şeyi söylemek oldukça zordur. Türkiye empididlerine ait 

çalışmalar son yıllarda artış göstermiştir. Dünyada 3000’in üzerinde, Palaearktik Bölgede 

1000’in üzerinde türü bilinen Empididae familyası Türkiye’de sadece 97 tür ile temsil 

edilmektedir. Bu türlerden yalnızca 19 tanesi endemiktir. Türkiye’de yayılış gösteren 59 

Empis türünden 4’ü, 19 Hilara türünden 11’i, 11 Rhamphomyia türünden de 4’ü Türkiye için 

endemiktir. Endemik türlerden Hilara ve Rhamphomyia türlerinin hepsi ve Empis cinsinden 

1 tür son 10 yıl içerisinde yapılan çalışmalarda yeni tür olarak verilmiştir. 

Sonuç: Türkiye’deki Empididae familyası ile ilgili çalışmaların son yıllarda yoğunlaşarak 

artması sayesinde Türkiye Empididae faunası yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu 

sayının Palaearktik Bölge ve Avrupa ile kıyaslandığında, Türkiye’nin coğrafi şekiller ve 

habitat açısından zengin olması, Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında geçiş bölgesinde 

bulunmasına rağmen oldukça az olduğu görülmektedir. Bunun en büyük nedeni empidid 

çalışmalarının geç başlaması olarak gösterilebilir. Türkiye’deki endemik türlere 

bakıldığında bu türlerin son dönemde artan araştırmalarda bulunan yeni türlerin olması, 

yapılacak çalışmaların artması ile bu sayının artacağının göstergesidir.    

Anahtar Kelimeler: Diptera, Empididae, fauna, endemizm,  Türkiye 
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TİCARİ ÖNEME SAHİP DOĞAL ÖZÜTLERİN KLİNİK PATOJEN MİKROORGANİZMALARA 

KARŞI ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ 

Serkan SUGEÇTİ, Ferudun KOÇER 

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen  Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Zonguldak 

kocerferudun@gmail.com 

Amaç: Ülkemizde aktarlarda bulunan doğal özütlerin halk tarafından tıbbi amaçla birçok 

kullanımı mevcuttur. Çalışmada Zonguldak ilinde aktarlar tarafından satışı yapılan 5 adet 

(Portakal, Limon, Kavun, Nar Çekirdeği Yağı ve Ahududu Aroması) doğal özütlerin 

antimikrobiyal aktivitesi ve antibiyotikler ile kıyaslanması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Gram pozitif olarak; Staphylococcus epidermidis, Bacillus cereus, 

Bacillus subtilis ve Gram negatif olarak; Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, 

Escherichia coli test mikroorganizmalarına karşı uygun besiyerleri kullanılarak 

antimikrobiyal aktiviteleri Kirby-Bauer Disk Difüzyon Yöntemi ile belirlenmiştir. Ayrıca 

kullanılan mikroorganizmaların bazı antibiyotiklere karşı etkisi araştırılmıştır. 

Sonuç: Portakal, Limon, Kavun, Nar Çekirdeği Yağının ve Ahududu Aromasının farklı 

inhibisyon zonları gözlemlenmiştir. Çalışmada Ahududu aromasının Gram negatif ve Gram 

pozitif mikroorganizmalara karşı en fazla etkiyi gösterdiği belirlenmiştir. Kullanılan 

mikroroganizmalar içerisinde Gram negatif bakterilerin Gram pozitif bakterilerden daha 

fazla etkisinin bulunduğu belirlenmiştir. Gram negatif, P. mirabilis (15 mm) en fazla 

inhibisyonu göstermiştir. Gram negatif, P. aeruginosa bakterisine karşı kullanılan özütlerin 

hiçbir etkisi olmadığı belirlenmiştir. 

Çalışmanın sonuçlarına göre halk arasında tedavi amaçlı kullanımı bulunan özütlerin 

mikroorganizmalara karşı etkisinin bulunduğu ve kullanımının uzmanlar tarafından 

önerilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Doğal ürünlerin bilinçsizce kullanımının yan etkileri 

bulunabileceği unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Ticari, Doğal özüt, Patojen, Antimikrobiyal Aktivite, Gram pozitif, Gram 

negatif. 
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İĞNEADA KIYILARI (BATI KARADENİZ) MAKROZOOBENTİK FAUNASINDA GÖRÜLEN 

ZAMANSAL DEĞİŞİMLER  

Güley KURT ŞAHİN1, Murat SEZGİN2, Fikriye ÜNLÜER2, Bilal ÖZTÜRK3 

1Sinop Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Sinop, gkurtsahin@sinop.edu.tr,  
2Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, Sinop,  

3Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, Bornova-İzmir 

Amaç: Ülkemizin Batı Karadeniz kıyılarında yer alan İğneada, Deniz Koruma Alanı olarak ilan edilmesi 

için önerilen pilot bölgelerden biri olarak büyük önem arz etmektedir. Avrupa Birliği tarafından finanse 

edilen MISIS projesi kapsamında desteklenen bu çalışma ile Karadeniz’deki mevcut koruma alanlarının 

büyüklüğünün ve koruma derecelerinin arttırılmasına ve yeni bölgelerin koruma alanı olarak ilan 

edilmesine katkı sağlamak hedeflenmiştir. Bu amaçla İğneada kıyıları yumuşak substratumlarında 

dağılım gösteren makrozoobentik türlerin kompozisyonu tespit edilmiş ve kommunite yapısındaki 

zamana bağlı değişimler ortaya konulmuştur. 

Gereçler ve Yöntemler: Bentik örnekler 5, 10 ve 20 m derinliklere sahip 9 istasyondan Kasım 2012-

Ekim 2013 tarihleri arasında Van Veen grab kullanılarak mevsimsel olarak toplanmıştır. Toplanan 

örnekler %4’lük formaldehit ile fikse edilmiş ve laboratuvarda 0,5 mm göz açıklığına sahip elek 

kullanılarak yıkanmıştır. Stereozoom mikroskop altında sistematik gruplara ayrılan bentik canlılar 

%70’lik alkol içeren cam tüplere alınmıştır. Daha sonra stereozoom mikroskop ve ışık mikroskobu 

kullanılarak tür düzeyinde tayin edilmiş ve türlere ait birey sayıları saptanmıştır. İstasyonlardaki deniz 

suyunun sıcaklık, tuzluluk, pH ve çözünmüş oksijen değerleri sonda cihazı ile arazide ölçülmüştür. 

Sonuç: Faunistik analizler sonucunda, 8 taksonomik gruba (Nemertea, Turbellaria, Oligochaeta, 

Polychaeta, Phoronida, Crustacea, Mollusca, Hemichordata) ait 153 takson tespit edilmiştir. Polychaeta 

57 takson ile ilk sırada yer alırken bunu 53 takson ile Mollusca ve 38 takson ile Crustacea izlemiştir. 

Birey sayısı bakımından en baskın grup tüm örnekleme dönemlerinde Mollusca olurken sırasıyla 

Polychaeta ve Crustacea bu grubu izlemektedir. Araştırma bölgesinde saptanan dominant türler ise 

tüm sezonlarda Bittium reticulatum, Lucinella divaricata, Chamelea gallina ve Caecum trachea olarak 

saptanmıştır.  

Örnekleme sezonları arasında en yüksek tür sayısı (111 tür) Mayıs 2013 döneminde saptanırken bu 

dönemi 97 tür ile Temmuz 2013, 82 tür ile Ekim 2013 dönemleri takip etmiştir. En düşük tür sayısı 67 

tür ile Kasım 2012 döneminde tespit edilmiştir. Örneklenen istasyonlar arasında en yüksek tür sayısı 

(53 tür) I-2-2 no.lu istasyonda Mayıs 2013 döneminde, en düşük tür sayısı ise 3 tür ile Kasım 2012 

döneminde I-3-1 no.lu istasyonda bulunmuştur. Sonuçlar birey sayısı bakımından karşılaştırıldığında 

en yüksek yoğunluğun 105280 birey.m-2 ile I-2-2 no.lu istasyonda Temmuz 2013 döneminde, en düşük 

yoğunluğun ise 80 birey.m-2 ile I-3-1 no.lu istasyonda Kasım 2012 döneminde hesaplandığı 

görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Makrozoobentos, fauna, İğneada, Batı Karadeniz, zamansal değişim 

Teşekkür: Bu çalışma Avrupa Birliği Çevre Genel Direktörlüğü’nün 07.020400/2012/616044/SUB/D2 

nolu MISIS (MSFD Guiding Improvements in the Black Sea Integrated Monitoring System) Projesi 

tarafından finanse edilmiştir. 
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Alcea apterocarpa TÜRÜNÜN FARKLI POPÜLÂSYONLARINDA YAPRAK AZOT VE 

FOSFOR ELEMENTLERİNİN GERİ EMİLİM MİKTARLARININ ARAŞTIRILMASI 

Hamdi Güray KUTBAY1, Hakan YILMAZ3, Burak SÜRMEN1,2, Abdullah ÇAKMAK1, 

1 Ondokuz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Samsun,  
2 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Samsun,  

3 Ordu Üniversitesi, Akkuş Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Bölümü, Ordu, 

yilmazhakan@hotmail.com 

Amaç: “Rezorbsiyon”, besin maddelerinin çok yıllık dokulara yeniden taşınmasıdır ve besin 

maddesi döngüsünün önemli bölümünü oluşturduğundan büyük öneme sahiptir. 

Rezorbsiyon aynı zamanda yaprak senesensi ve mineral elementlerin saklanması ile 

yakından ilişkili olup özellikle çok yıllık bitkilerde bir sonraki yıl için gerekli olan N ve P 

elementlerinin yaklaşık 2/3’ünü karşılarlar. Ayrıca, rezorbsiyon bitkinin yıllık ölü örtü 

(litterfall) yolu ile besin elementi kaybını azaltır ve bu şekilde topraktaki besin 

elementlerine olan bağımlılığı azaltmış olur. Besin elementlerinin rezorbsiyonu gerek tür 

gerek popülâsyon düzeyinde bir koruma mekanizmasıdır. A. apterocarpa ruderal 

habitatlarda bulunan, birçok yörede peyzaj düzenlemelerinde tercih edilen tıbbi bir bitki 

türüdür. Bu çalışma da A. apterocarpa türünün farklı popülâsyonlarındaki rezorbsiyon 

yeterlilik ve verimlilik miktarlarının şehirleşmenin etkisiyle özellikle diğer lokalitelere göre 

daha verimsiz ve daha stres altında olan merkez popülâsyonundaki rezorbsiyon 

miktarlarının daha yüksek olması beklenmektedir.   

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada Samsun İli’nde nüfus ve şehirleşme dikkate alınarak 3 

lokalite belirlenmiştir. Bunlardan ilki nüfus ve şehirleşmenin en yoğun olduğu 56’lar 

Mahallesi (Lokalite 1), şehirleşme ve nüfusun giderek artmaya başladığı Karasamsun 

(Lokalite 2) Mahallesidir. 3. lokalite ise ormanlık alandan seçilmiştir. Lokalitelerde seçili 

popülasyonlara ait 6 farklı bireyden olgun ve senesens dönemlerinde yaprak örnekleri 

alınmıştır. Standart yöntemlerle alınan yaprak örneklerinde toplam N ve P elementlerinin 

miktarları belirlenerek her iki element için N ve P rezorbsiyon yeterlilik ve verimlilikleri 

hesaplanmıştır. İstatistiksel analizlerde SPSS 21 V. Programı kullanılmıştır. Kullanılan 

yöntemler ise one-way anova, Tukey HSD testleridir.  

Sonuç: Elde edilen sonuçlara bakıldığında her iki elementin rezorbsiyon yeterlilik ve 

verimliliklerinde popülâsyonlar arasında önemli farklar bulunmuştur. Özellikle N ve P 

yeterliliği ile P verimliği p<.01 düzeyinde çıkarken N verimliliği ise p<.05 düzeyinde 

çıkmıştır. Karasamsun popülâsyonu PRP, NRP değerleri yönünden farklı grup oluştururken, 

Kampüs popülâsyonu NRE, Merkez popülâsyonu ise PRE yönünden farklı bir grup 

oluşturmuştur. Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde merkez popülâsyonunun N ve P 

verimliliklerinin diğer popülasyonlardan yüksek olduğu bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: A. apterocarpa, Azot, Fosfor, Rezorbsiyon, Popülâsyon 
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TOKAT (CANPOLAT YAYLASI) MAKROMANTAR FLORASI 

İbrahim TÜRKEKUL 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Tokat-TÜRKİYE . 

ibrahim.turkekul@gop.edu.tr 

Amaç: Bu çalışmada, Canpolat Yaylası (Tokat) 2012 yılında yapılan arazi çalışmalarında 

toplanan makromantarlar taksonomik olarak araştırılmıştır. Arazi ve laboratuvar 

çalışmaları sonucunda 35 familyaya ait 89 takson teşhis edilmiştir. Bu mantarlardan 

Agaricus bisporus, A. biterquis, A. campestris, Boletus edulis, B. aereus,  Cantharellus cibarius, 

Coprinus comatus, Lactarius deliciosus, L. piperatus, Macrolepiota procera, Marasmius 

oreadas, Pleurotus eryngii ve P. ostreatus yöre halkı tarafından yenilmektedir.  Bu türler liste 

halinde sunulmuştur. 

Gereçler ve Yöntemler: Materyallerin toplanmasında özellikle genç ve olgun üreme 

organlarından zedelenmemiş olanların seçilmesine özen gösterilmiştir. Örneklere ait 

habitat özellikleri not edilerek koleksiyon numaraları verilmiştir. Mantarların diğer 

bitkilerle varsa komşuluk durumları araştırılmıştır. Renkli negatiflerin alınması esnasında 

makromantarların morfolojik özellikleri mümkün olduğu kadar fotoğraflarda gösterilmeye 

çalışılmıştır. Negatiflerde dijital fotoğraf makinası kullanılmıştır. Laboratuvara getirilen 

örneklerden spor izi elde edebilmiştir. Herbaryum ve arazi çalışmaları devam ederken 

hazırlanan preperatlardan spor ve morfolojik yapıları incelenmiştir. Spor resimleri Nikon 

marka araştırma mikroskobu ile çekilmiştir. Renksiz olanların daha iyi gözlenebilmesi için 

safranin ve metilen mavisi boyaları renkli sporlar ise laktofenol ortamında incelenmiştir. 

Arazi ve laboratuvar çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin ilgili referansların yardımı 

ile tür düzeyinde teşhisleri yapılmıştır. Teşhisi yapılmış örnekler Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü kişisel herbaryumda saklanmaktadır.  

Sonuç: Araştırma alanında toplanan ve taksonomik çalışmalar sonucunda tür düzeyinde 

teşhisleri yapılan makromantarlar ilgili literatür yardımıyla sistematik sıraya konmuştur. 

Arazi ve laboratuar çalışmaları sonucunda Ascomycetes ve Basidiomycetes sınıfından 35 

familyaya ait 89 takson teşhis edilmiştir. Yapmış olduğumuz gözlemlere sonucu yöre halkı 

tarafından doğal ortamlardan toplanarak besin olarak kullanılan türler; Agaricus bisporus, 

A. biterquis, A. campestris, Boletus edulis, B. aereus,  Cantharellus cibarius, Coprinus comatus, 

Lactarius deliciosus, L. piperatus, Macrolepiota procera, Marasmius oreadas, Pleurotus eryngii 

ve P. ostreatus’ olarak belirlenmiştir. Bunun yanında; Boletus edulis, B. aereus ve 

Cantharellus cibarius türlerinin de ormanlık alanlardan toplanıp, ihraç edilerek yöre 

halkının ekonomisine katkı sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, Makrofungus, Canpolat Yaylası, Tokat, Türkiye 
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NİTRİTİN BALIK KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ: DERLEME 

Hikmet Y. ÇOĞUN1, Tüzin A. YÜZEREROĞLU2,Özge TEMİZ2, Hazal SAĞ2, Gülbin GÖK3, Özgür 

FIRAT4, Özge FIRAT4, Ferit KARGIN2 

1Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fak. Fizyoloji AD, Balcalı Adana,  

2Çukurova Ünv. FEF Biyoloji Bölümü, Balcalı Adana 

3Gazi Üniversitesi Merkezi Lab., Gölbaşı, Ankara 

4Adıyaman Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Adıyaman  

hcogun@cu.edu.tr 

Amaç: Doğada azot döngüsünün ilk basamağı olan amonyak bazı özel bakteriler tarafından 

nitrit ve nitrata dönüştürülmektedir. Su ekosisteminde oluşan nitritin (NO2-) sucul canlılara 

zarar vermekte olup, bazı homeostatik dengeleri de bozmaktadır. Nitritin sucul canlılarda 

özellikle hematolojik düzeye etkileri bu araştırma ile bir derleme haline getirilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu derlemede daha önce bilim adamları tarafından yapılmış olan 

birçok balık türlerinde Hematokrit (Hct), hemoglobin (Hb), kırmızı kan hücresi (RBCs) ve 

beyaz kan hücresi (WBCs) gibi hematolojik indeks ve AST (aspartateaminotransferaz), ALT 

(alanineaminotransferaz) ve LDH (laktaedehydrogenaz) gibi kan plazma enzim aktivitesi 

karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

Sonuç: Balığın hematolojik parametreleri balığın sağlığı konusunda bizlere bilgi 

vermektedir. Nitrit su ortamı varlığında hematolojik ve biyokimyasal parametreleri 

üzerinde balık türlerine göre değişik ekti yapmaktadır. Bu etkiler seçilen hematolojik ve 

biyokimyasal parametrelerin artmasına-azalmasına neden olarak organizmanın bir cevabı 

olarak görünmektedir. Bu cevap organizmanın homeostatik mekanizmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu derleme ile nitrit su ortamı varlığında balık türlerinin hematolojik 

ve biyokimyasal parametreleri düzeyleri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Balık, Hematoloji, Nitrit, Kirlilik, Kan 

Teşekkür: Bu çalışma, FBA-2014-2722 nolu Çukurova Üniversitesi, Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmektedir.  
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Prunus serrulata var. Kanzan ‘NIN İN VİTRO MİKROÇOĞALTIM OLANAKLARI ÜZERİNE 

BİR ARAŞTIRMA 

Berna BAŞ1, Yusuf ZEYNALOV2, İrem KÖSE1 

1 Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 27310 

Şehitkamil/GAZİANTEP, bas@gantep.edu.tr   
2 Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü 76000 IĞDIR 

Amaç: Anavatanı Japonya ve Çin olan ve japon geleneklerinde önemli bir yer tutan japon kirazının 

yapraklarının güçlü bir antioksidant özelliğe sahip olması, besin ve kozmetik endüstrisinde anti 

beyazlaştırıcı olarak kullanılmaya aday olarak yer almaya başlaması ayrıca geleneksel üretim 

yöntemleriyle çoğaltılmasının uzun zaman istemesinden dolayı bitki doku kültürü teknik 

yöntemlerinin sunduğu avantajlardan yararlanarak süs kirazının klonal üretim ile hızlı çoğaltım 

olanaklarının araştırılması amacıyla bu çalışma ele alınmıştır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Botanik 

Bahçesinde sadece iki adet bulunan bitkiden son derece sınırlı sayıda temin edilen örneklerle yapılan 

çalışmanın in vitro ‘daki ilk ön denemelerinden elde edilen veriler sunulmuştur.  

Gereçler ve Yöntemler: Denemenin ana materyalleri; bitkinin uç sürgünleri, sekonder dallar 

üzerindeki yapraklar ve aksiller gövdeler yüzey serilizasyonu yapıldıktan sonra bazal MS besiyerinde 

kültüre alınmıştır. Kültüre alınan örneklerden, aksiller gövdeler her biri 1 – 2 adet internodal bölge 

içerecek şekilde, yapraklar ise 2 - 3 cm2 hacim alanı büyüklüğünde ve uç sürgünler de 1 – 2 cm 

uzunluğunda ayarlanarak disseksiyonu yapılmıştır. Ortam pH : 5,7 – 5,75 arası ayarlandıktan sonra 

çeşitli oranlarda ve kombinasyonlarda BAP (6-Benzil Amino Pürin) ve NAA (α-Naphthaleneacetic Acid) 

eklenmiştir. Örnekler petri kaplarına ekildikten sonra 16 saat ışık/8 saat karanlık periyoduna sahip 

kültür odalarında inkübasyona alınmış ve yaklaşık 15 gün sonra kültüre alınan eksplantlar üzerinde 

gelişen sürgün adetleri ve boyları ile gelişen kalluslar kaydedilmiştir. Denemeler nisan, mayıs, haziran, 

temmuz ve ekim aylarındaki farklı zaman dilimlerinin sürgünleri kullanılarak 5 kez tekrar edilmiştir. 

Sonuç: Bazal MS kültür ortamına üç farklı kombinasyon şeklinde hazırlanan hormonlar; 1 mg l-1 BAP + 

0,02 mg l-1 NAA ; 1 mg l-1 BAP + 4 mg l-1 NAA ; 2 mg l-1 BAP + 0,02 mg l-1 NAA şeklinde olup bunlardan 

BAP hormonunun yüksek tutulduğu besiyerinde örnekler çok kısa sürede kararmıştır. En iyi rejenere 

olan bitkicik gelişimi ve kallus teşviki BAP ‘ın oranın az olduğu fakat NAA ‘in her iki konsantrasyonunu 

içeren kültür kaplarında sağlanmıştır. En fazla sürgün ve kallus teşviki ise mayıs ayında denemeye 

alınan örneklerden elde edilmiştir.  1 mg l-1 BAP + 4 mg l-1 NAA içeren ortamlardaki bütün eksplantlar 

% 100 oranda sürgün ve kallus vermiş olup (Şekil 1), sürgün boyları ise düşük oranda NAA içeren 

ortamlarda gelişen bitkilere göre daha kısa boylu olmuştur. 1 mg l-1 BAP + 0,02 mg l-1 NAA içeren 

ortamda ise kullanılan eksplantların yaklaşık %77 ‘sinden sürgün ve %87,5 undan kallus teşvik 

edilmiştir. En az sayıda bitkicik oluşumu ve kallus rejenerasyonu ise yaz ve sonbahar aylarında 

toplanan örneklerde gözlenmiştir.  Japon kirazının in vitro çoğaltım olanakları ilk olarak 2007 yılında 

Duta tarafından ele alınmış ve ilk başarılı sonuçlar 2009 yılında yayınlanmıştır. Yapılan literatür 

araştırmalarında ülkemizde klasik üretimi mevcut olan japon kirazının, in vitro ‘da mikroçoğaltım 

olanaklarını araştırmak amacıyla ele alınmış olan ilk çalışmadır.  

Anahtar Kelimeler: Prunus serrulata, in vitro, mikroçoğaltım, NAA, BAP 

Teşekkür: Bu çalışmada kullanılan materyaller Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Botanik Bahçesinden 

temin edilmiştir. 



 

XII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                        14-17 EYLÜL 2015, MUĞLA 
 

192 

 

YÜKSEKLİĞE VE BÜYÜME MEVSİMİNE BAĞLI OLARAK Castanea sativa ve Carpinus 

betulus’da SLA VE LMA DEĞİŞİMİ  

Şule GÜZEL1, Ali BİLGİN1 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Rize, 

sule.guzel@erdogan.edu.tr  

Amaç: Bu çalışmanın amacı; Carpinus betulus L. ve Castanea sativa Mill.’ da spesifik yaprak 

alanı (SLA) ve alan başına düşen yaprak kütlesinin (LMA) yükseklik ve bir büyüme mevsimi 

boyunca nasıl değiştiğini ve bu değişimin nedenlerini incelemektir.   

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmanın araştırma materyalini Carpinus betulus ve Castanea 

sativa oluşturmaktadır. Araştırma süresi Mayıs 2014 - Ekim 2014 tarihleri arasında bir 

vejetasyon dönemini kapsamaktadır. Bu amaçla; Fırtına Vadisi boyunca her takson için üç 

farklı (Carpinus betulus için; 340, 686 ve 1069 m, Castanea sativa için; 347, 700 ve 1039 m) 

lokaliteden her ay düzenli olarak yaprak numuneleri alınmıştır. Çalışılan aylar boyunca 

yaprakların düzenli olarak aynı yaşta ve aynı büyüklükte olmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca 

toplanan yaprakların sağlıklı, olgun ve böcekler tarafından tahrip edilmemiş olmasına da 

dikkat edilmiştir. Yaprak ağırlıkları hassas terazide gram cinsinden ölçülmüş ve ağırlıkları 

kaydedilip etiketlenmiştir. Yaprak sapları kesilerek dijital planimetre KP-90 N model ile 

taranıp, alanları belirlenmiştir. Gerekli ölçümlerden sonra SLA ve LMA değerleri 

hesaplanmıştır. 

Bulgular: İstatistiksel açıdan taksonların SLA (dm2/g) ve LMA (g/dm2) değerleri 

değerlendirildiğinde hem lokaliteler hem de aylar açısından önemli seviyede farklılıklar 

bulunmuştur. Carpinus betulus’un en yüksek ve en düşük SLA (dm2/g) değerleri sırasıyla 

Haziran ayında 340 m’de ve Ekim ayında 1069 m’de görülmüştür. LMA (g/dm2) değerleri 

için ise tam tersi bir durum söz konusudur. Castanea sativa’nın en yüksek ve en düşük SLA 

(dm2/g) değerleri sırasıyla Ağustos ayında 347 m’de ve Ekim ayında 1039 m’de 

görülmüştür. En yüksek ve en düşük LMA (g/dm2) değerleri ise sırasıyla Ekim 1039 m’de ve 

Ağustos 347 m’de gözlenmiştir.  

Tartışma ve Sonuç: Carpinus betulus ve Castanea sativa’nın SLA (dm2/g) değerleri artan 

yükseklikle birlikte azalırken, LMA (g/dm2) değerleri ise yükseklikle birlikte artmıştır. 

Literatürde yüksekliğin artmasıyla SLA’nın azaldığı, bunun sonucunda birim alana düşen 

azot miktarının arttığı, sonuçta yükseklik gradiyentine bağlı olarak bitkide fizyolojik ve 

morfolojik değişiklikler olduğu bildirilmiştir. LMA’nın azalması ise alan başına düşen daha 

düşük yaprak yapısının potansiyel olarak kısa dönemli faydasını beraberinde getirdiği ifade 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: SLA, LMA, Carpinus betulus, Castanea sativa, Fırtına Vadisi.   

Teşekkür: Bu çalışma, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi tarafından desteklenmektedir. Proje No: 2013.102.03.14. 
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ENDEMİK ANADOLU SIĞLASI (Liquidambar orientalis Mill.)’NDA TOHUM 

STERİLİZASYONU VE ÇİMLENME 

Özlem BARAN AYAZ1, Yonca SURGUN1, Betül BÜRÜN2 

1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 48000, 

MUĞLA, yoncasurgun@gmail.com,  
2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 48000, MUĞLA 

Amaç: Relikt endemik bir tür olan Anadolu Sığlası (Liquidambar orientalis Mill.)’nın 

mikroçoğaltımı üzerine planlanan çalışmalarda aseptik fideler elde edilmesine gereksinim 

duyulmuştur. Bu amaçla, tohumlara farklı sterilant maddeler (NaOCl ve H2O2) ve 

sterilizasyon süreleri (3, 5, 10 ve 15 dakika) uygulanarak in vitro tohum çimlenmesi test 

edilmiştir.  

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan Liquidambar orientalis Miller tohumları 

Muğla Orman Müdürlüğünün, Fethiye L. orientalis Tohum Fidanlığı’ndan temin edilmiştir. 

Tohumlar ½ MS ortamı kullanılarak çimlendirilmiştir. Tohumların sterilizasyonu için 

%2.25’lik sodyum hipoklorit (NaOCl) (%4.5’luk ticari klorak %50 oranında sulandırılmıştır) 

veya %30-31’lik hidrojen peroksit (H2O2) kullanılmıştır. Tohumlar önce %70’lik etil alkolde 

1 dak süreyle bekletilmiş sonra, H2O2 veya NaOCl solüsyonları ile 3, 5, 10 ve 15 dak 

muamele edilmiş ve steril distile su ile 3 kez yıkanmıştır. Yüzeysel sterilizasyonu yapılan 

tohumlar 25 ml besin ortamı içeren kültür tüplerine ekilmiştir. Kültür kapları 27.5 µE/m2/s 

ışık altında fotoperiyodik koşulda (16 saat aydınlık / 8 saat karanlık) 22°C sıcaklıkta kültür 

odasında muhafaza edilmiştir. Farklı sterilant maddelerin ve uygulama sürelerinin % 

çimlenme ve enfeksiyon üzerine etkileri SPSS versiyon 20.00 kullanılarak analiz edilmiştir.  

Sonuç: Yapılan çalışmada, Fethiye L. orientalis ormanından toplanan tohumların eni 1.77 ± 

0.09 mm, boyu 5.05 ± 0.10 mm ve 1000 dane ağırlığı 2.576 ± 0.05 gram olarak tespit 

edilmiştir. Kasım 2014 tarihinde kültüre alınan tohumlarda sterilizasyon H2O2 ile yapılmış, 

çimlenme 7. günde başlamış ve 18. günde tamamlanmıştır. H2O2 sterilantının 3, 5, 10 ve 15 

dak süreyle uygulanması sonucu sırasıyla % 83.33, 91.66, 88.88 ve 90.90 çimlenme elde 

edilmiştir. 5, 10 ve 15 dak süreyle yapılan uygulamalar arasındaki fark istatistiki olarak 

önemli bulunmaz iken, 3 dak uygulama süresi çimlenmeyi azaltarak istatistiki bir farka 

neden olmuştur. H2O2 sterilantının 3 ve 5 dak uygulamaları sonucu %33.3 enfeksiyon 

gözlenirken uygulama süresi arttıkça enfeksiyon durumu istatistiki önem arz edecek 

şekilde azalmıştır.  

Haziran 2015 tarihinde kültüre alınan tohumların sterilizasyonu NaOCl ile yapılmış, 5. 

günde başlayan çimlenme 14. günde tamamlanmıştır. 3, 5, 10 ve 15 dak’lık süreyle yapılan 

NaOCl uygulamaları tohum çimlenmesini sırasıyla %68.00, 75.00, 81.81 ve 88.57 olarak 

değiştirmiştir. H2O2 uygulamasına benzer şekilde NaOCl uygulamaları da uygulama süresine 

ters orantılı olarak enfeksiyon yüzdesini azaltmıştır. Farklı sürelerde yapılan NaOCl 

uygulamaları enfeksiyon yüzdelerini istatistiki olarak önemli olacak seviyede etkilemiştir.  

Anahtar Kelimeler: Anadolu Sığlası (Liquidambar orientalis Mill.), aseptik fide, sterilant, 

tohum çimlenme, enfeksiyon   
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KURUKÜMES DAĞI (MİLAS- MUĞLA) ENDEMİK BİTKİLERİ  

VE TEHLİKE KATEGORİLERİ 

Ummahan ÖZ1, Güven GÖRK2 

1Celal Bayar Üniversitesi, Alaşehir Meslek Yüksekokulu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı, 

Alaşehir-Manisa, ummahanoz48@gmail.com ,  
2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Muğla 

Amaç: Bu çalışmadaki amaç, Kurukümes Dağı (Milas-Muğla) Flora çalışması sonucu ortaya 

çıkan 47 Endemik taksonun ve tehlike kategorilerinin verilmesidir.  

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmamızın temel materyalini, Kasım 2013- Ekim 2014 

tarihleri arasında Kurukümes dağından toplanan 1083 bitki örneği oluşturmaktadır. 

Araştırmamız, arazi ve laboratuar çalışması olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleşmiştir. 

Kurukümes dağına 6 dönemlik gelişme periyodu boyunca gidilerek, değişik zamanlarda ve 

farklı yönlerden bitkiler toplanmıştır. 

Bulgular: Araştırma bölgemizde 218 lokalitede yapılan flora çalışmaları sonucunda 73 

familyaya ait 555 takson saptanmıştır ve 47 takson endemiktir. 

Sonuçlar ve Tartışma: Araştırma alanından 6 dönemlik çalışma periyodu süresince 1083 

bitki örneği toplanmıştır. Tayin edilen bitkilerden 73 familyaya ait 275 cins, 109 alttür ve 

70 varyete ile toplam 555 takson tespit edilmiş olup, bunlardan 47 tanesi endemiktir. Bu 

endemik bitkilerden tehlike kategorilerine göre 5’i Tehlikede (EN), 6’sı Zarar Görebilir (VU), 

10’u Az tehdit altında Koruma Önlemi Gerektiren (LR(cd)) , 6’sı Az Tehlike Altında Tehlike 

Altına Girebilir (LR (nt)) , 19’u Az Tehlike Altında En Az Endişe Verici (LR(lc)) şeklindedir. 

Çalışma alanımızın endemizm oranı % 8.46’dır. Türkiye genelinde endemizm oranı %30’un 

üzerinde olup, çoğu endemik tür 1000 m yükseltiden sonra yayılış göstermektedir.  

Çalışma alanımızın endemizm oranı Türkiye Florasındaki toplam endemizm oranıyla 

kıyaslandığında rakamsal olarak oldukça düşük görünmektedir; ancak çalışma alanımıza 

yakın alanlarda yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında Beşparmak Dağı Florasından sonra 

ikinci sırada yer almaktadır. Alanımızın endemizm oranının yüksek olmasının nedeni 1000 

m’den yüksek alanlarımızın bulunmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Endemik, Kurukümes, Milas, Muğla, Türkiye  
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Cinclidotus pachylomoides (BRYOPSİDA)’İN TOPLAM KARBONHİDRAT, PROTEİN VE 

FENOLİK BİLEŞİKLERİ ÜZERİNE BAKIR VE KADMİYUMUN ETKİSİ 

Tülay EZER1, Cemil İŞLEK1, Bengü TÜRKYILMAZ ÜNAL2, Recep KARA1 

1Niğde Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Niğde, tuezer@gmail.com, 2Niğde 

Üniversitesi, Ulukışla MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Ulukışla-Niğde 

Amaç: Ağır metaller günümüzde çevre kirliliğine neden olan etkenlerin başında 

gelmektedir. Özellikle toprak ve su kirliliğinde başlıca rol alan ağır metaller sadece insan 

sağlığının tehdit etmekle kalmayıp ekosistemlere ve bu ekosistemlerde yaşayan canlı 

türlerine de zarar vermektedir. Bitkilerin ağır metaller gibi abiyotik stres faktörlerine karşı 

olan toleransları farklıdır. Karayosunları özellikle en ufak çevresel değişkenden 

etkilenmeleri ve poikilohidrik özellik göstermelerinden dolayı son yıllarda özellikle 

atmosfer ve su kirliliğinde biyo-indikatör bitkiler olarak kullanılmaktadırlar. Bu çalışmada 

bakır ve kadmiyumun reofitik karakterli bir karayosunu türü olan Cinclidotus 

pachylomoides’in toplam karbonhidrat, protein ve fenolik bileşikleri üzerine etkisi 

araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada, 10-2, 10-3 ve 10-4 M’lık ağır metal (CuSO4, CdSO4) 

çözeltileri 0,2 g bitki örneklerinin üzerine belirli sürelerde (15' ve 30') bekletilmek suretiyle 

uygulanmıştır. Ağır metal uygulanmış örneklerin  toplam karbonhidrat, protein ve fenolik 

bileşikleri analiz edilmiştir. 

Sonuç: Uygulanan ağır metallerin etkisi kontrole göre değerlendirildiğinde, toplam 

karbonhidrat miktarında 10-3 M CuSO4 uygulamasında 15' sürede ve 10-2 M 

konsantrasyonda 30' sürede önemli azalmalar meydana gelirken, 10-3 M CdSO4 

uygulamasında 15' ve 30' sürelerde önemli azalmalar saptanmıştır.  

Toplam protein miktarında ise CuSO4 uygulamasında 15' sürede ve 10-3 M, 30' sürede ve 10-

2 M konsantrasyonlarda, CdSO4 uygulamasında ise 15' sürede ve 10-2 M ile 30' sürede ve 10-3 

M konsantrasyonlarda kontrol grubuna göre önemli azalmalar belirlenmiştir. 

Toplam fenolik bileşikler değerlendirildiğinde; CuSO4  uygulamasında 30' sürede ve 10-3 M 

konsantrasyonda, CdSO4 uygulamasında ise 15' sürede 10-2 M ile 30' sürede ve 10-3 M 

konsantrasyonlarda kontrol grubuna göre önemli artışlar meydana gelmiştir. 

Sonuç olarak, abiyotik stres koşullarına maruz kalan bitkiler farklı fizyolojik tepkiler 

göstermekte olup bu çalışmada çevre kirliliğinde indikatör özellik gösteren briyofitlerin 

özellikle fenolik bileşiklerin artışı ile stres koşullarına karşı biyokimyasal cevaplar verdiği 

söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Abiyotik stres, ağır metal, Cinclidotus pachylomoides, karayosunu, 

kirlilik 

Teşekkür: Bu çalışma Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

FEB 2013/33 no’lu proje ile desteklenmiş olup desteğinden dolayı teşekkür ederiz. 
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ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE İNSAN 

Arife DENİZ1, Fatih TAŞ2 

Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD. Konya, Türkiye 

Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji AD. Konya, Türkiye 

Çevre genel anlamıyla, insanın içinde yaşadığı ve sürekli olarak yararlandığı, kültür ve 

tarihin birbiriyle etkileşim içinde bulunduğu bir sistemler bütünüdür. İnsanın yaşadığı 

çevredeki her türlü olumlu veya olumsuz etmenler, insanın anatomik, fizyolojik, psikolojik, 

bilişsel ve sosyal yapısını etkilemektedir.  

Çevre kirlenmesi, doğanın temizleme gücünün üstünde olan yüklerin çevrede oluşturduğu 

birikimler şeklinde tanımlanabilir ve temel nedeni insan etkileri ile ortaya çıkan atıkların, 

doğanın kendiliğinden giderme yeteneğini aşmasıdır. Çevre kirliliğini daha çok toprak, 

gürültü, hava ve su kirliliği oluşturmaktadır. Bu kirlilik çeşitlerinin hepsi de insan sağlığı 

üzerine etkili olup, çeşitli hastalıklara yol açar. 

Çevre ve toprak kirliliğine neden olan faktörlerden en önemlisi ağır metallerdir. Ağır 

metallerden biri olan kadmiyum (Cd), endüstriyel faaliyetler, gübre, ilaç kullanımı ve sanayi 

artıkları aracılığıyla hava, toprak ve su ortamlarına yayılarak, besin zinciri ve solunum 

yoluyla insan ve hayvanların vücudunda etkinliğini göstermektedir. Ağır metaller ve bazı 

organik yapıdaki bileşikler yıllarca bozulmadan yapılarını muhafaza edebildiklerinden, 

insan ve ekosistem üzerinde zararlı etkilerini yıllarca  sürdürmektedirler. 

1972 yılında, Dünya Sağlık Örgütü, gürültüyü bir çevre kirliliğine yol açan bir etmen olarak 

belirtmiştir. Gürültü insanda strese neden olan faktörlerin başında gelir. Gürültü, süresine 

ve şiddetine bağlı olarak insanlarda: göz bebeklerinde büyüme, kas kasılmalarında artış, 

kan damarlarında büzülme ve hipertansiyona sebep olur. 

Hava kirliliği, birçok çalışmada, insanlarda ölüme kadar varabilen kalıcı hastalıklara neden 

olan bir faktör olarak gösterilmiştir. Havadaki kirleticilerin neden olduğu en yaygın 

bozukluklar göz, burun ve boğaz irritasyonu, akciğer fonksiyonlarında ve fiziki 

performansta azalma, solunum yolu hastalıklarına eğilimde artış, kronik bronşit, astım ve 

amfizemdir. 

Su kirliliği ise, evsel ve endüstriel atık sular ile tarımsal ve hava kirliliğinin yağmurlar 

aracılığıyla sulara bulaşması şeklinde oluşur. Kanalizasyon sularının, yüzey sularına ya da 

şehir su şebekelerine bulaşması, foseptik sularının yeraltı sularına bulaşması durumunda, 

bu sulara bulaşan patojen bakteri, virüs ve parazitler önemli bir sağlık riski oluşturur.   

Sonuç olarak, insanların ve diğer tüm canlıların sağlığı adına atılacak doğru adımlar daha iyi 

yaşanabilir bir dünya için şarttır. Bu adımlardan en önemlisi halkın çevre bilincinin 

geliştirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılmasıdır. Bu sayede, hem gelecek nesillere 

daha yaşanılır bir çevre bırakılmış olacak, hem de başta nesli tükenmekte olan hayvanlar 

olmak üzere, bütün canlıların hakkı olan temiz bir çevre sağlanmış olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çevre, İnsan, Sağlık 
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KAVAKLIDERE (MUĞLA) İLÇESİNİN ENDEMİK BİTKİLERİ VE TEHLİKE KATEGORİLERİ 

Olcay CEYLAN, Güven GÖRK 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 48000,Muğla, 

oceylan@mu.edu.tr 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Kavaklıdere (Muğla) Florası çalışması sonucu ortaya çıkan 54 

Endemik taksonun ve tehlike kategorilerinin verilmesidir.  

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmamızın temel materyalini, Temmuz 2011 - Aralık 2013 

tarihleri arasında Kavaklıdere (Muğla) İlçesinden toplanan 1200 bitki örneği 

oluşturmaktadır. Araştırmamız, arazi ve laboratuar çalışması olmak üzere 2 aşamalı olarak 

gerçekleşmiştir. Araştırma bölgesine, 3 yıllık gelişme periyodu boyunca gidilerek, değişik 

zamanlarda ve farklı yönlerden bitkiler toplanmıştır.  

Bulgular: Araştırma bölgemizde 80 lokalitede yapılan flora çalışmaları sonucunda 88 

familyaya ait 751 takson saptanmıştır ve 54 takson endemiktir. 

Sonuçlar ve Tartışma: Araştırma alanından 3 yıllık çalışma periyodu süresince 1200 bitki 

örneği toplanmıştır. Tayin edilen bitkilerden 88 familyaya ait 373 cins, 147 alttür ve 84 

varyete ile toplamda 751 takson tespit edilmiş olup, bunlardan 54 tanesi endemiktir. 

Toplam taksonlardan 6’sı Pteridophyta, 8’i Gymnospermae, geri kalan taksonların 737 ’ı 

Angiospermae, Angiospermae’lerin de 612 tanesi Dicotyledon, 125 tanesi de 

Monocotyledon olarak belirlenmiştir. 

Tespit edilen taksonlardan % 55,79 ’luk kısmını Akdeniz elementi, % 3.19’luk kısmını İran-

Turan Elementi, % 3.32’lik kısmını Avrupa-Sibirya Elementi ve % 37.68’lik kısmını geniş 

yayılışlı ve bölgesi bilinmeyen bitkiler oluşturmaktadır.  

Çalışma alanımızın endemizm oranı % 7.19’dur. Türkiye genelinde endemizm oranı % 

30’un üzerinde olup, çoğu endemik tür 1000 m yükselti den sonra yayılış göstermektedir. 

Çalışma alanının endemizm oranı Türkiye florasındaki toplam endemizm oranıyla 

kıyaslandığında rakamsal olarak oldukça düşük gözükmektedir. Fakat çalışma alanı 690-

1450 metreler arasında olmasına rağmen, gerek toprak yapısı gerek iklim özelliklerinden 

dolayı yüksek bir endemizm oranına sahiptir. 

Yakın alanlarda yapılan çalışmalarda endemizm oranı en yüksek görünen 64 taksonla 

Yılanlı Dağı florasıdır. Bunun nedeni ise, tüm çalışma alanının 1000 m üzerin de olmasıdır . 

Anahtar Kelimeler: Endemik, Kavaklıdre, Muğla, Türkiye  
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TARAK PARMAKLI KERTENKELE (Acanthodactylus schreiberi) VE KKTC AKDENİZ 

ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ’ NDEKİ ÖNEMLİ KIYISAL HABİTATLARI 

Nazım KAŞOT1, Özge Özden FULLER2 

1 Yakın Doğu Üniversitesi, İrfan Günsel Araştırma Merkezi, Yakın Doğu Bulvarı, Lefkoşa, 

KKTC 

nazim.kasot@neu.edu.tr 

2 Yakın DoğuÜniversitesi, PeyzajMimarlığıBölümü, MimarlikFakültesi, Yakın DoğuBulvarı, 

Lefkoşa, KKTC 

Acanthodactylus schreiberi Boulenger, 1878 nesli tehlike altında olan bir kertenkele 

türüdür. Habitat degredasyonları, habitat yıkımları ve kayıpları; türün, tüm Akdeniz 

Havzası’ ndakipopulasyonunda ciddi bir düşüşe neden olmaktadır. Söz konusu kertenkele 

türü, habitat olarak seyrek vejetasyona sahip kıyı kumul ekosistemlerini tercih etmektedir.  

Kuzey Kıbrıs Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesi A. s. schreiberi türüne, iyi korunmuş 

kıyısal habitatları (2110 Embryonic shifting kumulları and 2240 Brachypodietalia tek 

yıllıkların yer aldığı kumul meraları) sağlamaktadır. Bu araştırmada, türün habitatlarının 

belirlenmesi için arazi çalışmaları yürütülmüştür. Çalışmalar sırasında habitatlara ilaveten, 

A. s. shcreiberi erginleri, jüvenilleri ve yuvaları da kaydedilmiştir. Akdeniz Özel Çevre 

Koruma Bölgesi’nde yaşam alanı bulan ve nesli tehlike altındaki A. s. schreiberi türünün 

yaşayabildiği ve yuva yapabildiği Avrupa Birliği Habitat Direktifinde yer alanuluslararası 

öneme sahip toplam beş farklı habitat türü tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmada nesli 

tehlike altında olan kertenkele türünü korumak amacıyla, kıyısal habitatlarının 

korunmasının önemine vurgu yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Acanthodactylus schreiberi schreiberi, kıyısal habitat, Akdeniz ÖÇKB, 

Kuzey Kıbrıs, Tarak parmaklı kertenkele 
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Co, Mn, Zn ’Nun Ayrı Ayrı Ve Karışımlarının Artemia salina Linnaeus, 1758 

(CRUSTACEA: BRANCHİOPODA)’DA 24 SAAT LC50 DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ 

Martin Orlinov KANEV1, Kezban ÖZDEMİR1,  Fulya Dilek GÖKALP MURANLI2,  

Utku GÜNER2 

1Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 22030 Edirne, 

martinkanev@trakya.edu.tr   

2Trakya Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, 22030 Edirne. 

Amaç: Endüstrileşme ve şehirleşmedeki artış antropojenik kirleticilerin miktar ve çeşitliliğinde artışa 

neden olmaktadır. Çevrede bulunan metal gibi kirleticilere canlılar tek tek değil, karışımlar halinde 

maruz kalmaktadırlar. Özellikle doğal ortamda sucul organizmalar farklı metal karışımlarına maruz 

kalmaktadır. İç sularda bulunan bu elementler organizma tarafından alınarak birbirleri ile etkileşim 

göstermekte, organizmada birikerek toksik etkiye neden olabilmektedirler. Metallerin birbirleri 

arasındaki etkileşimleri canlılar üzerinde farklı toksik etkiler gösterebilmektedir. Bu çalışmada kobalt, 

mangan ve çinkonun ayrı ayrı ve karışım halinde Artemia salina Linnaeus, 1758 (Crustacea: 

Branchiopoda)  da 24 saatlik LC50 değerlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.   

Gereçler ve Yöntemler: Tuzlu su karidesi letalite deneyi ucuz ve üretim kolaylığı sebebi ile toksisite 

değerlendirmelerinde oldukça sık kullanılan bir yöntemdir. Tuzlu su karidesi (Artemia salina) 

yumurtaları (Omega Arte-Mix, Büyük Tuz Gölü, Utah, ABD) 24-28 ⁰C’de önceden havalandırılmış ve 

bekletilmiş içme suyunda hazırlanan suni deniz suyunda (38 g deniz tuzu/1 L su) çatlaması sağlanır. 

Tuzlu su karides larvalarının 48 saat inkübasyonunun ardından pasteur pipetleri ile içinde 5 ml deniz 

suyu bulunan 10 ml’lik cam kaplara alınır. 8-15 adet karides kaplara konarak hacim 10 ml’ye deniz 

suyu ile tamamlanır. Tuzlu su karidesleri son konsantrasyonları 0.01, 0.1, 1, 10 ve 100 µg/ml olan 

CoCl2.6H2O, MnCl2.2H2O, ZnCl2 ve onların karışımları ile muamele edilmiştir. Etkileşimleri tespit 

edilecek metal grupları Co+Mn, Co+Zn, Mn+Zn ve Co+Mn+Zn olarak belirlenmiş ve 0,01-1000 µg/ml 

aralığında farklı metallerden eş konsantrasyonlar eklenerek gruplar oluşturulmuştur. Kontrol grubuna 

metal muamelesi yapılmamıştır. 24 saatin sonunda ölümler tespit edilmiş ve LC50 değerleri SPSS 17.0 

Probit analiz yöntemi ile hesaplanmıştır. Deneyler üç kez tekrar edilmiştir. 

Sonuç: LC50 24 saat değerleri küçükten büyüğe doğru, metallerin ayrı ayrı uygulandığı gruplarda 

Co<Zn<Mn şeklinde sırasıyla 0.009<0.052<0.121 µg/ml, metallerin beraber uygulandığı gruplarda 

Mn+Co<Mn+Zn<Co+Zn<Co+Zn+Mn şeklindedir. Test edilen metaller arasında Co’ın daha toksik olduğu, 

ikili ve üçlü karışımların uygulamalarında Mn ve Zn’nun Co’ ın letal doz değerlerini değiştirdiği tespit 

edilmiştir. % ölüm oranları değerlendirildiğinde, tüm metallerin ayrı ayrı ve karışımlar halinde 0.1 

µg/ml konsantrasyondan başlamak üzere tüm konsantrasyonlarda ölüm oranını arttırdığı tespit 

edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar metallerin ayrı ayrı verildiği LC50 değerlerinin beraber 

uygulandığı sonuçlarına göre farklılık gösterebildiği, bazı metallerin beraber kullanımının toksik etkiyi 

değiştirebileceği sonucuna varılmıştır. Bu durum letal doz değerlendirmeleri ve toksisite 

çalışmalarında metallerin ayrı ayrı ve karışımlar halinde araştırılması gerekliliğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Artemia salina, Mn, Zn, Co, LC50 
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REMAZOL BRİLLANT BLUE R’NİN DEKOLORİZASYONUNDA YARDIMCI SUBSTRATIN 

EKZOPOLİSAKKARİT ÜRETİMİNE ETKİSİ 

Elif CANPOLAT, Ayten ÖZTÜRK 

1Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü,  Merkez Yerleşke-Niğde, 

elifyrmz@hotmail.com 

Amaç: Remazol Brillant Blue R adlı azo boyar maddelerden olan Remazol Brillant Blue 

R’nin Rhodopseudomonas palustris 51ATA suşu tarafından dekolorizasyonunda, glukoz ve 

asetat yardımcı substrat larının kullanımının ekzopolisakkarit (EPS) üretimine etkisi 

araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, Rhodopseudomonas palustris 51ATA (Akkaya Göleti) 

suşunun MAT besiyerinde 75 watt’lık ışıkta iki farklı yardımcı substrat (glukoz ve asetat) 

varlığında, Remazol Brillant Blue R adlı azo boyar maddeyi dekolorizasyonu sonrasında EPS 

üretimleri araştırılmıştır.  

Bakteri üretildikten sonra, 1.0 g/L olacak şekilde 100 mg/L boya içeren dekolorizasyon 

ortamlarına ilave edilmiştir. Ayrıca kontrol olarak boya içermeyen besiyerinde de bakteri 

geliştirilmiş ve EPS üretimleri kıyaslanmıştır. Çalışmada yardımcı substrat olarak asetatın 

ve glukozun kullanıldığı dekolorizasyon ortamlarında bakteri gelişmesi bir ay süreyle ışık 

karşısında gerçekleştirilmiş ve sonrasında santrifüj yoluyla bakteri ve dekolorizasyon 

ortamı birbirinden ayrılmıştır. Elde edilen peletler serum fizyolojik ile yıkandıktan sonra 

biyokütle mg olarak tartılmış ve EPS üretimleri spektrofotometrede (490 nm dalga 

boyunda) fenol/sülfürik asit metoduyla belirlenmiştir. Dekolorizasyon miktarı yine 

spektrofotometrik olarak 590 nm dalga boyunda tespit edilmiştir. 

Sonuç: Yardımcı substrat olarak glukoz ve asetat varlığında dekolorizasyon sonrası EPS 

üretimleri incelendiğinde, kontrole göre her iki ortamda da EPS üretiminin fazla olduğu 

yardımcı substrat olarak asetatın kullanıldığı dekolorizasyon ortamında EPS üretiminin en 

fazla olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ekzopolisakkarit, EPS, Remazol Brillant Blue R, Rhodopseudomonas 

palustris, Dekolorizasyon, Azo boya 

Teşekkür: Bu çalışma, FEB 2013/10 nolu proje kapsamında Niğde Üniversitesi Bilimsel 

Projeler Birimi tarafından desteklenmektedir.  
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Co, Mn, Zn’NUN AYRI AYRI VE ETKİLEŞİMLERİNİN Daphnia cucullata SARS, 1862 

(CRUSTACEA: CLADOCERA) DA 24 VE 48 SAAT LC50 DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ 

Fulya Dilek GÖKALP MURANLI1, Martin Orlinov KANEV2, Kezban ÖZDEMİR2,  

Utku GÜNER1 

1Trakya Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Edirne, fulyadilek@trakya.edu.tr, 
2 Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Edirne. 

Amaç: Metallerin ayrı ayrı ve beraber kullanımlarının canlılar üzerindeki etkileri güncel 

çalışma alanlarından biridir. Metallerin birbirleri arasındaki etkileşimleri canlılar üzerinde 

farklı toksik etkiler gösterebilmektedir. Bu çalışmada kobalt, mangan ve çinkonun ayrı ayrı 

ve karışım halinde Daphnia cucullata Sars, 1862 (Crustacea: Cladocera) da 24 ve 48 saatlik 

LC50 değerlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.   

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan D. cucullata laboratuar ortamında 48 saat 

bekletilerek adaptasyonu sağlanmıştır. 14:10 gündüz gece periodu, 24-26 oC su sıcaklığında, 

önceden havalandırılmış ve bekletilmiş içme suyunda CoCl2.6H2O, MnCl2.2H2O, ZnCl2 ile ayrı 

ayrı ve onların karışımları ile  0.01, 0.1, 1, 10 ve 100 µg/ml konsantrasyonlarda muamele 

edilmiştir. Etkileşimleri tespit edilecek metal grupları Co+Mn, Co+Zn, Mn+Zn ve Co+Mn+Zn 

olarak belirlenmiş ve 0,01-100 µg/ml aralığında farklı metallerden eş konsantrasyonlar 

eklenerek gruplar oluşturulmuştur. Kontrol grubuna metal muamelesi yapılmamıştır. Her bir 

deney grubu 50 ml belirtilen konsantrasyonlarda metal ya da metal karışımı ve 10 adet D. 

cucullata içermektedir. 24 ve 48 saatin sonunda ölümler tespit edilmiş ve LC50 değerleri SPSS 

17.0 Probit analiz yöntemi ile hesaplanmıştır. Deneyler üç kez tekrar edilmiştir.  

Sonuç: Metallerin ayrı ayrı uygulandığı gruplarda 24 saatlik LC50 değerleri küçükten 

büyüğe doğru Zn<Co<Mn şeklinde sırasıyla 0.02<1.45<15.3 şeklinde ve 48 saatlik LC50 

değerleri küçükten büyüğe doğru Zn<Mn<Co şeklinde sırasıyla 0.009<0.056<0.083 µg/ml 

olarak tespit edilmiştir. Metal etkileşimleri ayrı ayrı uygulanmalarına göre daha toksik olup, 

LC50 değerlerini düşürmüştür. Sonuçlar 48 saat muamelenin 24 saate göre daha fazla ölüme 

neden olduğunu, yüksek konsantrasyonlarda ölüm oranını arttırdığını göstermektedir. Tüm 

gruplarda 48 saatlik LC50 değerleri, 24 saatlik LC50 değerlerinden düşük olduğu tespit 

edilmiştir. Elde edilen sonuçlar metallerin ayrı ayrı verildiği LC50 değerlerinin beraber 

uygulandığı sonuçlarına göre daha yüksek olduğu, metallerin beraber kullanımının toksik 

etkiyi değiştirebileceği sonucuna varılmıştır. Bu durum letal doz değerlendirmeleri ve 

toksisite çalışmalarında metallerin ayrı ayrı ve karışımlar halinde araştırılması gerekliliğini 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Daphnia cucullata, Mn, Zn, Co, LC50 
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ENDEMİK Amphoricarpos praedictus AYAŞLIGİL & GRİERSON (ASTERACEAE) 

Bekir DOĞAN1, Ahmet DURAN2, Esra MARTİN3, Meryem ŞEKER2, Ayşe KAPLAN4 

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, A.K. Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, 

Konya doganbekir2000@yahoo.com 

2Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Konya 

3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü, Konya 

4Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zonguldak 

Amaç: Amphoricarpos cinsi Türkiye Florası'nda A. exul ve A. praedictus olmak üzere iki türle 

temsil edilmektedir. Bu türlerden A. praedictus Antalya ve Denizli'de dar bir yayılış alanına 

sahip olan ilginç bir endemik kaya bitkisidir. Bu çalışma A. praedictus türünün 

tanımlarındaki eksikliklerin giderilmesi ve tehlike durumu hakkında bilgi vermek amacıyla 

yapılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bitki örnekleri 2014 yılında türün yayılış gösterdiği tip 

lokalitesinden toplanarak genel herbaryum tekniklerine göre preslenmiş ve kurutulmuştur. 

Kurutulan örnekler herbaryum materyali haline getirildikten sonra KNYA herbaryumunda 

muhafaza edilmiştir. Bitki populasyonu hakkında gözlemler yapılmıştır. Bitkinin hem çiçekli 

döneminde hem de olgun tohumlu döneminde örnek toplanmıştır. 

Sonuç: Bu çalışma ile A. praedictus taksonunun deskripsiyonu genişletilmiştir. Bitki kısa 

boylu, çok yıllık, ince rizomlu, üst kısımlarında dallı. Gövdeleri basit, dallı, 6-32 cm, beyaz-

yünsü. Yapraklar obovat, 22-52 x 10-22 mm, akut ya da obtus, kıvrık, tam kenarlı. 

Kapitulum uçta bir adet, 12-14 x 12-13 mm İnvolukrum 4-5 seri; dış fillariler ovat, 2-3.5 x 2-

3 mm, akut, mukronat, yeşil, seyek örümcek ağına benzer şekilde tüylü; orta fillariler 

oblong, 6-7 x 2-3 mm, obtus, zarımsı, hafif pembemsi kenarlı; iç fillariler şeritsi, 12-13 x 1.5-

2 mm, beyazımsı. Dışta bulunan palealar şeritsi, 11-12 x 0.4-0.5 mm, içte bulunan palealar 

kılçıklı, 3 x 0.08 mm, tam veya uçta laserat. Çiçekler soluk pembe, 8-9 mm. Akenler 4-5 mm. 

Pappus 8-10 mm. Çiçeklenme Ağustos.  

Bu çalışma ile endemik bir takson olan A. praedictus bitkisinin deskripsiyonundaki bazı 

eksiklikler giderilmiştir. Yayılış alanları ve çevresinde yapılan çalışmalar sonucu IUCN'e 

göre yeni tehlike kategorisi önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Amphoricarpos praedictus, Asteraceae, Endemik, Türkiye  

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK KBAG-113Z803 no'lu projenin maddi desteği ile 

gerçekleştirilmiştir. TÜBİTAK'a katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
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BATI ANADOLU (AFYONKARAHİSAR)’DA MRSA (METHİCİLLİN-RESİSTANT 

Staphylococcus aureus) PATOJENLERİNE KARŞI ETNOBOTANİK YAKLAŞIM 

Süleyman ARI1, Mehmet TEMEL1, Mustafa KARGIOĞLU1 

1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 

Afyonkarahisar, slymanari@hotmail.com 

Amaç: Bu çalışma ile MRSA gibi enfeksiyonlarla mücadele eden insanların,  alternatif 

yardımcı yol olarak kullandıkları medikal bitkileri ve bu bitkilerin etnobotanik  yönünü 

ortaya koymayı  amaçladık.  

Gereçler ve Yöntemler: 2014 yılında, alan ziyaretlerinde bitkilerden anlayan 30 kişi ile 

görüşüldü, bitkilerin etnobotanik yönleri ve kullanımları için bilgiler edinildi, bu esnada 

hastanede operasyon geçirmiş hastane patojeni ( MRSA ) hastalığına yakalanmış tıbbi ve 

etnobotanik uygulamalarla şifa bulmuş yada tedavi gören, yaşları 50-75 arasında 11 (8 

erkek,3 kadın) kişi ile irtibat kurulmuş ve kendilerinin geleneksel geçmişten günümüze bilgi 

aktarımı ile etnobotanik bilgilerle kazandıkları, yardımcı medikal bitkilerden 

yararlandıklarını tespit ettik. Şifa bulduğuna inandıkları bitkiler ile ilgili röportaj 

gerçekleştirildi. Bitki örnekleri alındı. Teşhisi için ‘Flora of Turkey’ ile Kargıoğlu (2008-

2010) çalışmalarından yararlanıldı. Afyonkarahisar Moleküler Biyoloji ve Genetik 

Herbaryumunda(AMBGH) saklandı. 

Sonuç: MRSA patojenleri için faydalı olduğuna inanılan ve insanlar tarafından etnobotanik 

kullanımları tespit edilen 16 familyaya ait 21 tür tespit edilmiştir.  Bitkilerin latince 

adı,familya,yöresel adı,kullanılan bitkinin kısmı ve kullanılan şekli ortaya 

konmuştur..Lamiaceae 4 tür ile en fazla, Pinaceae ve Asteraceae 2 tür ile , diğer familyalarda 

1’er tür ile MRSA patojenlere karşı medikal amaçlı  kullanımları mevcuttur. Bitkilerin 

medikal amaçlı kullanılan organları ve kullanım sayıları ise;9 kullanım ile yaprak,5 

kullanımı ile çiçek,2 kullanımı ile toprak üstü organlar, 1’er kullanım  ile kök, meyve, çalı ve 

gal’dır. Genellikle kullanım şekilleri ise; dekoksiyon, infüzyon, bitkilerin yağını [elcik adı 

verilen özel taşta ezilir] çıkararak ilgili bölgeye sürme ve katran elde ederek katranı ilgili 

apse, akıntı gibi bölgelere çam sakızı ile karıştırarak sterilli bez ile uygulanmasıdır. 

Etnobotanik açıdan medikal kullanımları zengin olan bu türlerin, özellikle hastanelerdeki 

hastaları çok sıkıntıya sokan MRSA (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus) ile 

mücadelede farklı bir bakış açısı sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler Staphylococcus aureus, Etnobotanik, Medikal, Afyonkarahisar 
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SİNOP İLİ TOPRAKLARINDAN İZOLE EDİLEN Pseudomonas sp. SUŞLARININ 

ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİKLERİ VE ŞÜPHELİ P.aeroginosa SUŞLARININ VİRÜLANS 

GENLERİNİN SAPTANMASI 

Nur ALTINDAL, Cumhur AVŞAR, İsmet BERBER 

Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Sinop, cavsar@sinop.edu.tr 

Amaç: Çalışmada Sinop ilinin farklı bölgelerindeki toprak örneklerinden 59 Pseudomonas sp. suşu izole 

edilmiş ve bu suşların antibiyotik duyarlılıkları ve yapılan biyokimyasal testler sonucunda olası P. 

aeruginosa suşları için virülans faktörlerinde önemli rol oynayan 3 farklı genin (lasB, rhlAB, algD) 

taranması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler:  Bu çalışmanın materyallerini Sinop ilinin farklı bölgelerinden alınan toprak 

örneklerinden izole edilen 59 adet Pseudomonas sp. izolatı oluşturmaktadır. Toprak örnekleri, 

yüzeyden 0-20 cm derinlikten spatülle alınarak 100 ml’lik steril kaplara konmuştur. 1 gr örnek 9 ml 

serum fizyolojik ile dilüsyonları hazırlanarak olası Pseudomonas sp. kolonileri seçilerek The Bergey’s 

Manual of Systematic Bacteriology’e göre testler uygulanarak tanısı yapılmıştır. Antibiyotik duyarlılık 

testi CLSI önerilerinde değinildiği üzere Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi izlenerek yapılmıştır. 

Suşların virülans genlerinin tespitinde kullanılmak üzere DNA’ları izole edildi. PCR için 25 µl 

amplifikasyon karışımı hazırlandı ve 58ºC Tm sıcaklığı uygulanarak 30 döngülük PCR programında 

amplifiye edildi. Amplifikasyon ürünleri, 1X TBE ile hazırlanmış ve etidyum bromürle boyanmış 

%1.4'lük agaroz jelde yürütüldü ve jellerin fotoğrafları UV transillüminatör (Cleaver-MicroDOC, UK) 

altında çekildi ve diğer işlemler için bilgisayar ortamına aktarıldı. 

Sonuç: Çalışmada topraktan izole edilen 59 Pseudomonas sp. suşunun imipeneme %6.7, piperasillin-

tazobaktama %6.7, sefepime % 3.3, seftazidime % 8.4, aztreonama %35.5, gentamisine %15.2, 

amikasine %10.1 ve meropeneme %30.5 dirençli oldukları tespit edilmiştir. Pseudomonas sp. 

izolatlarından yapılan biyokimyasal testler sonucunda 21 tane P. aeruginosa suşu seçilmiş ve bu 

suşların; 14’ünde lasB, 14’ünde algD ve 13 tanesinde rhlAB geni tespit edilmiştir. 

Çalışmada, in-vitro duyarlılık sonuçlarına göre başta sefepim olmak üzere imipenem, piperasillin-

tazobaktam, seftazidim, gentamisin ve amikasinin antibiyotiklerinin Pseudomonas sp. suşlarının yol 

açtığı enfeksiyonlara karşı öncelikli ve etkin bir tedavi seçeneği olabileceğini göstermektedir. 

P. aeruginosa, immün sistem veya birkaç dokuda hasara neden olduğunda şiddetli enfeksiyon yada 

ölüme yol açabilen fırsatçı bir patojendir. P. aeruginosa eğer konakçısı, insan dokularına giriş yapıp 

bağlanabilirse kolayca üremesine rağmen, bu bakterinin öncelikli yaşam alanı çevredir (toprak, su, 

bitki, hayvan yüzeyi, çürümüş organik maddeler). İnsanda P. aeruginosa’nın virülans etkilerine katkı 

sağlayan faktörler (adhezyon, invazyon ve kuruluğa direnç) bu bakterilerin çevresel koşullara adapte 

olmasında aynı katkıları sağlar (Ferguson 2001). Bu nedenle insanların çevre ile olan ilişkisinde bu gibi 

fırsatçı patojenlerin bulaşma ihtimaline karşı dikkatli olması gerektiğini ve ayrıca klinik suşlarla aynı 

adaptasyon modeli gösteren çevresel suşlar üzerinde çalışılarak Pseudomonas sp. suşlarının konak 

organizmaya olası bulaşında risk oluşturma faktörlerinin önlenebileceğini söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Pseudomonas aerugoinosa, Antibiyotik dirençlilik, Virülans gen, Sinop, Toprak 
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HALK PAZARLARINDA SATIŞA SUNULAN SÜT ÖRNEKLERİNDEN Bacillus sp., 

Staphylococcus sp. ve Escherichia coli TARAMASI VE ERIC PCR İLE 

KARAKTERİZASYONU 

Cumhur AVŞAR, İsmet BERBER, Hilal KOYUNCU, Nur ALTINDAL, Seyhan CİVEK 

Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Sinop, cavsar@sinop.edu.tr 
Amaç: Süt kompleks biyokimyasal bileşimi ve yüksek su aktivitesi nedeniyle birçok 

mikroorganizmanın gelişmesi ve çoğalması için mükemmel bir kültür ortamı oluşturmaktadır. 

Kontaminasyonun başında gelen Bacillus sp., Staphylococcus sp. ve Escherichia coli gibi 

mikroorganizmalar su, gıda, süt ve süt ürünlerinde sağlıksız koşulların göstergeleridir. Gıda 

güvenliğinin kontrol edilebilmesi ve mikroorganizmaların hızlı tespit edilebilmesi sağlık riskini en aza 

indirgemede önemlidir, bu yüzden hızlı tanı için moleküler teknikler geliştirilmeye devam etmektedir. 

Mikroorganizmaların genotipik olarak tiplendirilmesinde önemli rol oynayan ERIC (Enterobacterial 

Repatitive Intragenic Consensus Element) PCR dizi tekrarlarına dayalı bir yöntemdir. Bu yöntem 

oldukça hızlı ve yüksek güvenilirliktedir.  Bu çalışmada Sinop’ta tüketime sunulan süt örneklerinden 

Bacillus sp., Staphylococcus sp. ve E. coli suşlarını izole etmek, bu izolatların fenotipik ve genotipik 

olarak benzerliklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Sinop ilindeki pazarlardan toplanan çiğ süt örnekleri +4oC’de korunup 1 saat 

içerisinde laboratuvara getirilmiştir. Getirilen süt örnekleri her bir bakteri için seçici besiyerlerine 

ekilerek 37oC’de 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda şüpheli kolonilere morfolojik, 

fizyolojik ve biyokimyasal testler uygulanarak Bacillus sp., Staphylococcus sp. ve E. coli izole edilmiştir. 

İzole edilen Staphylococcus sp. izolatına Kirby Bauer metoduna göre antibiyogram testi yapılmıştır. 

Ayrıca, aynı süt örneklerine 50, 60 ve 80 oC ısıl işlem uygulanarak besiyerlerine inoküle edilmiş ve 

uygulanması gereken en doğru sıcaklık değeri saptanmaya çalışılmıştır. Sambrook ve ark. (1989) 

yönteminde bazı değişiklikler yapılarak bakteriyal suşlardan genomik DNA ekstraksiyonları 

gerçekleştirilmiştir. Ekstrakte edilen genomik DNA, 25 µL PCR karışımı ile amplifiye edilmiştir. PCR 

ürünleri %1,5-2’lik agaroz jelde 2.5-3 saat 80V akımda yürütülmüştür. Jel etidyum bromür ile 

boyanmıştır. Jellerin fotoğrafları UV transillüminatör altında çekilmiş ve daha sonraki işlemler için 

bilgisayara aktarılmıştır. Moleküler ağırlık ve Cluster için Total LAB 1D Pro kullanılmıştır. 

Sonuç: Seçici besiyerlerinde gelişen kolonilerden 40’ar  adet Bacillus sp., Staphylococcus sp. ve E. coli 

izolasyonu yapılmıştır. ERIC PCR ile tanımlanan 120 bakterinin kendi aralarındaki genetik çeşitliliğinin 

Bacillus sp., Staphylococcus sp. ve E. coli için sırasıyla %48, %45 ve %47 ve üzerinde olduğu 

saptanmıştır. Ayrıca ısıl işlem sonucu her üç bakteri gurubununda 50 ve 60 oC’de ürediği 80 oC’de ise 

çoğu süt örneğinde Staphylococcus sp. ve E. coli için yeterli olduğu fakat Bacillus sp. için daha yüksek 

sıcaklık gerektiği gözlenmiştir. 

Elde edilen sonuçlar, tüketiciye sunulan sütün belirlenen mikroorganizmalar tarafından 

kontaminasyona uğradığı ve bu suşların hızlı tanısında ERIC PCR tekniğinin doğru bir seçim olduğunu 

göstermiştir. Ayrıca bulgular, daha sıkı koruyucu önlemlere ihtiyaç olduğunu ve sütün, sağımından 

tüketiciye ulaşıncaya kadar mikroorganizmalar için üreme ortamı oluşturduğunu göstermektedir. 

Bakteriyal kontaminasyon sorununun büyüklüğü üretimden tüketim noktasına kadar denetlenmeli ve 

özellikle halk pazarından veya sokak satıcısından alınan sütler 80 oC üzerinde yeterli ısıl işlemden 

sonra tüketilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Süt, ERIC PCR, E. coli, Sinop, Staphylococcus sp. 
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SİNOP’TA TÜKETİME SUNULAN HAYVANSAL GIDALARDAN BAZI PATOJEN 

BAKTERİLERİN İDENTİFİKASYONU, ANTİBİYOGRAM TESTİ, BAZI DİRENÇ VE 

VİRÜLANS GENLERİN TARANMASI 

Seyhan CİVEK, Cumhur AVŞAR, İsmet BERBER 

Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Sinop, cavsar@sinop.edu.tr 

Amaç: Antibiyotiklerin gıda değeri olan hayvanlarda bilinçsiz şekilde kullanılması 

bakterilerde giderek artan direncin gelişimine ve dolayısıyla bakteriler arasındaki 

antibiyotik direnç genlerinin plazmidler, transpozonlar gibi genetik elementler aracılığıyla 

aktarımı direncin hızla yayılmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada Sinop’ta tüketime 

sunulan çeşitli hayvansal gıdalardan izole edilen, gıda kaynaklı patojenler arasında 

tanımlanan ve insanlarda hastalık ajanı olan Bacillus cereus, Escherichia coli, Salmonella sp. 

ve Listeria sp.  izolatlarının tanımlanması ve çeşitli antibiyotiklere dirençliliklerinin tespit 

edilmesi, tetA gen varlığı, toplam hücre protein profillerinin karşılaştırılması ve plazmid 

DNA profillerinin belirlenmesi bunlara ek olarak E. coli izolatlarında eae ve stx1 virülans 

genlerinin taranması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Sinop’taki kasap, market ve pazarlardan Mart ve Ekim 2014 

tarihleri arasında alınan hayvansal gıdalar (et, yumurta vb.) steril koşullar altında soğuk 

zincirde laboratuvara getirilerek aynı gün içerisinde B. cereus, E. coli, Salmonella sp. ve 

Listeria sp. yönünden incelenmiştir. Bu amaçla tamponlanmış peptonlu suda (TPS) ön 

zenginleştirme işlemi uygulanan numunelerden selektif besiyerlerine ekimler yapılmıştır. 

Seçici besiyerlerinde üreyen şüpheli kolonilere fizyolojik ve biyokimyasal testler 

uygulanmıştır. Tanımlanan bu bakterilerin antibiyotiğe karşı dirençlilikleri disk-difüzyon 

yöntemiyle bunu takiben izolatların Laemmli (1970)’e göre SDS-PAGE toplam hücre protein 

profilleri ve alkali lizis metoduna göre plazmid DNA profilleri belirlenmiştir. Sambrook ve 

ark. (1989) yönteminde bazı değişiklikler yapılarak bakteriyal suşlardan genomik DNA 

ekstraksiyonları gerçekleştirilmiş ve PCR ile amplifiye edilmiştir. PCR ürünleri daha sonra 

%2’lik agaroz jelde yürütülmüştür. Jel etidyum bromür ile boyanmıştır. Elektroforez 

işleminin sonunda jellerin fotoğrafları UV transillüminatör altında çekilmiş ve daha sonraki 

işlemler için bilgisayara aktarılmıştır. 

Sonuç: İncelenen 110 adet hayvansal gıda örneklerinden 12 adet (%10,9) B. cereus, 38 adet 

(%34,5) E. coli, 16 adet (%14,5) Salmonella sp. ve 14 adet (%13,6) Listeria sp. izolatları 

tanımlanmıştır. İzole edilen bakterilerde %63’ünde tetA gen varlığı tespit edilmiştir. Ayrıca, 

E. coli izolatlarının 5’inde 570 bp’lik eae geni belirlenmiş, fakat örneklerin hiç birinde stx1 

geni bulunamamıştır. İzolatların antibiyotiklere karşı dirençli oldukları tespit edilmiştir, 

özellikle tetrasiklin, vankomisin, penisilin ve klindamisin antibiyotiklerine karşı daha fazla 

direnç tespit edilmiştir. Ayrıca SDS-PAGE toplam hücre protein profillerine dayalı yapılan 

dendrogramda B. cereus (%83), E. coli (%68), Salmonella sp. (%78) ve Listeria sp. (%76) ve 

üzerinde ayrım sağladığı saptanmıştır. 
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Bu çalışmada Sinop’ta tüketime sunulan hayvansal gıdaların çiğ ya da yeterince ısıl işlem 

görmeden tüketilmesi, diğer çevresel etmenlerle kontaminasyonların yüksek oranda olması 

sağlık açısından önemli bir potansiyel risk oluşturabileceği, bazı bakterilerin tespit edilmesi 

hayvan kesim işleminin olduğu ve hayvansal gıdaların hazırlandığı ortamdaki hijyen ve 

sanitasyon koşullarının yeterli olmadığı kanaatine varılmıştır. Bu nedenle hayvansal 

gıdaların kesim ve dağıtımında veteriner hekim kontrolünden geçmiş gıda değeri olan 

hayvanların kullanılması, genel hijyen kurallarına uyulması gerektiği, gıda üretiminin çeşitli 

aşamaları ile satış sürecinde uygulanabilecek olan işlemlerin gıdayı olumsuz yönde 

etkilememesi ve tüketicilerin bilinçlendirilmesinin yanı sıra yasal denetimlerin daha fazla 

olması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca gıda ürünlerinde patojen ve fırsatçı patojenlerin 

tespiti ve tür düzeyinde tanısı için SDS-PAGE toplam hücre protein profilinin hızlı, güvenilir 

ve doğru bir teknik olduğunu ve bunun dışında patojenlerin tespitinde virülans ve direnç 

genlerini hedef alan PCR tekniğinin kullanılmasıyla da patojenlere karşı erken önlemler 

alınabileceğini önerebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Hayvansal Gıda, Antibiyotik Duyarlılık, SDS-PAGE, eae, stx1 
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SİNOP TOPRAKLARINDAN İZOLE EDİLEN Bacillus sp. SUŞLARINDAN PROTEAZ ENZİM 

ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU  

Cumhur AVŞAR, İsmet BERBER, Seyhan CİVEK 

Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Sinop, cavsar@sinop.edu.tr 

Amaç: Proteazlar, hem fizyolojik hem de ticari alanlardaki uygulamalarından dolayı önemli 

bir konuma sahip olan enzim sınıfıdır. Bu enzimler peptid bağlarının bölünmesi ile 

proteinlerin hidrolizini katalize eden indirgeyici enzimlerdir. Proteaz enzimleri dünya 

çapında toplam endüstriyel enzim ticaretinin %60’ını kapsamakta ve deri işleme, et işleme, 

organik gübrenin hazırlanması, ipek endüstrisi ve gümüşün geri kazanılması için X-ray 

filmlerinin kullanılanımı gibi çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bacillus 

türleri spor oluşturmalarından dolayı hemen hemen her ortamdan izolasyonu kolay olduğu 

için biyoteknolojide en fazla kullanılan mikroorganizmadır. Bu çalışmada Sinop 

topraklarından daha önce izole edilmiş olan Bacillus sp. izolatlarından proteaz enzimi 

üretme potansiyelleri, üretilen proteaz enziminin aktivesinde optimum pH ve sıcaklık 

parametrelerinin belirlenmesi ile birlikte proteaz enziminin saflaştırılması amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma için Sinop ili topraklarından daha önce tanımlamaları 

yapılan Bacillus sp. izolatlarının enzim aktiviteleri Skim Milk Agar (SMA)’da test edilmiştir. 

Bakteriler daha önce izole edildikleri sıcaklık derecelerinde inkübasyon sonucu besiyerinde 

şeffaf zon oluşturan türlerin proteolitik aktiviteleri pozitif olarak ve zon oluşturmayanlar 

ise negatif olarak değerlendirilmiştir. Proteolitik aktiviteleri pozitif olan bakteri izolatının 

ürediği ve enzim sentezinin gerçekleştiği pH aralığı (5-12) ile sıcaklık aralığı (10oC-60oC) 

belirlenmiştir. Bu işlemlerin ardından en yüksek aktiviteyi gösteren suşlar enzim üretimi ve 

kısmi saflaştırılması için Skim Milk Broth’da 40 saat süreyle izolasyonun gerçekleştirildiği 

sıcaklıkta 240 devir/dk’da çalkalamalı kültür üretimi gerçekleştirilerek kısmi proteaz 

enzimi saflaştırılmıştır. Saflaştırılan proteaz enziminin moleküler ağırlığı SDS-nişasta-PAGE 

analizi ile belirlenmiştir. Ayrıca 10 izolatın kendi aralarında ayrımı için Native-PAGE analizi 

yapılmıştır.  

Sonuç: Morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal testlere göre daha önce tanımlanan 57 adet 

Bacillus sp. izolatından 10 tanesi proteaz pozitif olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu 10 adet 

bakterinin optimum proteaz üretim aktiviteleri 30oC’de pH:8 olarak belirlenmiştir. Bu 10 

izolatın Native-PAGE analizine göre %81 ve üzerinde benzerlik gösterdiği saptanmıştır. 

Zymogram analizine göre enzimin moleküler ağırlığı yaklaşık 30 kDa büyüklüğünde olduğu 

tespit edilmiştir. 

Çalışmada proteaz enziminin potansiyel üreticileri olan yeni Bacillus suşları çevresel 

örneklerden izole edilmiştir. Enzim izolatlardan kısmen pürifiye edilmiş, pH ve sıcaklık 

bakımından karakterize edilmiştir. Ayrıca bu çalışma, Bacillus sp. suşlarının endüstriyel 

sektörde ihtiyaç duyulan proteaz enziminin büyük oranda üretimine uygun olabileceğini 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Proteaz, Enzim, Bacillus sp., Toprak, Sinop 
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ATIK SU ARITMA SİSTEMİNDEN İZOLE EDİLEN BİYOSİT DİRENÇLİ BAKTERİLER 

TARAFINDAN BİYOFİLM OLUŞUMUNDA QUORUM SENSİNG’İN  

ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI 

Nur CEYHAN GÜVENSEN1, Selma EKMEKCİOĞLU1, Aysel UĞUR2, Gülten ÖKMEN1 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fak.,  Biyoloji Bölümü, Kötekli -Muğla, 

nurceyhan@mu.edu.tr,  
2Gazi  Üniversitesi, Diş Hekimliği Fak., Temel Bilimler Bölümü, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD., 

Ankara 

Amaç: Su ile temas eden yüzeylere tutunan bakteriler, kendi ürettikleri matriks içinde 

çoğalırlar ve biyofilm adı verilen cıvık bir tabaka oluştururlar. Biyofilmi oluşturan 

bakterilerin yüksek oranda artmış antimikrobiyal dirençliliği quorum sensing (QS=yeter 

çoğunluğu algılama) sistemlerinin etkin hale gelmesine bağlanmaktadır. Bu çalışmada, atık 

su arıtma sistemlerinden izole edilen biyofilm kökenli bakterilerin biyofilm üretimleri ve 

ticari olarak yaygın kullanılan Chloramin T trihydrate ve Penwater BC8120 biyositlerine 

direnç profillerinin belirlenerek, biyositlere dirençlikleri tespit edilen bakterilerin bu 

özelliklerinin QS sinyalleşme sistemleri ile ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Örnekler Köyceğiz Atık Arıtma Tesisi’ne ait su sistemlerinin farklı 

kısımlarındaki su ile temas eden yüzeylerindeki cıvık biyofilm tabakalardan alınmış olup 

steril kaplarda iki saat içinde laboratuvara getirilmiş ve analize alınmıştır. Analiz için alınan 

kazıntılardan iki tekrarlı ekimler yapılmıştır. Ekimler sırasında mukoid koloni oluşturan, 

potansiyel biyofilm üretici 84 bakteri elde edilmiştir. İzolatlar petri plaklarına ekilerek 

‘slime üretimini teşvik edici besiyerine (ESP)’ çizgi ekim yapılmak suretiyle saflaştırılmıştır. 

Elde edilen izolatların temel biyokimyasal, mikroskobik ve kültürel özellikleri 

konvansiyonel yöntemler kullanılarak belirlenmiştir. Ön tanılama çalışmalarına göre farklı 

olduğu düşünülen toplamda 61 izolat çalışmada kullanılmak üzere seçilmiştir. Bakterilerin 

biyofilm oluşumları kalitatif ve kantitatif olarak tespit edilmiştir. Çalışmada, bakterilerin 

okside edici bir ajan olan monokloramin (NH2Cl) [Chloramine T trihydrate 

(C7H7ClNaNO2S.3H2O)] (Merck) ve bir quaterner amonyum bileşiği (QAC) olan Penwater 

BC8120 (Hidrokim)’ye karşı dirençlilik profilleri replika plate yöntemi kullanılarak 

çıkarılmıştır. Çalışmada biyositlerin biyofilm oluşumu ve bakteri üremesine etkisi için, 

GraphPad (Prism) versiyon 2.01 bilgisayar programı ile One-Way ANOVA yöntemi 

kullanılarak istatistiksel karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan screening sonucunda biyosit 

dirençli biyofilm üretici olduğu belirlenen bakterilerin QS yanıtlarının tespiti 

Chromobacterium violaceum ve Agrobacterium tumefaciens referans suşları kullanılarak 

belirlenmiştir.  

Sonuç: Sonuç olarak, biyositlerin 10 farklı dozu ile 24, 48 ve 72 saat (%1, %0,5, %0,2, %0,1, 

%0,01, %0,001, %0,0001, %0,00001, %0,000001, %0,0000001) muamele edilen 

bakterilerin uygulama süresi ve dozuna bağlı olarak değişen dirençlikler gösterdiği 
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saptanmıştır. Bununla beraber çalışmada, 73 nolu bakterinin Chloramine T tridyate 

biyositinin %0,1, %0,2, %0,5 ve %1 konsantrasyonlarında gösterdiği dirençliğinin, yine 84 

nolu bakterinin aynı biyositin %1 ve %0,2 konsantrasyonlarında ve %0,01, %0,0001 ve 

%0,00001 konsantrasyonlarında gösterdiği dirençliğinin QS sinyalleşme sistemlerine 

dayandığı tespit edilmiştir. Farklı gram (-) bakterilerde birçok farklı AHL molekülleri 

bulunmakla beraber kullanılan referans suşlar nedeniyle çalışmamızda sadece BHL ve 

OdDHL üretici bakteriler tespit edilmiştir. 73 ve 84 nolu bakterilerde; belirtilen biyosit 

konsantrasyonlarında gösterdikleri biyofilm üretiminin ve dirençliğin bu iki sinyal 

molekülüne bağımlı olduğu belirlenmiştir. Çalışmada biyosit dirençliğinin QS sistemleri ile 

ilişkilendirilmesinin; zararlı biyofilm üretimi ve biyositlere direnç sorununun çözülmesi 

açısından önemi büyüktür. Endüstriyel sistemlerde sorun oluşturan biyofilm üretici 

mikroorganizmaların sistemlerde uygulanan biyositlere geliştirdikleri direncin 

aydınlatılması ve engellenmesinde çalışma ile elde edilen ön sonuçların yararlı olacağı 

düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Biyofilm, Quorum Sensing, Biyosit, Atık Su Arıtma Sistemi 

Teşekkür: Bu çalışma, 10-32 nolu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi BAP projesi olarak 

desteklenmiştir.  
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Cyprinus carpio LİNNAEUS, 1758 CEYHAN NEHRİ POPULASYONUNUN 

KARYOMORFOLOJİSİ 

Sevgi ÜNAL1, Muhammet GAFFAROĞLU2 

1Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara, sevgiunal@gazi.edu.tr,  
2Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kırşehir 

Amaç: Ülkemiz iç sularında geniş yayılış alanına sahip Cyprinus carpio Linnaeus, 1758’nun 

Ceyhan Nehri populasyonunun karyotip morfolojisinin belirlenmesi amaçlandı. 

Gereçler ve Yöntemler: 2014 yılında Ceyhan Nehri(Adana)’nde gerçekleştirilen arazi 

çalışmasında yakalanan 5 adet C. carpio örneği canlı olarak laboratuvara getirildi. Balık 

örneklerinden kromozom plaklarının hazırlanmasında Collares-Pereira (1992)’nın “Havada 

Kurutma Tekniği” kullanıldı. Kromozomlar Levan ve ark. (1964)’a göre sıralanarak karyotip 

oluşturuldu. 

Sonuç: C. carpio bireylerinden elde edilen preparatlardan iyi kalitede olan 80 metafaz 

plağında yapılan sayımlar sonucu bu türün kromozom sayısının 100 olduğu tespit edildi. 

Karyotip morfolojisinin ise 15 çift metasentrik, 9 çift submetasentrik, 26 çift subtelo-

akrosentrik kromozomdan oluştuğu belirlendi. Toplam kromozom kol sayısı (NF) 148 

olarak hesaplandı. Eşey kromozomları farklılaşması gözlenmedi.  

Anahtar Kelimeler: Cyprinus carpio, Karyotip, Ceyhan Nehri 
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Uresiphita gilvata F. (LEPİDOPTERA: CRAMBİDAE)’NIN BESİN TERCİHİ VE GELİŞİMİNE 

FARKLI KARBONHİDRATLARIN VE TANİK ASİDİN ETKİSİ 

Ender ALTUN1, Nurver ALTUN2, Mahmut BİLGENER 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü,  Samsun,  2Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Rize, nurver.altun@erdogan.edu.tr 

Amaç: Bu çalışmada, Uresiphita gilvata türünün son larva döneminde besin tüketimi ve larvaların 

gelişimi üzerine farklı karbonhidratların ve tanik asidin etkisi Geometrik Analiz yöntemiyle 

incelenmiştir.  

Gereçler ve Yöntemler: U. gilvata larvaları  2014 yılında Kızılırmak Deltası’ndan konak bitkileri 

Sophora alopecuroides L. (Fabaceae) üzerinde beslenirlerken toplanarak laboratuvara  getirilmişlerdir. 

Larvalar Yamamoto (1969)’dan modifiye edilerek hazırlanan %3 konsantrasyonda sakaroz içeren 

kontrol besininde toplu halde beslenmişlerdir.  Bunlardan elde edilen erginlerin bıraktıkları 

yumurtalardan çıkan larvalar beslenme deneylerinde kullanılmıştır. Larvalar son larva evresine 

gelinceye kadar, beslenmeye deneyinde kullanılacakları besin tipinde toplu halde beslenmişler, son 

larva evresinde her besin grubunda 10 larva olacak şekilde tek tek besleme kaplarına alınmışlardır. 

Gün aşırı yeni besin 0,0001 gr hassasiyetli terazide tartılarak verilmiş, tüketilmeden kalan besinler 

etüvde kurutulduktan sonra kuru ağırlıkları ve larvaların günlük ağırlıkları not edilmiştir. Bu durum 

larvalar pupa evresine erişinceye kadar devam etmiştir. Pupalar, 50 0C sıcaklıktaki etüvde kurutularak 

pupa kuru ağırlığı da belirlenmiştir. Çalışmada 13 farklı besin grubu kullanılmıştır. 

Bulgular: Farklı besinlerde beslenen bireylerin son larva dönemindeki besin tüketimleri (mg) sırasıyla 

şu şekilde bulunmuştur: Karbonhidrat ihtiva etmeyen besin, 179,37 ±1,43; %3 glikoz, 60,04 ± 0,95; %3 

galaktoz, 290,19 ±0,94;  % 3 früktoz, 170,36±0,97; %3 maltoz, 130,22±1,01; %3 sakaroz, 158,22 ±  

0,99; % 3 arabinoz, 590,03± 1,03; %3 mannoz, 44,88 ± 0,61; nişasta, 145,64± 0,95; %3 sakaroz + %5 

tanik asit, 9,035 ± 0,92; %3 nişasta + %5 tanik asit, 83,66 ± 0,93; %3 glikoz + %5 tanik asit, 36,4 ± 1,05; 

%3 maltoz+ % 5 tanik asit, 81,64 ± 0,84. Besinlerde beslenen larvalardan elde edilen pupaların kuru 

ağırlıkları (mg) ise şu şekilde belirlenmiştir: karbonhidratsız, 30,66 ± 0,62; %3 glikoz, 44,77 ± 0,66; %3 

galaktoz, 29,44±0,78; % 3 maltoz, 51,35 ±0,7; %3 früktoz, 62,84 ± 0,59; %3 arabinoz, 68,54 ± 0,85; %3 

sakaroz, 56,18 ± 0,71; %3 mannoz, 71,53± 0,69; %3 nişasta, 58,50 ±0,81; %3 sakaroz+ %5 tanik asit, 

23,41 ± 0,1; %3 nişasta + %5 tanik asit, 24,57± 0,1; %3 glikoz+ %5 tanik asit, 16,6; 0,81 %3 maltoz+ % 

5 tanik asit, 22,58 ± 0,89. 

Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak, en fazla besin tüketiminin arabinozda, en az besin tüketiminin ise 

mannoz ihtiva eden besinde olduğu belirlenmiştir. Ito (1960) yılında ipekböceği ile yapmış olduğu 

çalışmada arabinoz, ramnoz, maltoz ve galaktozun beslenmeyi uyardığı, glikozun ise ipekböceğinin 

beslenmesi için zayıf uyarıcı olduğunu belirlemiştir. Bu sonuçlar, özellikle arabinoz için 

sonuçlarımızdan farklılık göstermektedir. Applebaur ve ark. (2011), bir tohum böceği olan 

Callosobruchus chinensis ile yapmış oldukları çalışmada nişastanın larva gelişim hızını yavaşlattığını 

belirlemişler ve bizim U. gilvata sonuçlarımızdan farklılık teşkil etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Uresiphita gilvata, Geometrik analiz, Besin tercihi, karbonhidrat 
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GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.,) BAHÇELERİNDE 

AĞIR METAL KİRLİLİĞİ 

Derya İŞLER1, Kamil SARPKAYA2, Nilgün KALKANCI2, Feyza N. KAFADAR1, Canan CAN1 

1Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Gaziantep, 

islerderya@hotmail.com,  
2Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Gaziantep 

Amaç: Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için önemli gelir kaynaklarından biri olan 

Antepfıstığı (Pistacia vera L.,) yetiştiriciliğinde uygulanan zirai işlemler sonucu oluşan, Cu, 

Cd, Cr ve Pb gibi bazı ağır metal kirlilik düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Antepfıstığı yetiştiriciliğinin yoğun 

olduğu fıstık bahçelerinde bazı zirai uygulamaların yapılmadığı (pestisid uygulama ve suni 

gübrelemenin yapılmadığı) ve çeşitli zirai uygulamaların yapıldığı (pestisid uygulama, 

gübreleme ve toprak işlemenin yapıldığı) bölgelerden toplam 16 adet toprak örneği 

çalışılmıştır. Araştırmada kullanılan toprak örnekleri, Antep fıstığı bahçelerinde ağaç altı ve 

çevresinden 5-10 farklı bölgeden olacak şekilde, toprağın üst yüzey materyalleri 

süpürüldükten sonra, steril bir kürek ile yüzeyden 2–20 cm aralıktan (Jackson, 1962) 

alınmış ve analize hazır hale getirildikten sonra, belirlenen ağır metal analizleri yapılmıştır. 

Bu ağır metallerden DTPA ile ekstrakte edilebilir Bakır (Cu) (mg Kg-1)  Lindsay ve Norvell 

(1978) tarafından bildirildiği şekilde ve Kral suyu ile ekstrakte edilebilir Kadmiyum (Cd)  

(mg Kg-1), Krom(Cr) (mg Kg-1) ve Kurşun (Pb) (mg Kg-1) Kacar (2012)’a göre belirlenmiş ve 

ICP spektrofotometrik ölçüm yapılmıştır. 

Sonuç: Zirai uygulamalarla birlikte toprak örneklerinin ekstrakte edilebilir bakır (Cu) (mg 

Kg-1), krom (Cr) ve kurşun (Pb) (mg Kg-1)  içeriklerinin arttığı belirlenmiş, fakat bu 

artışların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (p˃0,05) görülmüştür. Bununla birlikte zirai 

uygulamalarla birlikte toprak örneklerinin ekstrakte edilebilir kadmiyum (Cd) (mg Kg-1 ) 

içeriklerinin arttığı ve bu artışın istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05) olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Antepfıstığı, Ağır Metal kirliliği 

Teşekkür: Bu çalışma, FEF.13.21 nolu Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi tarafından desteklenmektedir. 
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Pseudophoxinus maeandri (LADİGES, 1960) (ACTİNOPTERYGİİ, CYPRİNİDAE)’NİN 

KROMOZOMAL ÖZELLİKLERİ 

Muradiye KARASU AYATA1, Eşref YÜKSEL2, Muhammet GAFFAROĞLU1 

1Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Kırşehir, 

muradiye.karasu@gmail.com,  
2Gazi Üniversitesi Fen Fak., Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, 

Ankara 

Amaç: Bu çalışmanın amacı; Pseudophoxinus maeandri’nin kromozom özelliklerini (Giemsa 

boyama, C-bantlama ve gümüş boyama ile) ortaya çıkarmaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: P. maeandri’ye ait 7 örnek Işıklı Kaynağı (Çivril, Denizli)’ndan 

2013 yılında yakalandı. Kromozom preparatları havada kurutma tekniği ile hazırlandı. 

Konstitütif heterokromatin bölgeleri C-bantlama tekniği ile nükleolus organizatör bölgeleri 

(NOR) ise gümüş boyama tekniği ile tespit edildi. 

Sonuç: P. maeandri’de diploit kromozom sayısı 50 olmak üzere karyotipinin 5 çift 

metasentrik (m), 16 çift submetasentrik (sm) ve 4 çift subtelo-akrosentrik (st-a) 

kromozomdan oluştuğu belirlendi. Kol sayısı 92 olarak hesaplandı. Karyotipteki en uzun 

kromozom çifti st-a olarak ölçüldü. C-bantlama ile çok sayıda kromozomun sentromerinde 

konstitütif heterokromatin bölge tespit edildi. Gümüş boyama ile ise 2 çift sm kromozomun 

kısa kollarının ucunda NOR gözlendi. Bu çalışmanın, Anadolu cyprinidlerinin sitogenetiğine 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pseudophoxinus, karyotip, C-bantlama, NOR 

Teşekkür: Bu çalışma, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

(Proje Kodu: 05/2012-76) tarafından desteklenmiştir.  
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GAZİANTEP İLİ Alopecosa (ARANEAE:LYCOSİDAE) ÖRÜMCEKLERİN EKOLOJİSİ VE 

MOLEKÜLER YÖNDEN İNCELENMESİ 

Derya ARSLAN, Adile AKPINAR, Türkan AYTEKİN, Aynur ERBAŞ 

Gaziantep Üniversitesi, Fen, Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 27310 Şehitkamil/Gaziantep, 

aozdemir@gantep.edu.tr 

Amaç: Çalışmada Gaziantep iline bağlı 9 ilçenin (Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, Karkamış, 

Oğuzeli, Yavuzeli, İslahiye, Nurdağı, Araban) Alopecosa örümceklerinin faunastik açıdan 

belirlenmesi, ekolojik yönden incelenmesi ve moleküler olarak değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler:  Lycosidae (Arachnida: Araneae) familyasına ait Alopecosa cinsi 

örümcekleri belirleyebilmek amacı ile il genelinde merkez ve çevre 9 ilçeye düzenli 

periyotlarda arazi çıkışları gerçekleştirilmiştir. Örümcek örnekleri elle, aspiratör, çukur 

tuzak yöntemleri ile yakalanmıştır. Toplanan örümcekler % 96 etil alkol içerisinde 

laboratuvara getirilmiş ve -80 de moleküler çalışmalarda değerlendirilmek üzere muhafaza 

edilmiştir. Araştırma kapsamında alandan elde edilen dişi ve erkek örneklerin klasik 

sistematik ile tür tayinleri gerçekleştirilmiş ergin altı örneklerin tür tayini işlemleri için 

moleküler işlemler gerçekleştirilmiştir.  Çalışma ile hem ergin örümceklerin hem de ergin 

altı örümceklerin ekolojik istekleri ve tür değerlendirmeleri yapılmıştır. 

Sonuç: Çalışma kapsamında Gaziantep iline ait Lycosidae familyası Alopecosa cinsi 

örümcekler faunastik, ekolojik olarak değerlendirilmiştir. Örneklerden özellikle erginaltı 

türleri tayin edebilmek amacıyla moleküler sistematik çalışmalarına tabii tutulmuştur. Bu 

bağlamda moleküler olarak DNA izolasyonu, PCR, jel görüntüleme, DNA dizi analizi 

gerçekleştirmiştir. Çalışma ile daha önceleri araştırılamayan yavru örneklerin türleri 

belirlenerek, bölge içerisinde ilçeler arası ekolojik ve habitat farklılıkları kıyaslanmıştır. 

Araştırma ile Alopecosa cinsi örümceklerin ekolojik olarak sıcak ve kurak alanları tercih 

ettikleri, habitat bakımından ise nadiren su kenarlarında bulundukları özellikle çalılık ve 

taşlık ortamlarda yuva yaptıkları belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Alopecosa, Örümcek, Ekoloji, Lycosidae, Gaziantep. 

Teşekkür: Çalışma Gaziantep Üniversitesi, bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 

F.E.F 15.05 nolu proje ile desteklenmektedir. 
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GAZİANTEP İLİ Pardosa (ARANEAE:LYCOSİDAE) ÖRÜMCEKLERİN EKOLOJİSİ VE 

MOLEKÜLER YÖNDEN İNCELENMESİ 

Aynur ERBAŞ, Adile AKPINAR, Türkan AYTEKİN, Derya ARSLAN 

Gaziantep Üniversitesi, Fen, Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 27310 Şehitkâmil/Gaziantep, 

aozdemir@gantep.edu.tr 

Amaç: Çalışmada Gaziantep iline bağlı 9 ilçenin (Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, Karkamış, 

Oğuzeli, Yavuzeli, İslahiye, Nurdağı, Araban) Pardosa örümceklerinin faunastik, ekolojik 

yönden incelenmesi ve moleküler olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler:  Lycosidae (Arachnida: Araneae) familyasına ait Pardosa cinsi 

örümcekleri belirleyebilmek amacı ile il genelinde merkez ve çevre 9 ilçeye düzenli 

periyotlarda arazi çıkışları gerçekleştirilmiştir. Örümcek örnekleri elle, aspiratör, çukur 

tuzak yöntemleri ile yakalanmıştır. Toplanan örümcekler % 96 etil alkol içerisinde 

laboratuvara getirilmiş ve -80 de moleküler çalışmalarda değerlendirilmek üzere muhafaza 

edilmiştir. Araştırma kapsamında alandan elde edilen dişi ve erkek örneklerin klasik 

sistematik ile tür tayinleri gerçekleştirilmiş ergin altı örneklerin tür tayini işlemleri için 

moleküler işlemler gerçekleştirilmiştir.  Çalışma ile hem ergin örümceklerin hem de ergin 

altı örümceklerin ekolojik istekleri, habitat tercihleri ve tür değerlendirmeleri yapılmıştır. 

Sonuç: Çalışma kapsamında Gaziantep iline ait Lycosidae familyası Pardosa cinsi 

örümcekler faunastik, ekolojik olarak değerlendirilmiştir. Örneklerden özellikle erginaltı 

türleri tayin edebilmek amacıyla moleküler sistematik çalışmalarına tabii tutulmuştur. Bu 

bağlamda moleküler olarak DNA izolasyonu, PCR, jel görüntüleme, DNA dizi analizi 

gerçekleştirmiş, yavru örneklerin türleri belirlenerek, bölge içerisinde ilçeler arası ekolojik 

ve habitat farklılıklar kıyaslanmıştır. Araştırma ile yer örümcekleri olarak bilinen Lycosidae 

familyasının önemli bir cinsi olan Pardosa nın ekolojik isteklerinin genellikle kurak ve sıcak 

ortamlar oldukları belirlenmiş habitat olarak ta çalılık, taşlık alanları, yapraklar arasını 

tercih ettikleri gözlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Pardosa, Örümcek, Ekoloji, Lycosidae, Gaziantep. 

Teşekkür: Çalışma Gaziantep Üniversitesi, bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 

F.E.F 14.05 nolu proje ile desteklenmektedir. 
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ÖZLÜCE BARAJ GÖLÜ (BİNGÖL)’NÜN SU ÜRÜNLERI YETİŞTİRİCİLİĞİ  

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gürel Nedim ÖRNEKCİ, Hakan AKGÜN, Mehmet KÜÇÜKYILMAZ, Nurten ÖZBEY, Tunay 

ŞEKER 

Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 23040, Elazığ gurelnedim.ornekci@gthb.gov.tr 

Amaç: Bu çalışmada, Özlüce Baraj Gölü’nün su ürünleri yetiştiriciliği açısından 

değerlendirilebilmesi için; çevresel faktörler ve bazı su kalite parametrelerinin mevsimsel olarak 

izlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler:  Araştırma kapsamındaki izleme programı, Nisan 2013-Mart 2014 

arasında, mevsimsel olarak 3 istasyonda 9 örnekleme noktasında yürütülmüştür. Su kalitesi 

ölçümleri gerekli su örnekleri yüzeyden (0,5 m), 5 m. ve 10 m. derinliklerden Nansen şişesi 

yardımıyla alınmıştır. Özlüce Baraj Gölü’nde; sıcaklık, çözünmüş oksijen, oksijen doygunluğu, 

iletkenlik ve pH ölçümleri YSI marka Professional Plus model ölçüm seti ile ve ışık geçirgenliği ise 

sechhi diski ile yerinde ölçülmüştür. Bu istasyonlardan alınan su örnekleri 1 L. hacimli koyu 

renkli cam şişelere konularak Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Laboratuvarına getirilmiş, 

anyon ve katyon parametreleri, klorofil a, toplam sertlik ve Toplam alkalinite analizleri 

yapılmıştır. 

Sonuç: Bir yıl boyunca mevsimsel olarak yapılan araştırma sonucunda su kalite parametrelerine 

ait bazı veriler yardımıyla, Özlüce Baraj Gölü'nün su kalite sınıfları Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği'nde mevcut "Kıtaiçi su kaynaklarının sınıflarına göre kalite kriterleri, göller, göletler, 

bataklıklar ve baraj haznelerinin ötrofikasyon kontrolü sınır değerleri ve çeşitli göl trofik 

sınıflandırma indeksleri " tablolarından yararlanılarak tespit edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen 

fizikokimyasal parametrelere ait veriler Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde bildirilen kıta içi su 

kalite standartlarına göre değerlendirildiğinde, genel olarak Özlüce Baraj Gölü sularının I. sınıf 

yani yüksek kaliteli su sınıfında yer aldığı sonucuna varılabilmektedir. Ağ Kafeslerde Alabalık 

yetiştiriciliği açısından bakıldığı zaman, su kalitesi açısından su ürünleri yetiştiriciliğine uygun 

olan Özlüce Barajı; Bölgemizde bulunan baraj göllerinde ağ kafeslerde alabalık yetiştiriciliği 

periyodik olarak yapılmaktadır. Baraj göllerinde bir yetiştiricilik periyodunu belirleyen en 

önemli faktör su sıcaklığıdır. Su sıcaklığı, Özlüce baraj gölünde kış mevsiminde bir yetiştiricilik 

periyodu için alabalığın boy ve ağırlık artışı sağlayamayacağı kadar düşük çıkmıştır. Yaz 

aylarında ise çok yüksek olmamakla birlikte bir yetiştiricilik periyodun gerçekleşmesini 

etkileyecek kritik durumdadır. Ayrıca; çalışma sahasında yapılan inceleme ve araştırmalarda 

baraj gölünde yaz aylarında enerji üretimi ve buharlaşmadan dolayı su kayıplarının yüksek 

oranda olduğu görülmüştür. Özellikle 3. Bölge (Kığı)’ye doğru baraj gölü su seviyesinde büyük 

düşüşler meydana gelmiştir. Su seviyesindeki düşüş yaz aylarında başlayıp sonbahar aylarına 

kadar devam etmiştir. Mevsimsel olarak aldığımız su numuneleri ve çevresel faktörler 

incelendiğinde her ne kadar su parametreleri açısından su ürünleri yetiştiriciliğine uygun olan 

Özlüce Barajı, gerek su sıcaklığı gerekse çevresel faktörler açısından su ürünleri yetiştiriciliği 

açısından bazı sorunlar oluşturacağı ve risk teşkil edeceği tarafımızca tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Özlüce Barajı, Su Kalitesi, Alabalık, Yetiştiricilik 
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MUĞLA’DA SATIŞA SUNULAN ÖKSE OTU (Viscum album  L. subsp. album L.) BİTKİSİ 

YAPRAKLARININ ALTI FARKLI EKSTRAKTININ ANTİMİKROBİYAL ETKİSİNİN 

ARAŞTIRILMASI VE METANOL EKSTRAKTIN GC/MS ANALİZİ 

Dilek KESKİN1  Nur Ceyhan GÜVENSEN2 

1Çine Meslek Yüksekokulu , Adnan Menderes Universitesi Aydın 2 Biyoloji Bölümü, Fen 

Fakültesi Muğla Sıtkı Koçman Universitesi,  Muğla,   nurceyhan@mu.edu.tr 

Amaç: Bu çalışmada ökse otu bitkisi yapraklarının, etanol, metanol, hekzan, kloroform, 

izopropanol ve su ekstraktlarının 10 bakteri ve bir maya’ ya karşı antimikrobiyal 

aktivitesine bakılmıştır. Etkili olan ekstraktın GC/MS analizi yapılmıştır 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada incelenen bitki materyali Muğla’da pazar yerinden 

temin edilmiştir. Çalışmada 10 bakteri ve bir maya antimikrobiyal aktivite için 

kullanılmıştır. Antimikrobiyal aktiviteyi saptamada disk difüzyon yöntemi ve minimum 

inhibisyon konsantrasyonu kullanılmıştır. Metanolik ekstrakt içeriğinin tayini için GC-MS 

analizi yapılmıştır. 

Sonuç:.  Ökseotu (Viscum album) bitkisinin metanol ekstraktı  S.faecalis ve B.subtilis’e karşı 

22 mm inhibisyon zonu oluşturmuştur. Etanol ekstraktı ise P.aeruginosa’ya karşı 19 mm 

inhibisyon zonu oluşturmuştur. Ökseotu’nun izopropanol ekstraktı ise B.subtilis’e karşı 19 

mm inhibisyon zonu oluşturmuştur. Ökse otu  bitkisinin metanol ekstraktının S. faecalis 

ATCC 8043 4 ve B.subtilis ATCC 6633’karşı  en düşük 4 mg/mL oluşturduğu gözlenmiştir. 

GC/MS analizi sonucunda beş bileşik saptanmıştır. Giliserin (66.70%), asetik asit (14.87%) 

ve karvakrol (9.02%) ise en yüksek oranda bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Ökseotu, antimikrobiyal aktivite, kimyasal içerik 

Teşekkür: Bu çalışma, CMYO-13-001 nolu Adnan Menderes Üniversitesi projesi tarafından 

desteklenmiştir.  
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Pelias barani (BÖHME VE JOGER,1983)'NİN POTANSİYEL DAĞILIM MODELLEMESİ 

Serkan GÜL 

Recep Tayyip Erdoğan  Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Rize, 

serkan.gul@erdogan.edu.tr 

Amaç: Pelias barani'nin dağılımını etkileyen faktörleri ve iklimsel öğüntülerini belirlemek 

bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Böylece nadir görünen bu türün korunması 

için mekansal planlamaların yapılmasında iklimsel parametrelerin önemi bu çalışmada 

araştırılarak coğrafi dağılımı hakkında yeni bilgiler sunulmuştur.  

Gereçler ve Yöntemler: Türün iklimsel dağılışını belirleyebilmek için Küresel İklim Verisi 

(WorldClim) sitesinden 19 adet biyoiklimsel veri yaklaşık 1 km mesafeyi kapsayacak 

şekilde küresel ölçekli tabaka olarak indirildi ve ArcGis 10.1 paket programı kullanılarak 

küresel ölçekli bu tabakalar Türkiye'nin sınırlarını kapsayacak şekilde çıkartıldı. 

Biyoiklimsel değişkenler birbirlerine çok benzer oldukları için Pearson korelasyon katsayısı 

(-0.75<r<0.75) kullanılarak fazlalık değişkenler çıkartıldı ve dört biyoiklimsel değişken 

modele uygun olarak seçildi. Maxent sürüm 3.3.3e programı kullanılarak türün dağılım 

modellemesi 10 tekrarlı olacak şekilde oluşturuldu. 

Sonuç: Pelias barani'nin mevcut oluşunu açıklayan en önemli biyoiklimsel değişkenler Bio-

14 (En kuru ayın yağışı), Bio-4 (Mevsimsel sıcaklık), Bio-15 (Mevsimsel yağış) ve Bio-5 

(Ensıcak periyodun maksimum sıcaklığı) oldu. Ortalama AUC 0.904 ve standart hatası 0.068 

olarak hesaplandı. Yapılan analizle sonucunda Pelias barani'nin potansiyel dağılımını 

etkileyen sıra dışı yağışlara sahip olan Türkiye'nin kuzeybatı ve kuzeydoğu Karadeniz 

bölgesi tür için en yüksek öngörülen uyumluluğa sahip bölgeler olarak belirlendi. 

 Pelias barani'nin Türkiye'nin sadece Karadeniz sahili boyunca bulunması bu türün çevresel 

koşulların büyük bir çeşitliliğine direnç göstermediğini gösteriyor. Yaz sıcaklıkları ve 

yağışları muhtemelen bu türün dağılımı üzerine sınırlayıcı bir faktördür.  

Pelias barani'nin populasyon eğilimi azalma yönündedir bunun en önemli sebepleri habitat 

kayıpları ve insanlar tarafından zarar görmeleridir. Hem bu tür tehditlerden hem de 

iklimsel sınırlayıcıların göz önünde bulundurulmasından dolayı bu türün IUCN kırmızı 

listesindeki mevcut durumunun değiştirilmesi söz konusu olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafik dağılım, İklim, Karadeniz, Koruma, Pelias barani, Viperidae 
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MUĞLA İLİ KIYI İLÇELERİ DENİZEL ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ(KIYI 

KURULU MODEL ÖNERİSİ) 

Mehmet Ali AKKAYA 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Fethiye/Muğla, 

maliakkaya@mu.edu.tr 

Amaç:Son elli yıllık süre içinde kıyı, kıyı kullanımı, kıyı planlaması, kıyı yönetimi vb. gibi 

konular, artarak önem kazanmış ve bunun sonucu olarak da özel anlamda zaman zaman 

hukuksal ve yönetsel düzenleme gereksinimi ortaya çıkmıştır. 1.400 km kıyı şeridine sahip 

Muğla ili kıyılarıyla ilgili; kıyı kullanımına ilişkin hizmet bedeli, belirli süreli kiralama, 

kullanım kısıtlaması, kıyı çizgisi belirleme, bedelsiz tapu iptali, mülkiyet ilişkileri ile ilgili 

sorunlara Muğla ilinin Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuşması ile birlikte yetki 

paylaşımı sorununa bir yenisi daha eklenmiştir. Sorunun çözümüne geçici olarak Muğla 

Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliği yaparak yerel kıyı sorunlarının üniversite çatısı 

altında çözülebileceğini göstermiştir. Bu kapsamda bütünleşik kıyı alanları yönetimi için 

merkezi ve yerel siyasetten uzak “Kıyı Kurulu Modeli”nin yasal ve yönetsel altyapısının 

dinamiklerini belirlemek, bu konuda yasa koyucu ve uygulayıcılar için öneri ve tekliflerde 

bulunmak temel amaç olarak belirlenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler:Bütünleşik kıyı yönetimi konusunda yerli ve yabancı literatür 

taranmış, kavramsal analiz yapılmıştır. Seçilen yöntem ve metod olarak, literatürden elde 

edilen verilerin analizi ve yeniden düzenlenmesi yöntemi benimsenmiştir. Veriler, 

alanyazından, internet kaynaklarından, lisansüstü akademik çalışmalar ve uygulamalardan 

elde edilmiş, öncelikle elde edilen veriler çalışmanın alt başlıklarına göre ayrılmış ve analize 

tabi tutulmuştur.  

Bulgular:Yapmış olduğumuz model çalışmasında kıyı planlamalarının, merkezi yönetim, 

yerel yönetim, sektör temsilcileri, sivil toplum örgütleri, üniversite ve halkın katılımından 

oluşan tek elden ama çok sesli yürütülmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Sonuç:Muğla ili kıyı ilçeleri kıyı alanlarının kullanım ve gelişiminin sürdürülebilir olarak 

devamının sağlanabilmesi için gerekli olan bütünleşik yönetim, koruma, kullanım, planlama, 

soruların analizi ve çözümü için henüz ülkemizde uygulama alanı olmayan ancak Avrupa 

Birliği ülkelerinde benzeri olan diğer kıyı illeri için model olabilecek il bazında “Kıyı Kurulu 

Modeli”nin yasal ve yönetsel model üzerinde çalışılmış, posterde görsel olarak bu model 

çalışması üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda öncelikli olarak üniversite bünyesinde 

“Deniz ve Kıyı Araştırmaları Merkezi” kurulmasına ilişkin Araştırma Merkezi Yönetmelik 

taslağı hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler:Kıyı Kurulu, Yetki Paylaşımı, Bütünleşik Kıyı Yönetimi, Deniz ve Kıyı 

Araştırmaları Merkezi 



 

XII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                        14-17 EYLÜL 2015, MUĞLA 
 

221 

 

DOPİNG MADDESİ OLARAK KULLANILAN ANABOLİK STEROİDLERDEN 

STANOZOLOL’UN GENOTOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Arif AYAR1, Handan UYSAL2, Deniz ALTUN ÇOLAK3 

1Amasya Üniversitesi, Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Amasya, 

arif.ayar@amasya.edu.tr,  
2Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzurum, 

 3Erzincan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzincan 

Amaç: Dünyada spor tarihi boyunca özellikle atletizm, halter ve vücut geliştirme sporu ile 

uğraşan genç yaştaki bir çok sporcunun doping amacıyla anabolik steroidleri yoğun olarak 

kullandığı bilinmektedir. Bu çalışmayla, kullanımı yasaklanmış olsa da illegal olarak halen 

sıkça kullanılmakta olan Stanozolol (Winstrol) doping maddesinin olası genotoksik, 

mutajenik ve sitotoksik etkilerinin insan kan kültüründe in vitro mikronükleus testi ile 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylece bu maddelerin kullanımından doğabilecek tehlikelere 

dikkat çekmek ve kullanımının azaltılması hususunda insanlara caydırıcılık uyandırmak 

hedeflenmektedir.  

Gereçler ve Yöntemler: Öncelikle kullanılan doping maddesinin farklı konsantrasyonları 

(1, 10, 25, 50, 75 ve 100 mM) hazırlanmış ve insan periferal lenfosit hücrelerinden oluşan 

kan kültürüne uygulanmıştır. Çalışmamızın tümünde materyal olarak sigara ve alkol 

kullanmayan, yakın zamanda enfeksiyon hastalığı geçirmemiş, X ışını gibi herhangi bir 

fiziksel ajana maruz kalmamış, 23-25 yaşlarında sağlıklı erkek ve kadınlardan alınan 

periferik kanlar kullanılmıştır. Genotoksik etki için mikronükleus frekansları, sitotoksik etki 

için ise Nükleer Bölünme İndeksi (NBİ) hesaplanmıştır. Elde edilen veriler, çözücü olarak 

kullanılan dimetil sülfoksit (DMSO) ile hazırlanan negatif kontrol grubuyla ve genotoksik 

etkisi çok iyi bilinen Mitomisin C ile hazırlanmış pozitif kontrol grubuyla 

karşılaştırılırmıştır.  

Çalışmalarımızdan elde ettiğimiz MN ve NBİ değerleriyle ilgili istatistiksel analizler için, 

SPSS 13.0 programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin kontrol grupları ile uygulama 

grupları arasında karşılaştırılması için tek değişkenli varyans analizi (ANOVA) ve Tukey 

testleri uygulanmıştır. 

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda özellikle son üç konsantrasyonda (50, 75 ve 100 mM) 

negatif kontrol grubuna göre mikronükleus miktarlarında artış gözlenmiştir. Ancak bu 

artışlardan sadece en yüksek uygulama grubu olan 100 mM’lık gruptaki oran istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur. NBİ değerleri hesaplandığında ise kontrol grubuna göre 

düşüşler olsa da hiçbir uygulama grubunda istatistiksel olarak anlamlı sonuç tespit 

edilmemiştir. Tüm bu sonuçlardan yola çıkarak Stanozolol doping maddesinin kullanımının 

çeşitli mutasyonlara neden olabilecek genotoksik etkiler oluşturabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Doping, Stanozolol, İnsan kan kültürü, mikronükleus, genotoksisite 

Teşekkür: Bu çalışma Amasya Üniversitesi BAP Birimi tarafından FMP-BAP 14-066 nolu 

projeyle desteklenmektedir. 
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BEYAZ ÇAY’IN (Camellia sinensis) Drosophila melanogaster’DE LARVAL MORTALİTE 

VE ÖMÜR UZUNLUĞU ÜZERİNE ETKİLERİ 

Arif AYAR 

Amasya Üniversitesi, Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Amasya, 

arif.ayar@amasya.edu.tr 

Amaç: Çay ve onların ekstraktlarının içeriklerinin tedavideki rolleriyle ilgili pek çok çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmalar sıklıkla siyah ve yeşil çayla ilgilidir. Beyaz çayın ömür uzunluğu ile ilgili 

yapılan çalışma ise oldukça azdır. Beyaz çay, Camellia sinensis bitkisinin bazı varyetelerinin 

tomurcuk ve genç yapraklarından yapılan özel bir çaydır. Bu çay ismini, tomurcukların üzerini 

kaplayan gümüş rengi tüylerden dolayı kurutulduğu zaman çaya beyaz görünüm kazandıran 

tomurcuklardan alır. Bu çalışmada beyaz çayın Drosophila melanogaster’de larval mortalite ve 

ömür uzunluğu üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Gereçler ve Yöntemler: Beyaz çayın ömür uzunluğu üzerine etkisi, D. melanogaster’ in dişi ve 

erkek populasyonlarında ayrı ayrı çalışılmıştır. Bu amaçla aynı yaşlı bireyleri elde etmek için, 

taze besin ortamı içeren kültür şişelerinde çaprazlamalar yapılarak ön stoklar oluşturulmuştur. 

Pupadan çıkan aynı yaşlı (1-3 günlük) çiftleşmemiş ♀♀ ve ♂♂ sineklerden, her bir grup için 

ortalama 100 birey toplanmıştır. Toplanan bireyler boş kültür şişelerine konularak uygulamadan 

önce 2 saat aç bırakılmıştır. Daha sonra, bu bireyler farklı konsantrasyonlarda (0,5; 1,0; 1,5 ve 2,0 

mL/100mL besiyeri) beyaz çay ile kontrol grubu olan su ekstrelerini içeren şişelerde 2 saat 

beslenmişlerdir. Uygulama sonrasında ♀♀ ve ♂♂ bireyler, içinde Standart Drosophila Besiyeri 

(SDB) bulunan kültür şişelerine aktarılmış ve tüm kültür şişeleri uygun sıcaklık kabinlerinde 

(25±1˚C) tutulmuştur. Deney süresince besinler haftada iki kez tazelenmiştir. Birey sayıları her 

uygulama günü başlangıcında ve sonunda kontrol edilmiş ve ölen bireyler kaydedilerek 

ortamdan uzaklaştırılmıştır. Kontrol ve uygulama gruplarının tümünde, sayımlara ve uygulamaya 

en son birey ölene kadar devam edilmiştir. 

Ömür uzunluğu deneylerinden elde edilen verilerle ilgili istatistiksel analizler SPSS 13.0 

programı ile yapılmıştır. Kontrol ve uygulama gruplarına ait sonuçlar, Duncan’ın çoklu 

karşılaştırma testine göre p<0,05 düzeyinde karşılaştırılmıştır. 

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda, uyguladığımız hiçbir konsantrasyonda kontrol grubuna göre 

larval mortalite oranlarında herhangi bir azalış gözlenmemiştir. Bu sonuç bitki ekstraktının 

uygulama gruplarında toksik etki oluşturmadığı şeklinde yorumlanmıştır. Çalışmanın ikinci 

aşamasından elde ettiğimiz sonuçlarda ise konsantrasyon artışına paralel olarak ömür uzunluğu 

oranlarında istatistiksel olarak anlamlı artışlar gözlenmiştir. Sonuçlar mevcut literatür bilgileri 

ile karşılaştırılıp tartışıldığında bu sonucun beyaz çaydaki antioksidan içeriği ile ilgili olabileceği 

şeklinde yorumlanmıştır. Projenin ilerleyen aşamalarında beyaz çayın içeriği net olarak 

belirlenecek ve yapılacak farklı test teknikleri ile bulduğumuz sonuçlar karşılaştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Beyaz çay, Drosophila melanogaster, ömür uzunluğu, larval mortalite 

Teşekkür: Bu çalışma Amasya Üniversitesi BAP Birimi tarafından FMB-BAP 15-0113 nolu 

projeyle desteklenmektedir. 
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DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ ELATERİDAE (COLEOPTERA) FAMİLYASI ÜZERİNDE 

FAUNİSTİK ÇALIŞMALAR 

Mahmut KABALAK, Yavuz TURAN, Osman SERT 

Hacettepe Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Beytepe Çankaya - Ankara, 

mahmut@hacettepe.edu.tr 

Amaç: 2013 - 2016 yılları arasında devam eden proje kapsamında; yoğun arazi çalışmaları 

ile Doğu Karadeniz Bölgesinde (Artvin, Bayburt, Erzurum’un kuzeyi, Giresun, Gümüşhane, 

Ordu, Rize, Trabzon) sistematik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada 2013 ve 2014 yılı 

arazi çalışmalarında elde edilen ön faunistik bilgiler sunulmuştur. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma kapsamında Doğu Karadeniz bölgesinde arazi çalışmaları 

yapılarak atrap, taş altından emgi tüpü ile, feromon tuzağından örnekler toplanmıştır. 

Toplanan örnekler H. Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Entomoloji laboratuvarına 

getirilerek koleksiyona alınarak teşhisleri yapılmıştır. Arazi çalışmaları ve toplanan 

örneklerin teşhislerine devam edilmektedir. 

Sonuç: Çalışma kapsamında Elateridae (Coleoptera) familyası 5 altfamilya, 21 cinsten 

toplam 41 tür teşhis edilmiştir. Bu türlerden 17’si Elaterinae altfamilyasına aittir. Bu 

altfamilyayı sırasıyla 13 türle Dendrometrinae, 4’er tür ile Cardiophorinae ve Negastriinae, 

3 tür ile Agrypninae altfamilyaları takip etmektedir. Tespit edilen türlerin cinslere göre 

dağılımına bakıldığında Adrastus ve Athous cinslerinin 5’er tür ile en fazla sayıda türle 

temsil edildiği, Agriotes ve Ampedus cinslerinin 4’er tür ile onları izlediği ve sırasıyla 

Cardiophorus ve Zorochros cinslerinin 3’er tür, Agrypnus ve Selatosomus cinslerinin 2’şer 

tür, geriye kalan cinslerin ise birer tür içerdiği görülmektedir.  

Arazi çalışmaları sırasında örnekler farklı yöntemler kullanılarak toplanmıştır. Bu 

yöntemlerden en fazla tür toplananı 28 tür ile Atrapla otsu vejetasyondan örneklemedir. 

Bunu Dere kenarı taş altından emgi tüpü ile 5 tür, Feromon tuzağı 5 tür ile, Taş altından 

emgi tüpü ile 2 tür, Emgi tüpü ile ağaç kabuğu altından (Pinus sylvestris) 1 tür örneklemeleri 

izlemektedir.  

Proje kapsamında arazi çalışmaları ve tür teşhisleri devam etmektedir. Bu çalışmalar 

neticesinde bölgeden daha fazla türün tespit edileceği öngörülmerktedir. Projenin 

tamamlanması ile Doğu Karadeniz Bölgesi Elateridae familyası faunasının kapsamlı bir 

biçimde ortaya çıkarılması ve tespit edilen türlerin sistematik olarak incelenmesi 

hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesi, Elateridae, Fauna. 

Teşekkür: Bu çalışma, Prof. Dr. Osman SERT’in yürütücülüğünü yaptığı 212T103 nolu 

TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir.  
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Scutellaria albida L. subsp. condensata (Rech.f.) J.R.Edm. (LAMİACEAE) TAKSONUNA 

AİT ANATOMİK BİR ÇALIŞMA 

Sinem PEKÖNÜR, Ersin MİNARECİ 
 Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Muradiye, Manisa 

sinempekonur@gmail.com  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Scutellaria albida subsp. condensata taksonunun morfolojik 

özelliklerinin yeniden incelenmesi, anatomik karakterlerinin detaylı bir şekilde açıklanması 

ve tüy çeşitliliği açısından değerlendirilmesidir. Bu çalışma ile tür içinde bulunan sorunların 

aşılmasına ve gelecekte yapılacak çalışmalara katkı sağlanması beklenmektedir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyali Bitlis ve Van civarlarından 2014 yılında 

Temmuz-Ağustos aylarında çiçekli ve meyveli olarak doğal ortamlarından toplanmıştır. 

Araziden toplanan bitkinin çeşitli kısımlarından alınan örnekler %70’lik alkolde tespit 

edilmiştir. Bitkinin anatomik yapılarının belirlenmesi için Kryostat (Frozen mikrotom) 

yöntemi, Parafin yöntemi ve el kesiti yöntemi birlikte kulanılmıştır. Bitkilerin kök gibi sert 

kısımlarını yumuşatmak için Ethylenediamine yumuşama yöntemi de kullanılmıştır. 

Mikroskobik gözlemler 5- 10 μm kalınlıktaki enine kesitler alınarak incelenmiş, safranin ve 

fast-green boyaları kullanılarak boyanmış ve mikrofotografi cihazı ile fotoğrafları 

çekilmiştir. Daha sonra mikrometrik oküler ile ölçümler yapılıp minimum, maksimum, 

ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır.  

Sonuç: Kök enine kesitinde en dışta tek sıralı, hücreler arası boşluk bulunmayan koruyucu 

doku hücreleri görülmektedir. Koruyucu dokunun altında yer alan korteks hücrelerinin 

oluşturduğu alan oldukça geniş yer kaplamaktadır. Kökte bulunan öz ışını sayısı 1-2 dir. 

Ksilem ve floem elemanları arasında kambiyum hücreleri görülmektedir. Gövde, enine 

kesitte belirgin bir şekilde dört köşelidir. Üst yüzey  papillat kutikula tabakası ve tüylerle 

örtülüdür. Gövdenin köşelerinde levha kollenkiması bulunmaktadır. Yapraklardan alınan 

yüzeysel kesitlerde,  alt epidermis hücre çeperleri dalgalı bir yapıdadır ve diasitik tipte 

stomalara sahiptir. Yaprak ayasından alınan enine kesitlerde kalın bir kutikula tabakası ile 

örtülü tek sıralı epidermis bulunmaktadır. Bifasiyal tipteki yaprağın her iki yüzeyinde de 

salgı tüyü çoğunlukta olmak üzere salgı ve örtü tüyleri bulunmaktadır. Petiolden alınan 

enine kesitin yüzeyini düzgün sıralanmış, oval-karemsi veya daireye yakın biçimli 

hücrelerden oluşan epidermis kuşatır. Epidermis hücreleri tırtıklı kutikula tabakası ile 

kaplıdır. Her iki epidermiste de glandular ve eglandular tüyler belirgindir. Eglandular tüyler 

çok hücreli uzun tüylerdir ya da nadiren tek hücrelidirler. Glandular tüyler de ise peltat ve 

kapitat tipleri mevcuttur. 

Çalışılan takson için, kök öz ışını sayısı, gövde ve petiol kutikula yapısı, salgı tüylerinin 

bulunma sıklığı gibi karakterlerin taksonomik açıdan ayırt edici özellikler oldukları tespit 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Scutellaria albida subsp.condensata,  anatomi, Lamiaceae 

Teşekkür: Bu çalışma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2014-073 nolu BAP projesi 

tarafından desteklenmektedir.  Ayrıca çalışma, Sinem Pekönür’ün Y.Lisans tez çalışmasına 

ait bulgular içermektedir. 
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HÜMİK ASİT VE BİTKİ GELİŞİMİ 

Rahman KILIÇ 

Gümüşhane Üniversitesi Şiran Mustafa BEYAZ MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, 

Şiran-Gümüşhane, toprak.rk@gmail.com 

Bitkilerin gelişimini teşvik etmesi, birim alandan bol ve kaliteli ürün elde etmenin yanı sıra 

tarım topraklarının biyolojik, fiziksel ve kimyasal yapısını iyi durumda tutmak için toprağa 

verilen gübreler gerekli normlar içinde kullanılmaz ise toprak kirlenmesine ve bitkisel 

ürünlerde kalıntılara neden olan önemli bir etkendir. Her ne kadar ülkemizde kullanılan 

kimyasal gübre miktarı gelişmiş ülkelerden daha az seviyede olsa da son yıllarda artan 

çevreci rüzgarların da etkisiyle organik tarıma yoğun bir ilgi gözlenmektedir. Organik 

kaynaklı gübreler (hümik asit, kompost, yeşil gübre vs.) ekolojik tarım içerisinde büyük 

öneme sahiptirler. Hümik asitlerin organik kaynak olarak bitkisel üretim içindeki yeri gün 

geçtikçe artmaktadır. Birçok araştırmacı farklı ürün desenlerinde artan dozlarda hümik ait 

kullanmaya başlamıştır. Bu çalışmalar neticesinde gerek toprak kirliliğinin önüne geçileceği 

gerekse birim alandan kaldırılan ürünlerin daha sağlıklı olacağı düşünülmektedir. Bu 

derleme ile tarımsal alanda kullanılan hümik asidin bitkisel üretimde etkisi ele alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hümik asit, Bitki Gelişimi, Organik Gübre 
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FİTOREMEDİASYON ve AĞIR METALLER  

Rahman KILIÇ 

Gümüşhane Üniversitesi Şiran Mustafa BEYAZ MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, 

Şiran-Gümüşhane, toprak.rk@gmail.com 

 Bitkilerin yaşamaları için gerekli olan elementlere, “Bitki Besin Elementleri” denilmektedir. 

Bu elementler kimyasal ve organik formda toprağa ya da yaprağa uygulanarak eksikliği 

giderilebilir. Bitkilerin beslenmesi için gerekli olan, fakat belirli konsantrasyonu aşınca 

toksik etki gösteren, fiziksel özellik açısından yoğunluğu 5 g/cm3 ’ten daha yüksek olan 

metallere ‘‘ağır metaller’’ denir. Kurşun, kadmiyum, krom, demir, kobalt, bakır, nikel, civa, 

çinko vs. gibi metaller bu gruba girmektedir. Doğada bulunan bu elementler belli bir doza 

kadar canlı yaşamı için gereklidir. Her bakımdan zehirleyici özelliğe sahip olan ağır metaller 

çeşitli kaynaklardan çevreye yayılmakta ve günümüzde çevre kirliliğinin önemli 

nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Fitoremediasyon, su ve toprak kirliliğinin 

temizlenme ve onarımında bitkilerin etkin kullanımlarını öngören ekolojiyle dost bir 

teknolojidir. Ağır metal kirliliği son zamanlarda küresel bir tehdit haline gelmekte, 

kirlenmiş toprak ve suların bitki esaslı temizliğinde fitoremediasyon teknolojileri artarak 

önem kazanmaya başlamaktadır. Bazı bitkiler yoğun toplayıcı (hyper-accumulative) etkileri 

sayesinde zararlı ağır metalleri diğerlerinden çok daha fazla miktarlarda bünyelerinde 

depolayabilmekte ve çevre için daha az zararlı forma dönüştürebilmektedirler. Yine 

gelecekte potansiyel içme suyu kaynakları olarak görülen yeraltı sularının temizlenmesi ve 

bataklıkların ıslahında fitoremediasyon teknolojileri yenilikçi ve kullanılabilir 

görülmektedirler. Fitoremediasyon araştırmalarında kullanılan bitkilerdeki özellik, kirli 

alandaki kirleticilerden zarar görmeden, kök ve yeşil aksamlarını oluşturabilmesidir. Bu 

yöntem, yeni ortaya konmuş olması, ekonomik ve ekolojik olması ve uygulanan bölgenin 

yeniden kullanılabilmesine imkan vermesi nedeniyle günümüzde tercih edilen avantajlı bir 

yöntemken, ciddi miktarda kirlenmiş alanlarda bitkilerin kısa sürede kendini 

gösterememesi ise bu yöntemin dezavantajıdır. Bu derleme kapsamında fitoremediasyon 

stratejileri, ağır metal temizliği için kullanılan bitkiler ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ağır Metal, Bitki, Fitoremediasyon, Toprak 
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BOZBURUN YARIMADASI’NIN (MARMARİS-MUĞLA) VEJETASYONU ÜZERİNE 

GÖZLEMLER: BİR ÖN ÇALIŞMA 

Kenan AKBAŞ, Ömer VAROL 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kötekli, Muğla, 

kenan1835@hotmail.com 

Amaç: Yapılacak olan bu çalışma ile Bozburun (Marmaris) Yarımadası’nın (Harita 1) vejetasyon yapısı, 

formasyon tipleri, hakim bitki örtüsü ve baskın türleri ortaya konulacaktır. Bu çalışmada Br. – Bl. 

metodu (2) kullanılarak bitki birlikleri tespit edilecek, bunların çevreleri ile olan ilişkileri 

incelenecektir. Alandaki bitki örtüsüne ait coğrafik koordinatların alınmasıyla da vejetasyon haritası 

oluşturulacaktır. Bu çalışmada 2014 ve 2015 yıllarında yapılmış olan arazi çalışmalarına ait ön bilgi ve 

gözlemler sunulmuştur. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma alanında bulunan bitki toplulukları ülkemizde yaygın olarak 

kullanılan Br. – Bl. metodu ile incelenmiştir. Örneklik alanların gözlemi, bitkilerin optimum düzeyde 

çiçeklenme gösterdiği zaman dilimlerinde yapılmıştır. 

Sonuç: Bozburun Yarımadası’nda 31 arazi çalışması gerçekleştirilmiş ve bu arazi çalışmaları 

sonucunda 169 örnek parsel gözlemi yapılmıştır.  Arazi çalışmaları sonucunda bölgede orman, maki ve 

frigana (garig) vejetasyonları görülmektedir.  

Bozburun Yarımadasının kuzey kesimlerinde Pinus brutia Ten. ormanları geniş yayılış göstermektedir 

(Resim 1). Bu ormanlar Hisarönü-İçmeler sınırından Yarımada’nın orta bölgesinde yer alan Bayır’a 

kadar uzanmaktadır. Orman vejetasyonunun bulunduğu yerlerde görülen baskın türlerden bazıları 

şöyledir; Arbutus unedo L., Arbutus andrachne L., Laurus nobilis L., Quercus coccifera L., Cistus creticus L., 

Phillyrea latifolia L., Asphodelus aestivus Brot., Pistacia lentiscus L., Blackstonia perfoliata (L.) Hudson 

subsp. perfoliata (L.) Hudson, Galium brevifolium SM. subsp. brevifolium, Carex distachya Desf. var. 

phyllostachioidea Ã–. Nilsson’dir. 

Bozburun Yarımadası’nda Bayır ile Söğüt arasında kalan bölgede maki vejetasyonuna rastlanmaktadır 

(Resim 2 ve Resim 3). Maki vejetasyonunda görülen baskın türlerden bazıları şöyledir; Arbutus unedo 

L., Arbutus  andrachne L., Calicotome villosa (Poir.) Link, Spartium junceum L., Ceratonia ciliqua L., 

Daphne gnidioides Jaub. & Spach, Nerium oleander  L., Quercus aucheri  Jaub. & Spach , Salvia fruticosa 

Miller, Origanum onites L., Smilax aspera L., Sherardia arvensis L., Salvia fruticosa Mill., Myosotis 

ramosissima Rochel ex Schultes subsp. ramosissima ‘dir.  

Yarımada’nın geriye kalan bölgelerinde maki vejetasyonu ciddi tahribata uğramış ve yerini garig 

vejetasyonuna bırakmıştır (Resim 4). Garig vejetasyonunda görülen baskın taksonların bazıları ise; 

Lavandula stoechas (Boiss.) Rozeira subsp. stoechas, Cistus creticus L., Cistus salviifolius L., Genista 

acanthoclada DC., Fumana arabica (L.) Spach, Coridothymus capitatus (L.) Reichb., Teucrium 

divaricatum Sieber subsp. graecum (Celak.) Bornm., Phlomis lycia D. Don, Anthemis chia L.’ dır. 

Bu çalışma Kenan AKBAŞ’ın doktora tez çalışmasıdır. Projenin son aşamasında elde edilecek veriler 

yardımı ile Bozburun Yarımadası’nda var olan bitki birliklerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Bozburun, Fitososyoloji, Muğla, Vejetasyon. 

Teşekkür: Bu çalışma, MSKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından desteklenmektedir.  



 

XII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                        14-17 EYLÜL 2015, MUĞLA 
 

228 

 

YENİ BİR MEYVE TÜRÜ ‘SAPODİLLA (Manilkara zapota L.)’ 

Banu DAL 

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü,  Antalya,  banudal@yahoo.com 

Amaç: Ülkemiz sahip olduğu üstün ekolojik özellikler nedeniyle birçok ılıman ve suptropik 

meyvenin üretim potansiyeline sahiptir. Son yıllarda turizmin de etkisiyle tropik meyvelere 

olan ilgi ve talep artmıştır. Tropik meyvelerin ülkemizde yetiştirilmesi artık kaçınılmaz 

duruma gelmiştir.  

Gereçler ve Yöntemler: Sapodilla yavaş gelişen, uzun ömürlü, yaklaşık 18-20m 

boylanabilen tropik bir meyve türüdür.  Anavatanının Güney Meksika ve Yukatan ile kuzey 

Belize ve kuzeydoğu Guatemala olduğu düşünülmektedir. Yetiştirildiği bölgelerde Baramasi 

(Bengal ve Bihar, Hindistan), chicozapote (Guetemala, Meksika, Venezuela), chikoo 

(Hindistan), dilly (Bahamalar), korob (Kosta Rika), mespil (Virgin adaları), mispel, mispu 

(Hollanda Antilleri), muy (Guetemala), muyozapot (El Salvador), naseberry (Jamaica), 

nispero quitense (Ekvador),  Chico (Filipinler, Guatemala, Meksika), buah chiku (Malaya), 

chicle (Meksika), sapoti (Brezilya), Chicu (Malaya ve Hindistan), zapota (Venezuela), 

Naseberry (Jameika), Sapodilla plum, tree potato (Hindistan) isimleriyle de tanınmaktadır. 

Bu makalede sapodillanın iklim ve toprak istekleri,  yetiştirme teknikleri, çoğaltım 

teknikleri, yaygın çeşitleri, besin değeri gibi özellikleri ele alınacaktır. 

Sonuç: Sapodilla gibi tropik meyvelerle ürün çeşitliliğinin artırılması gerek iç piyasada 

gerekse dış satımlarda yeni kazanç kaynakları sağlayacak ve ülke ekonomisine de katkıda 

bulunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sapodilla, iklim, toprak, yetiştirme teknikleri, çeşitler, besin değeri 



 

XII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                        14-17 EYLÜL 2015, MUĞLA 
 

229 

 

TROPİK BİR MEYVE TÜRÜ ‘CHERİMOYA (Annona cherimola)’ 

Banu DAL 

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü,  Antalya,  banudal@yahoo.com 

Amaç: Ülkemiz konumu itibariyle sebze ve meyve üretim potansiyeli açısından dünyanın 

önemli ülkelerinden birisidir. Yaş-sebze meyve sektörü, gerek gıda ihtiyacının sağlanması 

gerekse işlenmiş gıda sektörüne hammadde sağlaması açısından ürün çeşitliliğine ihtiyaç 

duymaktadır. Yeni tür ve çeşitlerin ülke piyasasına girmesi bu tür ve çeşitlerin tanıtımının 

yapılmasıyla mümkündür.  

Gereçler ve Yöntemler: Cherimoya,  değişik ülkelerde Chirimorrinon (Venezuela), 

graveola, graviola, grabiola (Brezilya), pox, poox (Meksika), tukib (Belize), anona poshte 

(El-Salvador), anone (Fransa), cachiman la Chine (Haiti), Custard Apple (Birleşik krallık), 

Cherimoya (Amerika, Latin Amerika) isimleriyle de bilinen bir meyvedir. Ekvador, 

Kolombiya, Peru ve Bolivya’nın yerel meyvesi olarak tanınmaktadır. Cherimoya,  suptropik 

ve ılıman iklim meyvesi olarak tanımlanabilir.  Kolombiya ve Ekvador’da 1400-2000 m 

yüksekliğe kadar ve sıcaklığın 17-20 °C arasında değişim gösterdiği yerlerde doğal olarak 

yetişebilmektedir. Bu makalede cherimoyanın iklim ve toprak istekleri,  yetiştirme 

teknikleri, çoğaltım teknikleri, yaygın çeşitleri, besin değeri gibi özellikleri literatür 

taramalarına dayalı olarak ele alınacaktır. 

Sonuç: Yeni tür ve çeşitlerin yaygınlaştırılması ulusal gelir ve ihracata katkı sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Cherimoya, iklim, toprak, yetiştirme, çoğaltım, çeşit, besin değeri 
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ERÇEK GÖLÜ(VAN) SULAK ALAN ALT HAVZASI ARAŞTIRMA PROJESİ ÇALIŞMASININ 

KUŞLAR ÜZERİNE OLUMLU ETKİSİ 

Atilla DURMUŞ1, Hümeyra NERGİZ2, Özdemir ADIZEL1 

1Yüzüncü Yıl Üniv.Fen Fak.Biyoloji Böl.Van, atilla@yyu.edu.tr,  
2Bitlis Eren Üniv.Fen Edb.Fak.Biyoloji Böl.Bitlis. 

Amaç: Sulak alanın korunması ve kullanılmasının uzun vadeli olması için sulak alana zarar 

vermeksizin yararlanılması ve bu amaçla kuşların yoğun olarak yaşadığı alanların tespitini 

yaparak bu alanların kullanma sınırlarının çizilmesi ve popülasyon sayınının artışını 

sağlamak. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmadan elde edilen veriler Haziran 2012- Haziran 2014 

tarihleri arasında Erçek Gölü’nün tamamında yapılan çalışmalar ve daha önce bölgede 

yapılmış çalışmaların sonucunda elde edilmiştir. Kuşların popülasyon sayılarını belirlemek 

amacı ile gözlem noktaları belirlenmiştir. Gözlem noktalarının belirlenmesinde göz önünde 

tutulan en önemli faktör, hayvanları rahatsız etmeden doğal ortamlarında inceleme imkanı 

sunacak noktaların tespiti olmuştur. Bu amaçla gerek üreme gerekse beslenme alanlarında 

mümkün olan hakim noktalar seçilerek incelemeler yapılmıştır. Erçek Gölü’nde yer alan 

sazlık alanlar kuş, sürüngen ve amfibilerin üreme alanlarıdır. Özellikle kuşların beslenme ve 

üreme alanlarındaki popülasyon yoğunluklarının tespiti için alandaki mevcut gözlem 

kuleleri kullanılmıştır. 

Sonuç: Erçek Gölünde Haziran 2012-Kasım 2012 tarihleri arasında Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı 14. Bölge Müdürlüğü Van Şube Müdürlüğü yönetiminde “Erçek Gölü Sulak Alan 

Alt Havzası Biyoçeşitlilik Araştırma Alt Projesi” tamamlanmıştır. Bu çalışma kapsamında 

biyolojik çeşitliliğin alan kullanım durumlarına göre dört temel öneri koruma bölgesi 

belirlenmiştir. Bunlar mutlak koruma bölgesi, sulak alan bölgesi, ekolojik etkilenme bölgesi 

ve tampon bölgedir. Bu alanlardaki kuş türlerinin tespiti yapılarak alandaki dağılım 

haritaları çıkarılmıştır. 

2012 yılında alanda tespit edilen kuş türü sayısı 185 olarak kaydedilmiştir. Ancak yasal 

koruma bölgelerinin belirlenmesi ve göl etrafında yer alan 25 yerleşim birimindeki halkın 

canlılar konusunda bilinçlendirilmesi ve konuya dikkat çekilmesi ile birlikte alandaki kuş 

türü sayısı 2014 yılına kadar ciddi bir artış göstererek 208 türe ulaşmıştır. Alanda yeni 

türler ile beraber mevcut türlerin popülasyonda artışının olduğu görülmüştür.  

Bu türler içerisinde IUCN kategorisinde tehlike (EN) altında olan Dikkuyruk ördeğin 

(Oxyura leucocephala) sayısı 2012 yılında 7 çiftken 2014 yılı mayıs ayında mutlak koruma 

bölgesi ilan edilen yerde 25 çift olarak sayılmıştır. Ayrıca mutlak koruma bölgesi ve 

ekolojik etkilenme gölgesinde beslenme amacıyla bulunan flamingo(Pheonicopterus 

ruber)’ların sayısı 2012 yılında 4800 iken 2013 yılında 6325, 2014 yılında ise 7212 olarak 

sayılmıştır. 
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Erçek Gölü’nün dört mevsim avcılığa kapatılması, her yıl Flamingo festivalinin yapılması, 

halkın alanı sahiplenmesi, bölgedeki diğer sulak alanlara göre Erçek Gölüne avantaj 

kazandırmakta ve diğer alanlardaki kuşlarında bu alanı tercih etmelerini  sağlamaktadır. 

Erçek Gölü, sulak alan olarak ülkemizdeki en önemli sulak alanlardan birisidir. Gölün tuzlu-

sodalı suları tek başına özel bir ekosistem olarak ele alınmasını gerekli kılacak kadar 

değerlidir. Zira Erçek Gölü, bu özelliği ile tatlı su ve deniz ekosistemlerinin her ikisinden de 

önemli derecede farklıdır. Gölün yüzey alanının yaklaşık %30’nun 10 metreden daha sığ 

olması, su kuşları açısından çok önemlidir. Diğer taraftan Erçek Gölü kuş göç yolu üzerinde 

bulunması yönüyle özellikle su kuşları açısından büyük önem arz etmektedir. Gölün su 

kalitesinin tuzlu-sodalı olması, göl suyunun sulama, içme veya kullanma suyu olarak 

kullanımını imkansız hale getirdiği için, uzun vadede göl suyunun kurutulması gibi riskleri 

içermemesi sulak alan ekosistemi için en önemli avantaj olarak görülmektedir. 

Erçek Gölünde bir sorun haritası çıkarılmıştır. Alanda sanayi kökenli ve kimyasal içerikli bir 

katkı ve faaliyet söz konusu değildir.  Alana yönelik sorunlar antropojenik kaynaklı saz 

kesimi, evsel atıklar, aşırı otlatma gibi nedenlerdir. Bu kirletici etmenlerinde yıllara bağlı 

olarak gözle görülür bir şekilde azaldığı tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Kuşlar, Erçek Gölü, Koruma bölgeleri, Popülasyon sayısı, Dikkuyruk 

ördek(Oxyura leucocephala)  
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VAN İLİ PENTATOMOIDEA ÜSTFAMİLYASININ EKOFAUNASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 

(HEMIPTERA) 

Buket BAKAN1, Muhabbet KEMAL KOÇAK2 

1Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İZMİR, buketbakan@hotmail.com 

2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, VAN 

Amaç: Hemiptera takımı dünyada 40,000 tür (Rider, 2006) ile bilinen zengin böcek 

gruplarından biridir. Çoğu türleri bitkisel beslenen takım üyeleri ekonomik açıdan oldukça 

önemlidir. Yapılan araştırmalar sonucu ülkemizde bu takıma ait 1500 civarında tür 

listelenmiştir (Önder ve ark., 2006). Pentatomoidea üstfamilyası ise dünyada 4700 tür 

bilinirken (Rider, 2006), Türkiye’de 281 türle (Önder ve ark., 2006) temsil edilmektedir. 

Van ilinin de içinde bulunduğu havza ve çevresinde günümüze kadar yapılan araştırmalar 

bölgenin çok zengin bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Ancak Van ilinde bu 

konuya yönelik kapsamlı bir araştırma yapılmamış ve tür listesi henüz oluşmamıştır. Bu 

amaçla Van ilinde Pentatomoidea üstfamilyasının ekofaunası ele alınmış olup, tür listesi ile 

birlikte ekolojik verilerle bölgedeki önemli doğal alanlar hakkında da bilgileri içermektedir. 

Gereç ve Yöntemler: 2010 Nisan- 2012 Ekim ayları arasında süren arazi çalışmalarında 

örnekler toplanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda, örnekler ormanlık, dağ stebi, sulak 

ve antropojen alanlar gibi farklı habitatlarda toplanmıştır. Laboratuvara getirilen örnekler, 

etiketlenip tasnifi yapıldıktan sonra müze materyali şekline getirilmiştir Çalışmada türlerin 

dikey yayılışları, fenolojileri ve besin bitkilerine dair bilgiler verilmiştir. Çalışma alanında 

tespit edilen türlerin Türkiye ve Dünyadaki yayılışları ele alınmıştır. Bazı türlerin teşhisinde 

genital preparatlar yapılmıştır.  

Sonuç: Yapılan arazi çalışmaları sonucu 1475 örnek toplanmış ve 57 takson tespit 

edilmiştir. Tespit edilen taksonlardan 34’ü Van ili için, Graphosomella inexpectatum türü ise 

Türkiye için yeni kayıt olmuştur. Türlerin bulunduğu habitatlardaki baskın bitkiler 

kaydedilmiş ve besin bitkisi olarak 18 familyaya ait 46 takson tespit edilmiştir.  Araştırma 

sonucu bulunan taksonlar faunistik, ekolojik ve taksonomik olarak değerlendirilmiştir. 

Çalışma alanında bulunan taksonların familyalara göre dağılımı, toplanan örnek sayısının 

habitatlara göre dağılımı, taksonların habitat tercihlerine göre dağılımı, aylara göre 

taksonların familyalara bağlı örnek sayısı, araştırma sonuçları ve literatüre göre fenolojik 

bilgilerin karşılaştırılması, takson sayılarının yüksekliğe bağlı olarak dağılımı, üzerinde 

örneklerin toplandığı bitkiler ile literatür bilgilerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Ayrıca 

morfolojileri itibariyle birbirine çok benzeyen türlerin genital preparatları hazırlanarak 

kesin teşhisleri yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekofauna, Van, Hemiptera, Pentatomoidea. 

Teşekkür: Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme 

Fonu Başkanlığı tarafından 2011-FBE-YL005 no’lu proje olarak desteklenmiştir. 
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Ulva fasciata TÜRÜNÜN EKOFİZYOLOJİSİ; pH ve UVR’NİN ETKİLERİ 

Gamze YILDIZ1, Şeyma TİRYAKİ1, Şükran DERE1 

1Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Nilüfer, Bursa gamze@uludag.edu.tr 

Amaç : Atmosferik karbondioksit (CO2) miktarındaki artış ve bunu takiben deniz suyundaki 

CO2 artışı, deniz suyunun karbon kimyasını değiştirmektedir. Okyanus asitleşmesi olarak 

isimlendirilen bu değişim, deniz suyunda daha düşük pH ve daha yüksek bikarbonat 

derişimlerine neden olmaktadır. Çözünmüş inorganik karbon havuzundaki bu yeni 

düzenlenme, ultraviyole radyasyonu (UVR) ile etkileşerek deniz yosunu türlerinin 

fizyolojilerini etkileyebilmektedir. Bu amaçla, çalışmada yeşil alglerden Ulva fasciata 

türünün, ileride oluşabilecek bu ekolojik koşullardaki başarısını belirlemek hedeflenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyali olan U. fasciata örnekleri, Mart-2014’de Mersin 

kıyılarından toplanmıştır. pH ve UVR’nin hem ayrı ayrı hem de birlikte iken olası fizyolojik 

etkilerini belirlemek amacıyla 4 farklı uygulama akvaryumu ile çalışmalar yapılmıştır. 

Örneklerin fotosentetik performansı, PAM 2500 Chlorophyll Fluorometer cihazı ile Hanelt 

ve ark. (1997) tarafından belirtilen şekilde, PS II’nin klorofil floresansının ölçülmesiyle in 

situ olarak belirlenmiştir. Fotosentez verimliliği hakkında bilgi veren parametreler ise 

Eilers ve Peeters (1988) tarafından önerilen formül uygulanarak hesaplanmıştır. 

Etiketlenmiş alg örneklerinin günlük büyüme oranları belirli günlerde, kurutma kağıdı ile 

suyu alındıktan sonra tartılarak logaritmik modele göre hesaplanmıştır. Örneklerin UV 

absorbe eden bileşikleri (UVACs) ise metanol ekstraktının spektrumu alınarak ölçülmüştür. 

Bulgular: 3 tekrarlı olarak yapılan ölçümlerde çift yönlü varyans analizi sonuçları, pH'ın 

Ulva fasciata türünde büyüme üzerine etkili olmadığını göstermiştir (F=0,345; p=0,562). 

Buna karşın farklı aydınlanma uygulamaları arasında istatistiksel olarak anlamlılık 

bulunmuştur (F=21,841; p=0,0). Ulva fasciata örneklerinin rETRmax değerleri farklı pH 

uygulamaları arasında farklılık göstermezken (F=2,684; p=0,107) UVR'u örneklerin 

rETRmax değerlerinde artışa neden olmuştur (F=10,106; p=0,002). UV absorbe eden 

bileşikler bakımından en yüksek değerler ise 7,7 pH değeri ve UVR'na birlikte maruz kalan 

örneklerde ölçülmüştür. 

Sonuç ve Tartışma: Yapılan çalışma, Ulva fasciata türünün okyanus asitleşmesinden çok 

UVR’den etkilendiğini göstermektedir. UVR, çalışılan türün elektron transfer oranında 

artışa neden olsa da, büyüme oranındaki azalma, uzun vadede türün ekolojik başarısını 

olumsuz yönde etkilemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Büyüme, Okyanus asitleşmesi, Ultraviyole, Ulva fasciata 

Teşekkürler: Bu çalışma 113Y071 nolu TÜBİTAK projesi ile desteklenmiştir. 
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DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ ALEOCHARİNAE VE STENİNAE (COLEOPTERA: 

STAPHYLİNİDAE) ALTFAMİLYALARI ÜZERİNDE FAUNİSTİK ÇALIŞMALAR 

Yavuz TURAN, Mahmut KABALAK, Osman SERT 

1Hacettepe Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Beytepe Çankaya - Ankara, 

yturan@hacettepe.edu.tr,  

Amaç: Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, 2013-2016 yılları arasında Tübitak projesi kapsamında 

yapılan ve yapılacak olan arazi ve laboratuvar çalışmalarıyla Aleocharinae ve Steninae 

altfamilyaları (Coleoptera: Staphylinidae) faunistik ve sistematik olarak 

değerlendirilecektir. Bu çalışmada 2013 yılının Haziran ayından itibaren bu zamana kadar 

elde edilen ön faunistik bilgiler verilmiştir.  

Gereçler ve Yöntemler: 2013-2015 yılları arasında, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde arazi 

çalışmaları yapılmıştır. Örnekler vejetasyon üzerinden atrapla, dere ve şelale kenarlarından 

emgi ile, toprak, yaprak, mantar, döküntü elemesi ile, gömme tuzaklar kullanılarak, karınca 

ve memeli yuvaları incelenerek yakalanmıştır. Yakalanan örnekler, alkol ve etil asetat ile 

öldürülmüş, toplanan tüm türlerin lokaliteleri GPS ile tespit edilmiştir. Arazi çalışmaları 

sonunda böceklerin teşhislerinin yapılması için H. Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 

Entomoloji laboratuvarına getirilmiş ve kolleksiyona alınmış ve teşhisleri yapılmıştır. Arazi 

çalışmaları ve toplanan örneklerin teşhislerine devam edilmektedir. 

Sonuç: Çalışma kapsamında Staphylinidae familyası içerisinde Aleocharinae 

altfamilyasında 20 cins içerisinde 49, Steninae altfamilyasında tek cins (Stenus) içerisinde 

27 tür teşhis edilmiştir. Aleocharinae altfamilyasında Atheta cinsi 13 türle en çok türe sahip 

cins iken, 11 cinsin sadece birer türü tespit edilmiştir.  Atheta cinsini, Aleochara cinsi 6 tür, 

Gyrophaena cinsi 5 tür Leptusa ve Tachyusa cinsleri 3’er tür, Pronomaea, Falagrioma, 

Anaulacaspis ve Ocalea cinsleri 2’şer tür ile takip etmektedir. Staphylinidae örnekleri farklı 

habitatlar incelenerek toplanmıştır. Aleocharinae türleri en çok mantar ve yaprak 

elemesinden (15’er tür) toplanırken; en az örnek dışkı, karınca ve memeli yuvasından (1’er 

tür) çıkmıştır. Steninae altfamilyasında ise en çok tür yaprak elemesinden (12 tür), en az tür 

atrap ile vejetasyon üzerinden toplanmıştır.  

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yapılan bu çalışma, bu iki altfamilyanın faunasının tam olarak 

belirlenmesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca tespit edilen türlerin sistematik açıdan 

değerlendirilmesi de amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesi, Aleocharinae, Steninae, Staphylinidae, 

Fauna. 

Teşekkür: Bu çalışma, Prof. Dr. Osman SERT’in yürütücülüğünü yaptığı 212T103 nolu 

TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir.   
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İSLAHİYE-NURDAĞI BÖLGESİ ALG KOMPOZİSYONU 

Abuzer ÇELEKLİ, Emine GÜLTEKİN, Hamdullah ARSLANARGUN  

Gaziantep Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji Bölümü, Şahinbey - Gaziantep, celekli.a@gmail.com, 

Amaç: 2013 - 2014 yılları arasında devam eden projemiz kapsamında; Gaziantep İslahiye 

ve Nurdağı bölgeleri, sucul ekosistemlerinin bentik alg kompozisyonun belirlenmesi ve 

fiziko-kimyasal değişkenler ile alg türleri arasındaki ilişkinin çok yönlü istatistiksel 

analizlerle açıklanması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Gaziantep İslahiye ve Nurdağı bölgelerinden, 2013 ile 2014 

ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde toplam 25 istasyondan alg örnekleri alınmıştır. 

Örnekleme istasyonlarının koordinat ve diğer coğrafik bilgisi GPS aleti ile belirlenmiştir. 

Örnekleme istasyonlarında anlık suyun sıcaklığı, çözünmüş oksijen miktarı, oksijen 

doygunluk miktarı, iletkenlik, redoks potansiyeli, pH gibi değişkenler YSI-Professional Plus 

ile ölçülmüştür. Alg türlerinin teşhisi, DIC ve DP73 ataçmanlı görüntüleme sistemine 

(CellSensVers. 1.6) sahip Olympus BX53 model ışık mikroskobu altında yapılmıştır.  

Sonuç: İslahiye-Nurdağı bölgesindeki örnekleme istasyonlarının ortalama rakımı 995,96 

m’dir. Nurdağı bölgesindeki örnekleme istasyonlarının ortalama rakımı 1218,4 m iken 

İslahiye bölgesindeki örnekleme istasyonları ortalama rakımı 424 m’dir. Yamaçoba-4 

istasyonu 1244 m ile en yüksek rakıma sahip iken Tahtaköprü çıkış ise 387 m ile en düşük 

rakıma sahiptir. Örnekleme istasyonlardan epilitik ve epififik alg örneklemeleri yapılmış 

olup toplam 294 tür teşhis edilmiştir. Bu türlerin % 46,9’u Bacillarophyceae sınıfı iken, % 

17 Chlorophyceae, % 12,6 Conjugatophyceae, % 6,8 Cyanophyceae ve diğer sınıflar takip 

etmiştir. Çalışma süresince epilitik ve epifitik alg kompozisyonu örnekleme istasyonları 

arasında farklılık göstermiştir. Amphora ovalis, Cocconeis placentula, Cymbella affinis, 

Fragilaria ulna ve Gomphonema parvulum gibi alg türleri en yaygın bulunmuştur. Çalışmada 

yaygın görülen türler kosmopolit türler olup gerek ülkemizde gerekse dünyada önemli 

yayılışa sahiptir. Filamentli Cladophora, Spirogyra, Mougeotia, Zygnema, Oedogonium ve 

Ulothrix cinslerine ait türler görülmüştür. İslahiye-Nurdağı bölgesinde Cladophora 

glomerata türü en fazla görülen filamentli alg türü olmuştur. Çalışma sonucunda İslahiye ve 

Nurdağı bölgelerindeki örnekleme istasyonlarının alg kompozisyonu ilk defa belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bentik algler, İslahiye, Nurdağı 

Teşekkür: TUBİTAK-ÇAYDAG 112Y054 nolu proje tarafından desteklenmiştir. Projenin 

gerçekleşmesini sağlayan TUBİTAK ÇAYDAG Yürütme Komitesine teşekkür ederiz.  
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YAVUZELİ-ARABAN BÖLGESİ ALG KOMPOZİSYONU 

Abuzer ÇELEKLİ, Hamdullah ARSLANARGUN, Emine GÜLTEKİN 

Gaziantep Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji Bölümü, Şahinbey - Gaziantep, celekli.a@gmail.com, 

Amaç: 2013 - 2014 yılları arasında devam eden projemiz kapsamında; Gaziantep Araban ve 

Yavuzeli bölgeleri, sucul ekosistemlerinin bentik alg kompozisyonun belirlenmesi ve fiziko-

kimyasal değişkenler ile alg türleri arasındaki ilişkinin çok yönlü istatistiksel analizlerle 

açıklanması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Gaziantep Araban ve Yavuzeli bölgelerinden, 2013 ile 2014 

ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde toplam 15 istasyondan alg örnekleri alınmıştır. 

Örnekleme istasyonlarının koordinat ve diğer coğrafik bilgisi GPS aleti ile belirlenmiştir. 

Örnekleme istasyonlarında anlık suyun sıcaklığı, çözünmüş oksijen miktarı, oksijen 

doygunluk miktarı, iletkenlik, redoks potansiyeli, pH gibi değişkenler YSI-Professional Plus 

ile ölçülmüştür. Alg türlerinin teşhisi, DIC ve DP73 ataçmanlı görüntüleme sistemine 

(CellSensVers. 1.6) sahip Olympus BX53 model ışık mikroskobu altında yapılmıştır.  

Sonuç: Yavuzeli-Araban bölgesindeki örnekleme istasyonlarının ortalama rakımı 508,9 

m’dir. Sarıbuğday dere ve Merzimen Dere köprü altı civarı 547 m ile en yüksek rakıma ve 

Güngören dere ise 415 m ile en düşük rakıma sahiptir. Örnekleme istasyonlardan epilitik ve 

epififik alg örneklemeleri yapılmış olup toplam 252 tür teşhis edilmiştir. Bu türlerin % 52’si 

Bacillarophyceae sınıfı iken, % 12,7 Chlorophyceae, % 12,3 Conjugatophyceae, % 8,7 

Cyanophyceae ve diğer sınıflar takip etmiştir. Çalışma süresince epilitik ve epifitik alg 

kompozisyonu örnekleme istasyonları arasında farklılık göstermiştir. En fazla tür sayısı 

Karasu ve Ardıl derelerinde ve en az tür sayısı ise Güngörge Deresi’nde görülmüştür. 

Amphora ovalis, Cocconeis placentula, Cymbella affinis, Fragilaria ulna ve Gomphonema 

parvulum gibi alg türleri en yaygın bulunmuştur. Çalışmada yaygın görülen türler 

kosmopolit türler olup gerek ülkemizde gerekse dünyada önemli yayılışa sahiptir. 

Filamentli alglerden Cladophora, Spirogyra ve Zygnema cinslerine ait türler görülmüştür. 

Yavuzeli-Araban bölgesinde Cladophora glomerata türü en fazla görülen filamentli alg türü 

olmuştur. Çalışma sonucunda Yavuzeli ve Araban bölgelerindeki örnekleme istasyonlarının 

alg kompozisyonu ilk defa belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bentik algler, Yavuzeli, Araban 

Teşekkür: TUBİTAK-ÇAYDAG 112Y054 nolu proje tarafından desteklenmiştir. Projenin 

gerçekleşmesini sağlayan TUBİTAK ÇAYDAG Yürütme Komitesine teşekkür ederiz.  
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MISIR (Zea mays L.) TOHUMLARININ ÇİMLENME VE BÜYÜMESİ ÜZERİNDE Eichhornia 

crassipes’İN ALLELOPATİK ETKİLERİ 

Aysel SIVACI1, Mustafa TEKTAŞ2, Kübra BABA2, Pınar ALTUN2 

1 Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ADIYAMAN 

2Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, ADIYAMAN 

mustafatkts@gmail.com 

Bu çalışmada, mısır (Zea mays L.) tohumlarının çimlenme ve bazı büyüme parametreleri 

üzerinde Eichhornia crassipes (su sümbülü)’in yaprak özütlerinin allelopatik etkileri 

incelenmiştir. Eichhornia crassipes’’in değişik konsantrasyonlardaki (0, %5, %10, %20, 

%40) yaprak ekstraktlarının mısır tohumlarının çimlenmesi üzerindeki etkilerinin önemli 

olmadığı saptanmıştır. Eichhornia crassipes’’in değişik konsantrasyonlardaki ekstraktların 

kök ve sürgün uzunluğunu etkilediği bulunmuştur. Sürgün uzunluğu üzerinde artan 

konsantrasyona bağlı olarak bir inhibisyon belirlenmiştir. Kök yaş ağırlıkları kontrole göre 

%5’lik konsantrasyonda, sürgün yaş ağırlığı ise %10, %20 ve %40’lık konsantrasyonlarda 

değişim göstermiştir. Kök kuru ağırlıklarında herhangi bir değişim saptanmamasına 

rağmen sürgün kuru ağırlıklarında kontrole göre bütün konsantrasyonlarda değişim 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Allelopati, Çimlenme, Fide büyümesi, Solanum muricatum, Zea mays L. 
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FARKLI NİTROJEN KAYNAKLARININ NEMATOD TUZAK FUNGUSU Arthrobotrys 

İZOLATLARININ MİSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ 

Cafer EKEN1, Nurdan ALKAN1, Mehmet Ali SÖĞÜT2, Fatma Gül GÖZE2, Dudu DEMİR1 

1Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Isparta, 

nurdanalkan@sdu.edu.tr,  
2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Isparta 

Amaç: Bu çalışmada, farklı nitrojen kaynaklarının nematod tuzak fungusu Arthrobotrys’un 5 

izolatının (CEA-1, CEA-2, CEA-3, CEA-4 ve CEA-5) misel gelişimine etkisi incelenmiştir.  

Gereç ve Yöntemler: Nitrojen kaynakları olarak Amonyum nitrat (NH4NO3), L-Prolin, 

Potasyum nitrat (KNO3) ve Sodyum nitrat (NaNO3) kullanılmıştır. Nitrojen kaynakları, 

Patates Dekstroz Sıvı (PDB) besi ortamının litresine 1.3855 gr olacak şekilde ilave 

edilmiştir. İçlerinde 30 ml PDB besi ortamı bulanan erlenmayerler, Patates Dekstroz Agar 

(PDA) besi ortamında 7 gün geliştirilen fungus izolatlarından mantar delicisiyle alınan 5 

mm’lik fungus diskleri ile inokule edilip, çalkalayıcılı inkübatörde 25 oC’de 10 gün 

geliştirildikten sonra kültürler filtre kağıdı ile süzülmüş ve toplanan miseller 70 oC’de 48 

saat kurutulduktan sonra izolatların misel kuru ağırlıkları hesaplanmıştır. 

Sonuç: Çalışmada, Arthrobotrys izolatları ve kullanılan nitrojen kaynakları arasında misel 

gelişimi bakımından önemli farklılıklar tespit edilmiştir. CEA-2, Nitrojen kaynaklarında 

(Amonyum nitrat- 0.144 mg/30 ml; L-Prolin- 0.134 mg/30 ml; Potasyum nitrat- 0.154 

mg/30 ml ve Sodyum nitrat 0.100 mg/30 ml) en fazla misel ağırlığı oluşturan izolat olarak 

belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Nitrojen, Arthrobotrys, misel gelişimi 

Teşekkür: Bu çalışma, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AR-GE Destek Programı 

kapsamında “TAGEM-14/ARGE/07” numaralı proje ile desteklenmektedir. 
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UV-B RADYASYONUN Corallina elongata J.Ellis&Solender (RHODOPHYTA)  

TÜRÜ ÜZERİNE FİZYOLOJİK ETKİLERİ 

Şeyma TİRYAKİ, Gamze YILDIZ, Şükran DERE 

1Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü Nilüfer, BURSA 

seymameric@gmail.com 

Amaç: Değişen iklim koşulları ve artan sera gazları etkisiyle stratosferik ozon tabakasında 

incelmeler meydana gelmektedir. Bu incelmeler ozon tabakasının, güneş ışınlarıyla 

yeryüzüne gelen UV-B radyasyonuna karşı koruyucu etkinliğini azaltmaktadır. Dünya 

yüzeyine ulaşan UV-B radyasyonu, karasal ve sucul biyosferde yaşayan canlılar için ciddi 

sorunlara sebep olmaktadır. Sucul ekosistemde birincil üretici olarak görev yapan deniz 

yosunlarının, UV-B radyasyonuna maruz kalmaları sonucu çeşitli yapısal ve fizyolojik 

değişimleri gözlenmektedir. Bu nedenle çalışmada, kırmızı alglerden (Rhodophyta) kalkerli 

yapıda olan Corallina elongata türünde UV-B radyasyonu ile meydana gelen fizyolojik 

değişimler araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: C. elongata örnekleri Haziran-2014’de Bursa Mudanya (Zeytinbağı) 

kıyı şeridinden toplanmıştır. Deneysel çalışmalar için suni deniz suyu ile kültür ortamları 

hazırlanmıştır. Kültür çalışmasında uygulama tanklarının sıcaklıkları 28oC ve aydınlanma 

durumları 12A : 12K olarak ayarlanmış, aydınlık periyot içerisinde örneklere 8 saat UV-B 

radyasyonu uygulanmıştır. 3 hafta süren kültür çalışmasında, örneklerin günlük büyüme 

oranları, fotosentetik pigmentleri (Klorofil-a, Fikoeritrin, Fikosiyanin) ve UV absorbe eden 

bileşikleri haftalık olarak ölçülmüştür. Ayrıca, 3 haftanın sonunda örneklerin CaCO3 

içerikleri belirlenmiştir. 

Sonuç: C. elongata türü ile yapılan deneysel çalışmalar sonunda, türün büyümesini UV-B 

radyasyonu istatistiksel bakımdan anlamlı farklılıkla (p < 0,05 F=1,83) azaltmıştır. UV-B 

radyasyonu etkisi ile örneklerin CaCO3 içeriğinde ise artış olmuştur (p < 0,05  F= 0,366). 

C. elongata türünün sahip olduğu klorofil-a miktarının, UV-B radyasyonu ile arttığı 

istatistiksel olarak anlamlılık göstermiştir (p<0,05 F=1,26). Fikoeritrin ve Fikosiyanin 

pigmentleri miktarlarında ise, istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamıştır (p>0,05 F= 

8,779). UV absorbe eden bileşik miktarlarında, UV-B radyasyonu sonucu azalmalar 

gözlenmiştir. 

Yapılan bu çalışma ile iklim değişimi ve ozon tabakasının incelmesiyle yeryüzüne ulaşan 

yüksek UV-B radyasyonuna maruz kalan C.elongata türünün büyümesinin ve fotosentetik 

pigmentlerinin olumsuz yönde etkileneceği tespit edilmiştir. Ancak, kalkerli tallus yapısı 

UV-B radyasyonuna karşı türün hücrelerini koruyabilmektedir. Gelecekte artan UV-B 

radyasyonuna, C. elongata türünün kalkersiz türlere nazaran daha çok adaptasyon 

sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: UV-B Radyasyonu, Corallina elongata, büyüme, fotosentetik 

pigmentler 
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TEK HÜCRE JEL ELEKTROFOREZİNİN (COMET YÖNTEMİNİN) EKOTOKSİKOLOJİ VE 

KRİYOBİYOLOJİ ÇALIŞMALARINDA KULLANILMASI 

Burak E. İNANAN1, Fatih ÖĞRETMEN2, Ekin DEMİRKAYA2, Fevzi YILMAZ1 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji Bölümü, Muğla, burakinanan@mu.edu.tr,  
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fak., Su Ürünleri  Yetiştiriciliği Bölümü, Muğla 

Amaç: Tek hücre jel elektroforezi diğer adıyla Comet yöntemi, her bir hücrede oluşan DNA 

hasarını belirlemek için kullanılır. Çevresel, kimyasal ve biyolojik etmenler sebebiyle DNA 

zincirinde tek ve çift sarmal kırıkları oluşur. Floresan mikroskop altında, oluşan hasar 

sebebiyle DNA zinciri kuyrukluyıldız (comet) görünümünü alır ve yöntem bu görünümün 

uzunluğuna göre DNA hasarının derecesinin tespitine olanak sağlar. Bu çalışmada, özellikle 

son yıllarda ekotoksikoloji ve kriyobiyoloji çalışmalarında oluşan DNA hasarlarının 

tespitinde çok yaygın olarak kullanılan tek hücre jel elektroforez uygulamalarının avantaj 

ve dezavantajları karşılaştırılarak, DNA hasar derecesinin belirlenmesi gösterilmiş ve 

uygulama da dikkat edilecek önemli noktalar sunulmuştur. 

Gereçler ve Yöntemler: Genel olarak, tek hücre jel elektroforez uygulaması, hücrelerin 

izolasyonu, örneklerin lam üzerine alınması hazırlanması, lizis aşaması, DNA zincirinin 

çözülmesi, elektroforez, floresan boyama ve floresan mikroskobik inceleme 

basamaklarından oluşmaktadır. Bu konuda, ilgili çalışmaların incelenmesi ile yöntemler 

arasındaki farklar tespit edilmiş ve karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Özellikle 

kriyobiyoloji çalışmalarında çok kullanılan balık sperm hücreleri,  liziz çözeltisinde (2,5 M 

NaCl, 100 mM EDTA, 10 mM Trizma Baz ve % 1 Triton X-100) ve bu çözeltiye çeşitli 

derişimlerde H2O2 eklenerek oluşturulan çözeltilerde bekletilerek liziz uygulanmıştır. 

Örneklerde oluşturulan DNA hasarları, etidyum bromür ile boyanarak mikroskopta 

incelenmiş ve az hasarlıdan çok hasarlıya doğru 1., 2. ve 3. derece olarak ayrılmıştır. 

Sonuç: DNA hasarı, çeşitli nedenler ile insanda ve birçok hayvan türünde tespit 

edilmektedir. Özellikle, kirleticilerin etkisi ile somatik hücrelerde meydana gelecek DNA 

kırıkları, kanserli doku veya morfolojik anormalliklere neden olarak canlıda, zindelik, uyum 

ve hayatta kalma yeteneklerini olumsuz etkileyecektir. Üreme hücrelerinde meydana 

gelecek DNA hasarları ise gamet kalitesini bozacak ve dolayısıyla fertilizasyon oranı 

azalacaktır. DNA kırıkları, ekotoksikolojik etmenlerden kaynaklanabildiği gibi, özellikle 

üreme biyolojisi çalışmalarında çok sık kullanılan, - 196°C'deki sıvı azot basamağını içeren 

kriyopreservasyon uygulaması sebebiyle de gerçekleşebilir. İşte canlı için son derece 

önemli olan DNA hasarının tespitinde son 25 yıldır kullanımı giderek yaygınlaşan tek hücre 

jel elektroforezinin en önemli avantajları, basit, ucuz ve güvenilir olması, hücre seviyesinde, 

DNA hasarını hızlı bir şekilde tespitine olanak vermesidir. Yöntemdeki en önemli zorluk, 

özellikle değerlendirme aşamasında standardize edilmesidir. Bu durumun aşılması için 

özellikle DNA hasar derecelerinin iyi belirlenmesi, pozitif ve negatif örnekler ile 

desteklenmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Tek Hücre Jel Elektroforezi, Comet Yöntemini, DNA Hasarı, 

Kriyobiyoloji, Ekotoksikoloji 



 

XII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                        14-17 EYLÜL 2015, MUĞLA 
 

241 

 

SU KALİTE PARAMETRELERİNDEN K+, Ca2+ YOĞUNLUKLARI VE PH SEVİYESİNİN TATLI 

SU BALIKLARI SPERM MOTİLİTESİNE ETKİLERİ  

Fatih ÖĞRETMEN1, Burak E. İNANAN2, Ekin DEMİRKAYA1, Fevzi YILMAZ2 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fak., Su Ürünleri  Yetiştiriciliği Bölümü, Muğla, 

fatihogretmen@mu.edu.tr,  
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji Bölümü, Muğla, 

Amaç: Hem deniz hem de tatlı su balık türlerinin birçoğunda, sperm hücreleri vücut içerisinde 

hareketsiz olarak, testis ve üreme kanallarında saklı tutulurlar. Su ortamına bırakılır bırakılmaz sperm 

hücreleri motilite kazanır ve sucul ortamda, fertilizasyonu tamamlamak için yumurtaya ulaşmaya 

çalışırlar. Doğada sucul ortamda, deneysel çalışmalarda ise uygun aktivasyon çözeltilerinde motilite 

kazanan sperm hücrelerinin motiliteye yüzdeleri (%) ve motilite süreleri (sn), ortamın kimyasal 

özellikleri tarafından etkilenir. Bu özelliklerin başında, Na+, K+, Ca2+, Mg2+ gibi iyonların yoğunlukları, 

ozmolarite, pH ve sıcaklık gelmektedir. Bu özelliklerin sperm motilitesine etkisinin bilinmesi, 

balıklarında hem doğal ortamda hem de kültür ortamında üremelerinin ve üretilmelerinin 

anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada, K+ ve Ca2+ yoğunlukları ve pH seviyelerinin, doğada 

bulunmaları ve ticari önemleri açısından önemli olan Cyprinidae, Salmonidae ve Acipenseridae 

familyası türlerinin sperm motiliteleri üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Ayrıca, söz konusu 

parametreler bakımında, model bir balık türü olarak Barbus grypus Heckel 1843 sperm motilitesindeki 

etkileri sunulmuştur. 

Gereçler ve Yöntemler: Cyprinidae, Salmonidae ve Acipenseridae türlerinde sperm hücrelerinin, 

farklı K+ ve Ca2+ yoğunlukları ve farklı pH seviyeleri karşısında sahip olduğu farklı motilite özellikleri 

ilgili çalışmaların incelenmesi ile tespit edilmiş ve karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Ayrıca, B. grypus 

(Cyprinidae) türünde, 3 farklı bireyden alınmış semen örneği birleştirilmiş ve aktivasyon çözeltisi 

olarak 20 mM Tris–HCl kullanılmıştır. Bu aktivasyon çözeltisinin pH’sı 0,5 birim aralıklar ile 5.5 ile 12.0 

arasında ayarlanarak, pH’nın sperm motilite yüzdesi ve motilite süresine etkisi gösterilmiştir. K+ ve 

Ca2+ yoğunluklarının motiliteye etkisinin anlaşılması için, pH 9,0 aktivasyon çözeltisine, 0, 5, 10, 20, 40, 

60, 80 ve 100 mM K+ ve Ca2+ ayrı ayrı ve aynı anda eklenerek, sperm hücreleri bu aktivasyon çözeltileri 

ile aktive edilmiştir.  

Sonuç: Cyprinidae ve Salmonidae türlerinde, sperm motilitesi için uygun pH seviyesi 8,5-9,0, 

Acipenseridae türlerinde ise 7,0-9,0 aralığındadır. pH seviyesi ve ortamın iyon kompozisyonu 

bütünleşik etkiye sahiptir. pH seviyesinin motilite üzerine olumsuz etkisi, ortamın iyon 

kompozisyonunda deiğiklikler yapılarak azaltılabilmektedir. Salmonidae ve Acipenseridae türlerinde, 

sperm motilitesinin başlaması için K+ iyon yoğunluğu en önemli etken iken Cyprinidae türlerinde 

osmotik basınç (>300 mOsm/kg) motilite üzerine daha etkilidir. B. grypus (Cyprinidae) sperm 

hücrelerinin motilitesi için en uygun pH seviyesinin 9,0 olduğu saptanmıştır. En yüksek motilite 

yüzdesi ve süresi 5 mM K+ içeren aktivasyon çözeltisi ile sperm hücreleri aktive edildiğinde 

gözlenmemiştir. Buna karşın, 20 mM’den fazla K+ içeren ve 10 mM’den fazla Ca2+ içeren aktivasyon 

çözeltilerinin motilite özelliklerine olumsuz etkileri olduğu saptanmıştır (P<0,05). Sonuç olarak, 

özellikle çeşitli dış etkiler ile değişebilecek olan sucul ortamın pH’sı, K+ ve Ca2+ yoğunlukları, sperm 

hücrelerinin motilite özelliklerini olumsuz etkileyebilmekte ve fertilizasyon oranlarını azaltmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Balık Sperm Motilitesi, Motilite yüzdesi, Su kalitesi, pH 
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TÜRKİYE’DEKİ Spermophilus xanthoprymnus POPULASYONLARININ EKOLOJİK  NİŞ 

MODELLEME YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sadık DEMİRTAŞ1, Duygu TİRYAKİ1, Can YENİYURT1, İslam GÜNDÜZ1 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Kurupelit - Samsun,  

sadikd@omu.edu.tr, 

Amaç: Türkiye’de yayılış gösteren Anadolu yer sincabının (Spermophilus xanthoprymnus) 

IUCN kırmızı listesindeki statüsü NT (neredeyse tehdit altında) olarak verilmektedir. Bu 

durum göz önüne alındığında, S. xanthoprymnus populasyonların 2070 yılındaki potansiyel 

dağılımı tür için belirlemek oldukça önemlidir. Bu amaçla, ekolojik niş modelleme yöntemi 

kullanılarak populasyonların mevcut ve gelecekteki yoğunluk durumu, dağılımları ve türü 

etkileyen çevresel faktörlerin neler olduğu hakkında değerlendirilmeler yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmada Türkiye’nin 108 farklı lokalitesinden elde edilen tür 

kayıtları kullanılmıştır. WorldClim küresel biyolojik iklim verileri (ortalama 2061-2080) 

IPPC5 değerlendirme raporunda verilen MIROC5 küresel iklim modeli temelinde 4 farklı 

sera gazı konsantrasyon senaryosuna (rcp26, rcp45, rcp60, rcp85)  göre 2,5 dakika 

çözünürlükte “http://www.worldclim.org” adresinden indirilmiş; bu verilere göre MAXENT 

ekolojik niş modelleme programına aktarılarak 4 farklı haritası oluşturulmuştur. 

Karşılaştırma yapmak amacıyla aynı sitedeki günümüz verileri de (1950-2000) kullanılarak 

populasyon yoğunlukları, dağılımları ve populasyon yoğunluğuna etki eden parametreler 

belirlenmiştir. 

Bulgular: Çalışmada günümüzdeki AUG değeri 0,994; gelecekteki AUG değerleri rcp26: 

0,939;  rcp45: 0,940;  rcp60: 0,939;  rcp85: 0,944 olarak tespit edilmiştir. Günümüzde türün 

dağılışına etki eden en önemli ekolojik değişkenlerin en sıcak mevsimin yağış miktarı, en 

soğuk mevsimin yağış miktarı ve en soğuk mevsimin ortalama sıcaklığı; gelecek 

simulasyonunlarına göre ise yıllık yağış miktarı, mevsimsel yağış miktarı ve en soğuk 

mevsimin ortalama sıcaklığı olduğu belirlenmiştir. Bu değişkenler populasyonların 

dağılışını en az % 50 oranında etkilemektedir.  

Tartışma ve Sonuç: Günümüz verilerine göre yapılan harita türün dağımını açıkça ortaya 

koymakta olup, populasyonların yoğunlukları hakkında da bilgi sunmaktadır. Farklı sera 

gazı konsantrasyon senaryolarına göre geleceğe yönelik yapılan simulasyon sonuçlarının 

birbiriyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Gelecek simulasyonuna göre yapılan haritalar 

incelendiğinde ise günümüzde özellikle batı ve güneyde daha düşük rakımlarda dağılım 

gösteren populasyonların dağılım alanının belirgin şekilde azaldığı, ancak İç ve Doğu 

Anadolu populasyonlarının dağılımında önemli bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Buna 

göre tüm simulasyonlar gelecek 50 yıl içinde Türkiye’deki S. xanthoprymnus 

populasyonlarına ait dağılım alanlarının önemli oranda kısıtlanacağını öngörmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Spermophilus xanthoprymnus, Populasyon, Modelleme, Türkiye 

mailto:sadikd@omu.edu.tr
http://www.worldclim.org/
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KENE (ACARİ: IXODİDA) MÜCADELESİNDE DOĞA DOSTU ENTEGRE MÜCADELE 

Samed KOÇ, Hüseyin ÇETİN 

Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya, samedkoc@akdeniz.edu.tr 

Amaç: Keneler (Acari: Ixodida) hayvanlar âleminin Arthropoda (eklem bacaklılar) 

şubesinde yer alan ektoparazit canlılardır. Bu canlılar besin ihtiyaçlarını karşılamak için çok 

sayıda omurgalı canlı grubundan kan emme davranışı göstermektedir. Bu davranışları 

konaklarına bakteri ve virüs gibi hastalık etmenlerini bulaştırmaları yanısıra doğrudan felç 

ve alerji gibi etkilere de neden olabilmektedirler. Kenelerin vektörlüğünü yaptığı hastalıklar 

pek çok insanın ölmesine neden olmakta ve hayvancılık sektöründe büyük maddi zararlar 

oluşabilmektedir. Kenelerle mücadele için yapılan çalışmaların büyük bir kısmını kimyasal 

mücadele kapsamakta, her yıl tonlarca pestisitin çevreye atılmasından dolayı doğal yaşam 

zarar görmekte ve bazı bölgelerde keneler direnç kazanabilmektedir. Bu nedenlerle bu 

çalışmada doğaya zarar vermeden veya minumum zararla kenelerle etkin bir şekilde 

mücadele yapabilmek için uygulanması gereken yöntemlerin gösterilmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Kene mücadelesinde kullanılan güncel yöntemlerin araştırılması 

için Google Akademik, PubMed, Web of Science gibi internet kaynaklarından ve keneler 

hakkında yazılmış kaynak kitaplardan faydalanılmıştır. Pestisit kullanımını en aza indiren 

mücadele yöntemleri öne çıkarılarak literatür verileri ve arazi çalışmalarından elde edilen 

deneyimlerden yararlanılarak derleme yapılmıştır.  

Tartışma ve Sonuç: Kene mücadele çalışmalarında kullanılan akarisitler, her yıl tonlarla 

ifade edilebilecek miktarda ve bilinçsiz bir şekilde çevreye atılmakta, büyük ve küçük baş 

hayvanların vücutlarına uygulanmaktadır. Özellikle doğal alanlara uygulanan kimyasal 

pestisitler, kenelerin doğal düşmanları ile bitkilerin tozlaşmasında rol oynayan kelebek ve 

arılar gibi hedef dışı canlıların ölmesine neden olmaktadır. Etkili bir kene mücadelesi için; 

kene problemi olan bölgedeki kene türleri, bu türlerin mevsimsel aktiviteleri gibi bilgilere 

sahip olmak gerekmektedir. Bu nedenlerden dolayı öncelikle mücadele yapılacak 

alanlardaki kene türleri ile ilgili saha çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Literatür ve 

arazi çalışmalarından elde edilen deneyimler eşliğinde kültürel, fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik mücadeleyi kapsayan entegre mücadeleye ağırlık verilmelidir. Doğal alanlara 

bilinçsizce pestisit uygulamak yerine konak üzerinde mücadele yapılarak, kimyasal 

kullanımı en aza indirgenmiş ve doğaya daha az zarar verilmiş olunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kene mücadelesi, Akarisid kullanımı, Entegre mücadele 
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LOKAL ENDEMİK Thlaspi leblebici ÜZERİNE TAKSONOMİK, MORFOLOJİK, ANATOMİK 

VE EKOLOJİK GÖZLEMLER 

Mehmet Cengiz KARAİSMAİLOĞLU 

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim dalı, 

Süleymaniye/İstanbul, 

cengiz.karaismailoglu@istanbul.edu.tr 

Amaç: Brassicaceae familyasına ait olan Thlaspi L. sensu lato cinsi, Türkiye’de 36 taksonla 

temsil edilmektedir. Bunun yanında, literatür araştırmalarından elde edilen bilgilerden, bu 

cinsin sistematik problemler içerdiği ve Türkiye’de yayılış gösteren bazı taksonların sadece 

henüz gelişimini tamamlamayan birkaç birey üzerinden tanımlanması ve birbirinden 

sadece morfolojik verilere dayanılarak şüpheli bir şekilde ayrılması, cinsin Türkiye’deki 

sistematiğinin sorunlu olduğunu göstermektedir. Thlaspi leblebici Gemici & Görk 

kayalıklarda yetişen lokal endemik bir taksondur ve yapılan detaylı literatür araştırmasında 

bu takson hakkında herhangi bir anatomik ve ekolojik çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu çalışmada, lokal endemik Thlaspi leblebici ’nin deskripsiyonu genişletilmesi, detaylı 

olarak tohum makro ve mikro morfolojik yapılarının incelenmesi, kök, gövde, yaprak ve 

tohum anatomik yapılarının gözlenmesi ve toprak özelliğinin belirlenmesiyle ekolojik 

özelliklerinin ilk kez detaylı olarak ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışılan takson doğal lokasyonundan alınarak İstanbul 

Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumuna getirilmiş ve burada depolanmıştır. 

Makromorfolojik özellikler Olympus ZS51 mikroskobu ve Kameram Imaging Software 

bilgisayar programı ile değerlendirilmiştir. Mikromorfolojik olarak ise tohum yüzey 

özellikleri, tohumların gümüş yapıştırıcı ile bir tabla üzerine yapıştırılması ve altınla 

kaplanmasıyla, JEOL-Neoscope-5000 Taramalı Elektron Mikroskobunda çalışılmıştır.  

Anatomik çalışmada ise, çalışılan taksona ait tohum, kök, gövde ve yaprak yapılarının tam 

otomatik bir mikrotom (Thermo Shonda Met Finesse) ile enine kesitleri alındı. Kesitler lam 

üzerine alınarak çeşitli alkol ve ksilol serilerinden geçirilerek hematoksilen (harris-

RRSP67-E) ve Eozin Y ile doku boyama cihazında  (ASC 720 Medite) boyandı. Entellan ile 

kapatılarak daimi hale getirilen kesitlerde; anatomik yapılar Olympus CX21FS1 mikroskobu 

ve Kameram imaging software bilgisayar programıyla ayrıntılı olarak çalışılmıştır 

(Karaismailoğlu 2015).  

Bu çalışmada, 5 lokasyondan alınan toprak örnekleri Berghoff yöntemiyle sıvı ortama 

aktarılmıştır ve ICP-OES cihazında ppm cinsinden ağır metal değerleri okunmuştur. 

Değerler SPSS bilgisayar programı ile istatiksel olarak değerlendirilmiştir. 

Sonuç: Bu çalışmada, lokal endemik Thlaspi leblebici ’nin deskripsiyonu genişletilmiş, 

detaylı olarak tohum makro ve mikro morfolojik yapıları incelenmiş, kök, gövde, yaprak ve 

tohum anatomik yapıları gözlenmiş ve toprak özellikleri belirlenerek ekolojik özellikleri ilk 

kez detaylı olarak ortaya çıkarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Thlaspi leblebici, Morfoloji, Anatomi, SEM, Ekoloji 
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Thlaspi watsonii’NİN (BRASSİCACEAE) YENİDEN KEŞFİ VE DESKRİPSİYONU 

Mehmet Cengiz KARAİSMAİLOĞLU 

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim dalı, 

Süleymaniye/İstanbul, 

cengiz.karaismailoglu@istanbul.edu.tr 

Amaç: Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabında EN (Tehlikede) kategorisinde yer alan, Türkiye 

Florasında meyve üzerine deskripsiyonu eksik olan ve sadece tip lokalitesinden bilinen 

endemik Thlaspi watsonii P.H. Davis taksonunun yeni bilgiler doğrultusunda tanıtılması ve 

taksonomik konumunun netleştirilmesidir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışılan takson 2015 yılında yapılan arazi çalışmalarında, doğal 

lokasyonundan farklı zamanlarda hem çiçekli hem de olgun meyveli olarak alınmış, İstanbul 

Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumuna getirilmiş ve burada depolanmıştır. Van ili 

Güzeldere geçidi mevkiinden toplanan bireylerin teşhisinde Türkiye Florasındaki 

betimlemeden ve herbaryum örnekleriyle yapılan karşılaştırmadan faydalanılmıştır. Türün 

detaylı deskripsiyonu, koordinat ve habitat özellikleri verilmiş, IUCN (2001)’e göre de 

tehdit kategorisi önerilmiştir. 

Sonuç: Yalnızca tip lokalitesinden bilinen ve olgun meyveli örneği ilk kez toplanılan 

taksonun morfolojik deskripsiyonu yenilenmiştir. Aynı zamanda, türün yayılımı için yeni bir 

lokalite saptanmıştır. Elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda türün taksonomik konumu 

netleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Brassicaceae, Thlaspi watsonii, Yeniden keşif, Deskripsiyon, Van 
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Pachyphragma macrophyllum (BRASSİCACEAE) TÜRÜNÜN TÜRKİYE’DE DAĞILIŞI VE 

TAKSONOMİK DURUMU 

Mehmet Cengiz KARAİSMAİLOĞLU 

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim dalı, 

Süleymaniye/İstanbul, 

cengiz.karaismailoglu@istanbul.edu.tr 

Amaç: Bu çalışmada, Türkiye’de Doğu Karadeniz bölgesinde yayılış gösteren Pachyphragma 

macrophyllum (HOFFM.) BUSCH ‘un ülkemizdeki dağılışı ve taksonomik durumunun ortaya 

konulması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalini 2014-2015 yıllarında doğal lokasyonlardan 

toplanan örnekler ile ülkemizdeki başlıca herbaryumlarda bulunan bitki örnekleri 

oluşturmaktadır. Elde edilen veriler ile türün deskripsiyonu genişletilmiş ve ülkemiz için 

dağılım haritası oluşturulmuştur. 

Sonuç: Bu çalışma ile Türkiye’deki Pachyphragma macrophyllum‘un ülkemizdeki dağılışı ve 

taksonomik durumu detaylı olarak ortaya çıkarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Brassicaceae, Pachyphragma macrophyllum, Dağılım, Taksonomi 
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DİCHLORVOS İNSEKTİSİTİNİN AYÇİÇEĞİ KÖK UCU KROMOZOMLARI ÜZERİNE 

GENOTOKSİK VE SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Mehmet Cengiz KARAİSMAİLOĞLU 

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim dalı, 

Süleymaniye/İstanbul, cengiz.karaismailoglu@istanbul.edu.tr 

Amaç: Ayçiçeği tarım alanlarında çayır tırtılına (Loxostege sticticalis) karşı zirai mücadelede 

dichlorvos insektisiti yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak dichlorvos insektisitinin tarım 

alanlarında kullanılırken ayçiçeği gibi hedef olmayan organizmalar üzerindeki sitotoksik ve 

genotoksik etkisi bilinmemektedir. 

Bu çalışma ile tarım alanlarında kullanılan dichlorvos insektisitinin ayçiçeği gibi hedef 

olmayan organizmalar üzerindeki sitotoksik ve genotoksik etkilerinin araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu araştırmada dichlorvos insektisiti farklı dozlarda (1, 2, 4 ve 8 

ppm) ve belirli uygulama sürelerinde (12, 24 ve 36 saat) ayçiçeği aktif köklerine 

uygulanmış, ezme metodu ile preparatlar hazırlanmıştır. Bunu takiben her bir uygulama 

grubu ve zamanı için, mitotik indeksler çıkarılmış, kromozomlarda neden olduğu aberasyon 

tipleri belirlenmiş ve mikroçekirdek sıklığı saptanarak; dichlorvos insektisitinin ayçiçeği 

aktif kök uçları üzerindeki genotoksik ve sitotoksik etkileri saptanmıştır. 

Sonuç: Bu çalışma ayçiçeği tarım alanlarında yaygın olarak kullanılan dichlorvos 

insektisitinin ayçiçeği üzerindeki genotoksik ve sitotoksik etkilerinin araştırıldığı ilk 

çalışmadır. Elde edilen bulgular neticesinde ayçiçeği tarım alanlarında bazı zararlılarla zirai 

mücadelede kullanılan dichlorvos insektisitinin canlı sistemler üzerindeki olumsuz 

etkilerini en aza indirmek için 2 ppm dozunun altında kullanılması önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dichlorvos, Ayçiçeği, Genotoksisite, Sitotoksisite, Mikroçekirdek 
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AĞRI DAĞI (IĞDIR İLİ BÖLGESİ) FLORASINDA BORAGİNACEAE FAMİLYASINA AİT 

YABANCI OTLARIN BELİRLENMESİ  

Yusif ZEYNALOV1, Peiman MOLAEİ2 

1Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, yusif.zeynalov@igdir.edu.tr  
2Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 

Amaç: Ülkemizin florasını oluşturan bitkilerden bir kısmı tarım alanlarında bulunmakta ve 

kültür bitkilerine zarar vermektedir. Tarımsal faaliyetler nedeniyle genellikle yabancı ot 

olarak nitelendirilen bitki türlerinin azalması ve bezende tamamen ekosistemden yok 

olması görülmektedir. Buda biyoçeşitliliğin azalması ve dolaysıyla doğal dengenin 

bozulması gibi önemli sorunlar beraberinde getirmektedir. Doğal ekosistemlerde bulunan 

bitki türlerinin tespiti ve bu türlerin tarımsal ekosistemlere yansıma oranının belirlenmesi 

doğal türlerin korunması yönünden oldukça önemlidir.Iğdır Ağrı Dağı florasında 

Boraginaceae familyasına bağlı ve ekim alanlarında yabancı ot niteliği taşıyan türleri 

belirlemek amacıyla, 2011-2015 yıllarında Nisan- Ekim ayları arasında bir flora çalışması 

yürütülmüştür. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma alanı 87380 hektarlık bir alan olması nedeniyle,  

çalışma alanını üç bölgeye ayrılarak her yıl bir bölgede çalışma yapılmıştır. Belirli zaman 

aralıklarıyla bitki örnekleri toplanarak teşhisleri Davis (1965-1988)’e göre yapılmıştır. 

Sonuç: Yapılan Flora çalışmaları sonucunda Boraginaceae familyasından 13 cinse ait 16 tür 

teşhis edilmiştir. Tespit edilen türler: Alkanna orientalis (L.) Boiss. var.orientalis, Anchusa 

azurea Miller var.azurea Miller., Asperugo procumbens L. , Cerinthe minor L., Cynoglossum 

montanum L., Echium italicum L., Echium russicum İ. F. Gmelin,  Heliotropium europaeum L., 

Heliotropium suaveolens Bieb., Lappula squarosa (Retz) Dumort., Myosotis olympica Boiss., 

Myosotis lithospermifolia (Willd.) Homem., Nonea pulla L.(DC.)subsp.scabrisguamata 

A.Baytop., Onosma nigricaule H. Riedi., Onosma procerum Boiss., Barbarea plantaginea 

DC.’dir. Bu türler içerisinde Onosma nigricaule H. Riedi., Onosma procerum Boiss., endemik 

türdür. Teşhis edilen türler arasında 8 türün çeşitli tarım alanlarında yabancı ot niteliği 

taşıyan bitkiler olduğu belirlenmiştir. Tespit edilen türler Alkanna orientalis (L.) Boiss. 

var.orientalis, Anchusa azurea Miller var.azurea Miller., Asperugo procumbens L. , Cerinthe 

minor L., Echium italicum L., Heliotropium europaeum L., Heliotropium suaveolens Bieb., 

Barbarea plantaginea DC.’ dır. Bunların arasında Anchusa azurea Miller var.azurea Miller., 

Asperugo procumbens L. ve Echium italicum L. en yaygın ve yoğun türler olduğu 

belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Ağrı Dağı, Biyoçeşitlilik, Boraginaceae, Yabancı ot 
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AĞRI DAĞI (IĞDIR İLİ BÖLGESİ) FLORASINDA RUBİACEAE FAMİLYASI ÜZERİNE 

ARAŞTIRMALAR 

Yusif ZEYNALOV1, Peiman MOLAEİ2, Neriman HÜSEYNLİ3 

1Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, yusif.zeynalov@igdir.edu.tr  
2Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 

Amaç: Doğanın dengesine yönelik sorunların giderek içinden çıkılmaz bir hâl aldığı 

günümüzde, gözlemlere ve deneylere dayalı olarak ortaya konulmuş bilgiler büyük önem 

taşımaktadır. Doğal ekosistemlerde bulunan bitki türlerinin tespiti, biyoçeşitliliğin ortaya 

konulması ve özellikle de yok olma tehlikesinde olan türlerin korunması yönünden oldukça 

önemlidir. Floristik bakımdan zengin ve bir o kadar da az araştırma yapılan Ağrı Dağı 

Florası, bu zenginliğini İran Turan –Avrupa -Sibirya, Kara ve Çöl iklim tipine sahip olduğu 

bir iklim yapısına ve kendi coğrafyasının da barındırdığı mikro klimatik alanlara borçludur. 

Bu çalışma, Iğdır Ağrı Dağı florasında Rubiaceae familyasına bağlı türlerin belirlenmesi 

amacıyla, 2011-2015 yıllarında Nisan- Ekim ayları arasında, Ağrı Dağı ve etrafında 

yürütülmüştür. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma alanı 87380 hektarlık bir alan olması nedeniyle,  

çalışma alanını üç bölgeye ayrılarak her yıl bir bölgede çalışma yapılmıştır. Belirli zaman 

aralıklarıyla bitki örnekleri toplanarak teşhisleri Davis (1965-1988)’e göre yapılmıştır. 

Sonuç: Yapılan Flora çalışmaları sonucunda Rubiaceae familyasından 3 cinse ait 6 tür teşhis 

edilmiştir. Teşhis edilen türlerin hepsi çeşitli tarım alanlarında yabancı ot niteliği taşıyan 

bitkiler olduğu belirlenmiştir. Bu türler Asperula glomerata (Bieb.) Griseb.subsp. glomerata 

(Bieb.) Griseb., Asperula orientalis Boiss.& Hohen, Galium spurium L.subsp spurium L., 

Galium orientalis Boiss.&Hohen, Galium verum L.subsp.verum, Rubia tinctorum L.’dır. 

Bilindiği gibi Galium cinsine dahil olan türlerin çoğunluğu ilaç sanayisinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu bitkilerin öğrenilerek korunması ve üretiminin sağlanması 

gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Ağrı Dağı, Biyoçeşitlilik, Rubiaceae 
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DİPSİZ-ÇİNE ÇAYI’NDA BULUNAN Unio crassus’UN BİYOLOJİK PARAMETRELERİ  

Özgen YILMAZ, Murat BARLAS 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Menteşe - Muğla, 

ozgenylmz@gmail.com 

Amaç: Dipsiz-Çine Çayı’nda yaşayan Unio crassus’un ağırlık, genişlik, uzunluk ve yükseklik 

verileri ve bulunan birey sayılarının mevsimlere ve istasyonlara göre dağılımları çalışma 

kapsamında sunulmuştur. Çine Adnan Menderes Barajı’nın kurulmasından önce elde edilen 

verilere de dayanan bu çalışma ile Unio crassus’a ait veri havuzunun genişletilmesi ve baraj 

kurulmasının öncesi ile sonrası arasında kıyaslamalı çalışmaların yapılmasına öncülük 

etmesi amaçlanmaktadır. 

Gereçler ve Yöntemler: Mevcut çalışma, Mart 2010 ile Ekim 2010 tarihleri arasında 

Dipsiz-Çine Çayı üzerinde seçilen 6 istasyonda yürütülmüştür. Arazide elle yakalanan ve 

kumpas ile hassas terazi kullanılarak ölçümleri kaydedilen 176 bireye ait ağırlık, genişlik, 

uzunluk ve yükseklik verileri mevsimlere ve istasyonlara kıyaslanmış ve dağılımın aylık 

görüntüsü ortaya çıkarılmıştır.  

Sonuç: Dipsiz-Çine Çayı’nda yapılan çalışmanın sonuçlarına göre toplanan bireyler yalnızca 

Unionidae familyasına aittir. En fazla birey sayısı IV. istasyonda 115 birey olarak 

belirlenmiştir. İkinci en fazla bireyin bulunduğu V. istasyonda, 34 birey tespit edilmiştir. En 

düşük birey sayısı II. istasyonda 1 birey olarak belirlenmiştir. I. istasyonda ise canlı bireye 

rastlanmamıştır. 

Güvenilir bir deney organizması ve indikatör organizma özelliği taşıyan unionid midyeler, 

akarsuların sağlığı hakkında önemli bilgiler sunan omurgasız hayvanlardır. Pek çok bentik 

makroomurgasız türü gibi unionid midyeler de bentik ve pelajik ortamlar arasında madde 

geçişlerini kontrol ederler ve böylelikle iç suların farklı kısımları arasında, devam etmesi 

gereken madde döngüsünü düzenlerler. Suyu süzerek beslendikleri ve sudaki çözünmüş 

oksijen ile solunum yaptıkları için filtre edici özellikleri ile normal şartlarda iç su 

ortamlarında birikebilen ağır metaller gibi bazı zararlı maddeleri tutarlar ve yapılan 

bilimsel çalışmalar sayesinde akarsulardaki organik ve inorganik madde bütçesinin ve 

birikiminin izlenmesini sağlarlar. 

Anahtar Kelimeler: Biyolojik parametre, Dipsiz-Çine Çayı, Unio crassus, indikatör 

organizma, Çine Adnan Menderes Barajı 



 

XII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                        14-17 EYLÜL 2015, MUĞLA 
 

251 

 

ENDEMİK Verbascum alyssifolium TOHUMLARINDA İN VİTRO ÇİMLENDİRME 

ÇALIŞMALARI 

Muhip HİLOOĞLU1, Emel SÖZEN1, Ali KANDEMİR2, Ersin YÜCEL1 

1Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 26470, Eskişehir, 

mhilooglu@anadolu.edu.tr 

2Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 24100, Erzincan 

Amaç: Verbascum alyssifolium Boiss (Scrophulariaceae) Erzincan yöresinde oldukça dar yayılış alanına 

sahip nadir endemik bitki türlerindendir. Bu tür “Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı”nda DD (Veri 

yetersiz) kategorisinde değerlendirilmiştir ve sadece 3 lokalitede yayılış göstermektedir. Tohum 

çimlenmesi, bitkilerin üremedeki başarısını belirleyen üreme döngüsündeki önemli bir aşama 

olmasının yanında özel ekolojik koşulların bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Birçok 

çalışmada işaret edildiği gibi nadir ve tehlike altındaki türler için koruma stratejilerinin 

geliştirilmesinde türlerin çimlenme başarılarının gözlenmesi çok önemlidir. Dolayısıyla bu çalışmada 

endemik V. alyssifolium türünde farklı NaCl, HCl, KNO3, GA3 konsantrasyonları ve sıcak/soğuk/mekanik 

stratifikasyon uygulamalarının çimlenme başarısına etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Olgun tohum örnekleri türlere ait lokalitelerden toplanan bitki örneklerinden 

alınmıştır. Her bir deney serisinde uygulamaların tümünde 25 adet tohum 100 μM ve 200 μM’lik 

konsantrasyonlarda NaCl, HCl, KNO3, GA3 ile muamele edilmiştir. Mekanik stratifikasyon için tohumlar 

zımpara kağıdı (No:150) ile 30sn-1dk arasında zımparalanmışlardır. Kaynar su stratifikasyonu için 

tohumlar; 30sn, 1dk ve 2dk süre ile kaynar suda bekletilmiştir. Soğuk ön işlem olarak da +4°C ve -

20°C’de alüminyum folyoya sarılarak karanlıkta 1 hafta bekletilmişlerdir. Deneyler dört tekrarlı 

yapılmış ve toplam 60 deney serisi oluşturulmuştur. Tohumlar cam petrilerde tek tabakalı 

nemlendirilmiş filtre kağıdı üzerinde iklim kabininde (SANYO-MLR-350H) 23°C’de 8 saat aydınlık ve 

18°C’de 16 saat karanlık periyotta bekletilmiştir. Radikula çıkışı gerçekleşen tohumlar çimlenmiş kabul 

edilmiştir. Sonuçlar SPSS paket programı kullanılarak ANOVA testi ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: V. alyssifolium tohumlarında kontrol grubuyla (çimlenme % 42) karşılaştırdığında: 100 µM 

KNO3’de % 22, 200 µM’da  % 14, 100 µM GA3’da  % 57, 200 µM’da  % 57, 100 µM NaCl’da %  27, 200 

µM’da % 18, 100 µM HCl’da % 32, 200 µM’da  % 22; mekanik stratifikasyonda (zımparalama) ise % 63, 

kaynar su stratifikasyonunda 30sn’de % 8, 1dk’da 4, soğuk ön işlemde +4°C’de %28, -20 °C’de % 40 

oranlarında çimlenme gözlenmiştir.  2 dk kaynar su uygulanan deney serilerinde çimlenme olmamıştır. 

Tartışma ve Sonuç: Araştırma sonucunda Giberallik asit (GA3) ve mekanik stratifikasyon-

zımparalama uygulamalarının V. alyssifolium tohumlarında çimlenme yüzdesini arttırdığı ve bu artışın 

kontrol grubuyla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0.05 önemlilik düzeyinde) 

bulunmuştur. Ancak bu iki uygulama dışında diğer kimyasal uygulamaların ve ön işlemlerin V. 

alyssifolium türünde çimlenmeyi gerilettiği anlaşılmıştır. Bu sonuçlar, dar yayılışa alanına sahip nadir 

endemik Verbascum alyssifolium türüne yönelik ex-situ koruma çalışmaları için önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Verbascum alyssifolium, Endemik, İn Vitro, Çimlenme 

Teşekkür: Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 

tarafından (Proje No: 1409F389) desteklenmiştir.  
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PINARKÖY (KÖYCEĞİZ, MUĞLA) YÖRESİNDE KULLANILAN TIBBİ BİTKİLER 

Fatma Merve ACAR1, Aykut GÜVENSEN2 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla,  
2Ege Üniversitesi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Bornova-İzmir, acarfatmamerve@gmail.com 

Amaç: Bu çalışmada, Köyceğiz (Muğla) ilçesinin 20 km kuzeydoğusunda yer alan ve bir 

orman köyü olan Pınarköy ve çevresinde halk ilacı olarak kullanılan bitkiler ve kullanım 

şekilleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Yöre halkı geçimini, hem orman istihsal ürünleri hem 

de hayvancılık ve tarımla sağlamaktadır. Grid Sistemine göre C2 karesi içerisinde yer alan 

Köyceğiz ilçesinin Pınarköy yöresinde yaygın olarak alternatif tedavide kullanılan tıbbi ve 

aromatik bitkilerin potansiyeli ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu araştırmada; tıbbi bitkileri tespit etmek için bu köyde yaşayan 

veya Köyceğiz’li olan farklı yaş, eğitim ve meslek gruplarındaki 13 kişi ile görüşülmüştür. 

Verileri elde ettiğimiz kaynak kişiler Melahat ACAR (Halkeğitim usta öğreticisi), Mehmet 

ACAR (İlçe Tarım Müdürlüğünde Ziraat Teknikeri), Mesude TÜRKMEN (Ev hanımı), 

Ummuhan ARSLAN (Ev hanımı / Eski köy ebesi), Esma YILMAZ (Ev hanımı), Şerife ATABEY 

(Ev hanımı), Bircan ÇAKIR (Ev hanımı), Mehmet Ali YILMAZ (Çiftçi), Yılmaz ÇETİN (Aşçı), 

Tuncay TURHAN (Fizik Mühendisi), Gürcan DAŞKIN (Tarımsal Danışman), Osman DAŞKIN 

(Sebze Üreticisi), Rukiye ÇETİN (Ev hanımı) çalışmanın materyalini oluşturmada yardımcı 

olmuşlardır. Tedavi amaçlı kullanılan bitkiler ve bunların kullanım amaç ve şekilleri ile ilgili 

bilgiler çalışmanın materyalini oluşturmuştur. Verilen bilgiler doğrultusunda her bir 

bitkinin familyası, Latince ismi, yöresel ismi, kullanılan kısmı, kullanım şekli ve faydaları not 

edilmiştir.  

Sonuç: Pınarköy yöresinde 2015 yılında yapılan alan çalışma sonucunda toplam 33 

familyaya ait 50 bitki türü tespit edilmiştir. Bunlar arasında en fazla türe sahip olan 

familyaların sırasıyla Lamiaceae (7 tür) ve Apiaceae (4 tür) olduğu saptanmıştır. 

Çalışmamızda tıbbi amaçlı kullanılmakta olan bitkiler, bu bitkilerin hangi rahatsızlıklara 

karşı kullanıldıkları ve kullanım şekilleri belirlenmiştir. Bitkilerin genelde tek olarak 

kullanıldığı, bir kısmının da diğer bitkiler veya gıda katkı maddeleri ile karışım halinde 

kullanıldıkları tespit edilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Tıbbi bitki, Pınarköy, Köyceğiz. 

mailto:acarfatmamerve@gmail.com
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ARAS HAVZASINDAKİ BAZI GÖLLERİN FİTOPLANKTON KOMPOZİSYONU 

Abuzer ÇELEKLİ, Seda KAYHAN, Emine GÜLTEKİN, Hamdullah ARSLANARGUN,  

Ömer LEKESİZ 

Gaziantep Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji Bölümü, Şahinbey - Gaziantep, celekli.a@gmail.com, 
Amaç: 2014 - 2015 yılları arasında devam eden projemiz kapsamında; Aras Havzasındaki Çıldır, Balıklı, 

Aktaş, Kuyucak, Aygır ve Deniz Göllerinin fitoplankton kompozisyonun belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Aras Havzasındaki Çıldır, Balıklı, Aktaş, Kuyucak, Aygır ve Deniz Göllerinden, 

2014 yaz ve sonbahar ve 2015 İlkbahar dönemlerinde fitoplankton örnekleri alınmıştır. Örnekleme 

istasyonlarının koordinat ve diğer coğrafik bilgisi GPS aleti ile belirlenmiştir. Örnekleme 

istasyonlarında anlık suyun sıcaklığı, çözünmüş oksijen miktarı, oksijen doygunluk miktarı, iletkenlik, 

redoks potansiyeli, pH gibi değişkenler YSI-Professional Plus ile ölçülmüştür. Fitoplankton türlerinin 

teşhisi, DIC ve DP73 ataçmanlı görüntüleme sistemine (CellSensVers. 1.6) sahip Olympus BX53 model 

ışık mikroskobu altında yapılmıştır.  

Sonuç: Çıldır Gölü’nde mezo-ötrofik yapıyı tercih eden kozmopolit türler görülmüştür. Yaz döneminde 

Anabaena catenata, sonbahar döneminde Anabanea viriabilis ve ilkbahar mevsiminde ise Cyclotella sp. 

türü baskın görülmüştür. Gölün suyu alkalin (pH=8,5) yapıdadır.  

Balıklı Gölü’nde mezotrofik yapıyı tercih eden fitoplankton türleri görülmüştür. Fragilaria biceps yaz 

mevsiminde, Fragillaria crotonensis sonbahar döneminde ve ilkbahar mevsiminde Fragillaria ulna 

baskın olmuştur. Gölün suyu alkalin (pH=8,5) yapıda olup elektriksel iletkenlik 132 ile 155 µs/cm 

arasında değişmiştir.  

Aktaş Gölü’nde mezotrofik yapıyı tercih eden fitoplankton türleri görülmüştür. Yaz mevsiminde 

Pediastrum boryanum ve Cryptomonas ovata, sonbahar döneminde Snowella lacustris ve Tetrastrum 

komarekii ve ilkbahar mevsiminde Pediastrum boryanum yaygın görülmüştür. Gölün suyu alkalin 

(pH=9,2) yapıda olup elektriksel iletkenlik 876 ile 1043 µs/cm arasında değişmiştir.  

Kuyucak Gölü’nde mezo-ötrofik yapıyı tercih eden kozmopolit türler görülmüştür. Yazın Cyclotella iris, 

ve Euglena agilis baskın bulunmuştur. Sonbahar mevsiminde organik madde dekompozisyonu ve kötü 

koku olduğu görülmüştür.  

Aygır Gölü’nde oligo-mezotrofik yapıyı tercih eden türler görülmüştür. Fragilaria biceps yaz 

mevsiminde, sonbahar mevsiminde Fragilaria crotonensis ve ilkbahar mevsiminde ise Cyclotella 

bodanica yaygın görülmüştür. Gölün suyu alkalin (pH=8,6) yapıda olup elektriksel iletkenlik 153 ile 203 

µs/cm arasında değişmiştir.  

Deniz Gölü’nde mezotrofik yapıyı tercih eden türler görülmüştür. Yaz mevsiminde Chlamydomonas 

reinhardtii, sonbahar mevsiminde Cyclotella ocellata ve ilkbahar mevsiminde ise Granulocystopsis 

decorata baskın olarak görülmüştür. Gölün suyu alkalin (pH=8,4) yapıda olup elektriksel iletkenlik 224 

ile 261 µs/cm arasında değişmiştir.  

Projenin son aşamasında elde edilecek veriler yardımı ile Aras Havzasında bulunan göllerin 

fitoplankton kompozisyonu ortaya çıkarılmış olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Fitoplankton, Aras Havzası, Göl  

Teşekkür: Bu çalışma, TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından desteklenmiştir. Proje 

gerçekleşmesinde katkıları olan TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ve DOKAY-ÇED Şti. teşekkür ederiz.  
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TEKSTIL SANAYİNDE KULLANILAN MAKSİLON KIRMIZISI BOYASININ GIDERIMINDE 

Chliocyphus polyanthos (=YAPRAKLI CİĞEROTU) KULLANIMI 

Recep KARA, Tuba ARTAN ONAT, Merve ÇAKIRGÖZ, Tülay EZER 

Niğde Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 51100-Niğde, tuezer@gmail.com 

Amaç: Tekstil endüstrilerinde kullanılan boyalar yüksek oranda renk verici özellikte 

olduklarından sucul habitatlarda kirliliğe ve çevresel problemlere neden olurlar. Bu 

çalışmada sucul habitatlarda kirliliğe neden olan Maksilon Kırmızısı boyasının Chiloscyphus 

polyanthos (L.) Corda ile giderimi araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada C. polyanthos’un dekolorizasyon kapasitesi başlangıç 

pH (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100), konsantrasyon (100 ppm, 200 ppm, 300 ppm, 400 ppm, 500ppm) 

ve sıcaklık (25°C, 30°C, 35°C)değerleri gözetilerek belirlenmiş ve daha sonra etanol ile 60 

dk desorpsiyon yapıldıktan sonra bitkinin adsorbent olarak kullanımına devam edilip 

edilemeyeceği araştırılmıştır. 

Sonuç: C. polyanthos Maksilon Kırmızısı boyasını tüm pH değerlerinde 15 dakika yaklaşık 

%95 oranında adsorbe etmiş ve en yüksek adsorpsiyon değerine pH 5’te ulaşmıştır. Diğer 

taraftan boyar madde konsantrasyonunun etkisine bakıldığında başlangıç anında tüm 

konsantrasyonlarda %70 oranında 24 saat içinde ise %95 üzeri giderime ulaşıldığı tespit 

edilmiştir. Yine yapılan denemelerde tüm sıcaklık değerlerinde %95 üzerinde 

dekolorizasyon gerçekleştiği bulunmuştur. Yukarıda anlatılan bu sonuçlara göre C. 

polyanthos bitkisi maksilon kırmızısı boyasının dekolorizasyonunda yüksek aktivite 

göstermiştir ve bu bitkinin tekstil boyaları gideriminde uygun kullanıma sahip olduğu 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tekstil, Maksilon kırmızısı, Chiloscyphus polyanthos, Boya Giderimi, 

Kirlilik 

Teşekkür: Bu çalışma BAGEP-FEB2013/34 no’lu proje ile desteklenmiştir. Desteklerinden 

dolayı Niğde üniversitesi-BAP birimine teşekkür ederiz. 
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YAĞMUR-İÇME DAVRANIŞINDA İKLİM FAKTÖRÜNÜN ETKİLERİ 

Melodi YENMİŞ, Dinçer AYAZ, Kerim ÇİÇEK, Ş. Deniz ENGİN 

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Bornova-İzmir, yenmismelodi@gmail.com 

Amaç: Yağmur-içme davranışı çöl ya da yarı-çöl ortamlarda dağılış gösteren bazı 

sürüngenlerde gözlenmiş bir su kazanım adaptasyonudur İnterskalar kanallar epidermisin 

pul-plak oluşumları arasında yerleşmiş, vücudu bir ağ gibi saran kanallar sistemidir. Bu 

çalışmada amaç dünyanın farklı bölgelerinde dağılmış, yağmur-içme davranışı gösteren 

türlerde iklim faktörü etkilerinin araştırılmasıdır. 

 

Gereçler ve Yöntemler: Yağmur-içme davranışı gösteren türler literatür taranarak 

belirlenmiştir. Bu taramaya yazarların 2014 yılı sonunda tamamladıkları “Türkiye’de 

Yaşayan Agamidae Familyası Türlerinde Yağmur-İçme Davranışının Araştırılması” başlıklı 

çalışma öncü olmuştur. Türlerin coğrafik coğrafik dağılımları yarı küreler, kıtalar ve 

lokaliteler olarak ayrıştırılarak düzenlenmiştir. Lokalitelerin iklim verilerine ulaşılarak, 

türler arasında karşılaştırma yapılmıştır. 

 

Sonuç: Kertenkelerden Agamidae ile Iguanidae familyalarında dahil olan bu türler ve 

dağılışları Phrynosoma cornutum Texas, Amerika, Moloch horridus Batı, Güney Avustralya, 

Phrynocephalus horvathi Iğdır’dan Ermenistan’ın güneyine kadar olan hat, P. arabicus  Arap 

yarımadası, P. helioscopus Ermenistan, Trapelus mutabilis Kuzey Mısır, T. pallidus Ürdün, 

Doğu çölü ve T. flavimaculatus Umman ve Arap yarımadası şeklindedir.  

Habitatların ortak özelliği iklimin kuraklık yönünden benzer olmasıdır. Filogenetik ve 

coğrafik olarak birbirlerinden izole olmuş bu türlerin aynı su kazanım adaptasyonunu 

geliştirmiş olması konvergent evrimin bir kanıtıdır. Bu türler dünyanın farklı bölgelerinde 

dağılım göstermektedirler. Klimatik ve topografik haritalara bakıldığında konvergent 

evrimin ortaya çıkmasının temel sebeplerinin iklim ve coğrafik faktörler olduğu görülebilir. 

Birim alana düşen yağış miktarının bölge coğrafyasında ortalamanın altında kalması, nemli 

ve ılıman iklimin baskın olduğu ekvator çizgisinde dağılış olmaması ve habitatların sulak 

alanlara, göllere, nehirlere uzak olması bu türlerde ortaktır.  

 

Anahtar kelimeler: Yağmur-içme davranışı, çöl, habitat, Agamidae, Iguanidae 
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KÜRESEL ISINMANIN VEKTÖRLER VE VEKTÖR KAYNAKLI HASTALIKLAR ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİ 

Yeşim POLAT, Atila YANIKOĞLU, Hüseyin ÇETİN 

Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya, polatt.yesim@gmail.com 

Giriş: Sanayi devriminden sonra fabrikalaşma, ormanların tahrip edilmesi ve fosil yakıt 

kullanımı gibi insan faaliyetleri sonucunda, atmosfere salınan sera gazlarının birikerek sera 

etkisi oluşturması ile normal sıcaklık ve iklim koşullarında meydana gelen değişikliklere 

küresel ısınma adı verilmektedir. Özellikle 1900’lü yıllardan sonra artan insan faaliyetleri 

sera gazlarının artışına pozitif yönlü bir katkı sağlarken, küresel iklim değişiklikleri 

üzerinde de baskın bir rol oynamaya başlamıştır. Küresel ısınma ekosistem bünyesinde 

bulundurduğu canlı topluluklarıyla birlikte değişime itmektedir. Bu çalışmada pek çok 

ekosistemde yer alan ve hasta omurgalı bir canlıdan aldığı hastalık faktörünü sağlıklı 

omurgalı başka bir canlıya taşıyan organizma olan vektör canlılar ve vektör kaynaklı 

hastalıkların küresel ısınmadan etkilenmelerine değinilmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntemler: Bu araştırma için Google Akademik, Web of Science ve Pubmed gibi 

internet kaynaklı literatür taramaları yapılmıştır. Taramalar sonucunda sıtma, dang 

humması, kırım kongo kanamalı ateşi, batı nil virüsü gibi ölüme sebebiyet veren çok sayıda 

hastalık ve vektörleri ele alınmıştır. Değerlendirme yapılırken vektörlerin küresel ısınma 

sonucunda dağılımlarını belirlemek için farklı senaryo modellemeleri kullanan çalışmalar 

öncelikli olarak tercih edilmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Dünya tarihinde pek çok kez küresel anlamda ısınma ve soğuma 

dönemleri görülmüş olsa da ısınmanın hızındaki artış yaşanan bu durumu öncekilerden ayrı 

bir noktaya taşımaktadır. Dünyanın yıllara göre sıcaklık artış grafiği incelendiğinde 20.yy’ın 

ortasından itibaren günümüze dek ortalama 0,8   ̊C’lik bir sıcaklık artışı görülmektedir. Bu 

değer çok yüksek olmayan bir artış gibi görülse de dünya üzerinde son zamanlarda 

hidrolojik su döngüsünün değişmesi, su kaynaklarının azalması, buzulların erimesi, tarım 

alanlarının azalması ve salgın hastalıkların artması gibi etkileri göz önüne alındığında 

tahmin edilenden daha tehlikeli bir tablo ortaya çıkmaktadır. Çevre ve insan sağlığını bu 

denli etkileyen ve sıcaklık ile ilişkisi sıklıkla araştırılan konulardan biri de vektör kaynaklı 

hastalıklardır. Vektör canlıların ve hastalık patojenlerinin biyolojik yaşam döngülerinin ve 

yaşam alanlarının sıcaklığa bağlı olan değişimi araştırıcıları gelecek yıllarda küresel 

ısınmaya bağlı neler olabileceği sorusunu sormaya itmektedir. Farklı modelleme 

çalışmalarıyla dünyanın farklı bölgelerinde çalışılan pek çok araştırmacı küresel ısınma 

sonucunda vektör canlıların biyolojik döngü sürelerinin kısalacağını, yeni yaşam 

alanlarında görülmeye başlayacağını ve kuzey enlemlere doğru yayılacaklarını 

öngörmektedir. Küresel olarak bir önlem alınmadığı ve ekolojik destekli yaşam senaryoları 

tercih edilmediği müddetçe vektörel kaynaklı hastalıkların getireceği ölümlerin tehlike 

boyutunun artacağı tahmin edilmektedir.  

Anahtar Kelimeler:  Küresel Isınma, Vektör Kaynaklı Hastalıklar, İklim Değişikliği 



 

XII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                        14-17 EYLÜL 2015, MUĞLA 
 

257 

 

ANTALYA İLİNDE AMERİKAN HAMAMBÖCEĞİ (Periplaneta americana L.) 

POPULASYONLARINDA YUMURTA PARAZİTOİDLERİNİN ARAŞTIRILMASI;  

ÖN BULGULAR 

Emre ÖZ1, Atila YANIKOĞLU1, Hüseyin ÇETİN1 

1Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya, emreoz@akdeniz.edu.tr 

Amaç: Bu araştırmada Antalya ilinde Amerikan hamamböceklerinin (Periplaneta americana 

L.) üreme ve gelişme ortamlarından toplanan yumurta paketlerinde biyolojik mücadele 

ajanı canlılar olan parazitoidlerin (ootekal parazitoid) bulunup bulunmadığının 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: 2014 yılı bahar ve yaz aylarında, Antalya ilinin 5 merkez ilçesinde 

(Konyaaltı, Dokuma, Ahatlı, Güllük ve Lara) hamamböceklerinin üreme ve gelişme alanları 

olan logar ve kanalizasyon gibi ortamlardan Amerikan hamamböceklerinin yumurta 

paketleri el yardımıyla toplanmıştır. Toplanan yumurta paketleri, parazitoidler tarafından 

yumurta bırakılıp bırakılmadığının anlaşılması için 3 ay süreyle şeffaf plastik kaplara 

alınarak, 26±2 °C sıcaklık,  60±5% nem ve 12 saat aydınlık, 12 saat karanlık fotoperiyot 

koşullarında bekletilmiş ve parazitoid çıkan yumurtalar tespit edilmiştir. 

Tartışma ve Sonuç: Yumurta paketlerinin parazitlenip parazitlenmediğinin anlaşılabilmesi 

ve parazitoidlerin gelişimlerini tamamlayabilmesi için en az 3 ay süre ile beklenilmiş ve şu 

ana kadar sadece Konyaaltı ilçesinden toplanan yumurta paketlerinden toplam 6 adet 

yumurta parazitoidi Evania sp. (Linnaeus) (Hymenoptera: Evaniidae) elde edilmiştir. Sonuç 

olarak, çevre ve insan sağlığının korunması için doğada biyolojik mücadele açısından 

önemli olan parazitoidlerin korunması, çoğaltılması ve hamamböceği mücadelesinde aktif 

olarak kullanılması yönünde araştırmaların yapılması önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yumurta Parazitoidi, Amerikan Hamamböceği, Biyolojik Mücadele 

Teşekkür: Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim 

Birimi’nin katkılarıyla yapılmıştır. 
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KATI FAZ FERMENTASYONU TEKNİĞİYLE PROTEAZ ÜRETİMİ 

Sedat KAYA1, Yusuf ÖNEN2,  Nurullah AKCAN3, Fikret UYAR2 

1Muş Alparslan Üniversitesi, Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Müdürlüğü, 49250 Muş, s.kaya@alparslan.edu.tr,  
2Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 21280 Diyarbakır, 

 3Siirt Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, 56100 Siirt 

Amaç: Endüstriyel üretimde mikrobiyal kaynaklı enzimlerin ekonomik oluşları, mevsimsel 

ve potansiyel kısıtlamalara bağlı kalmayışları açısından avantajları uzun zamandır 

savunulmaktadır. Endüstriyel enzimlerin üç büyük grubundan biri olan proteazlar dünya 

enzim üretiminin %60’ına karşılık gelir ve deterjan, deri, et işlemleri, süt endüstrisi, 

fırınlama, bira yapımı, farmasötikler, peptid sentezleri ve tıbbi teşhisler olmak üzere 

endüstriyel uygulamalarda önemli rol oynarlar. Katı faz fermantasyonu (KSF) genel olarak 

suyun olmadığı veya az olduğu ortamda katı (nemli) metaryal üzerinde 

mikroorganizmaların gelişimi olarak tanımlanır. KSF Tekniğiyle endüstride oldukça önemli 

olan enzimlerin düşük masrafla, bol miktarda, hızlı bir şekilde ve çevre kirlenmesinin de 

önüne geçilerek üretilmesi açısından ulusal ekonomiye katkısı olacaktır.  

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızda ticari olarak temin edilen Bacillus licheniformis 

ATCC 14580 biyolojik materyal olarak kullanıldı. Çalışmada besiyeri olarak; Luria Broth 

(LB), Nutrient Broth (NB) ve KSF besiyeri kullanıldı. KSF için Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde yetiştirilen tarımsal atıkları kullanılmıştır. Proteaz aktivite tayini Leighton ve 

protein miktar tayini Lowry yöntemine göre yapıldı. 

Bulgular: Çalışmamızda proteaz üretimi üzerine maksimum verim sağlayacak olan en ideal 

besiyeri mısır küspesinde elde edildi. Mısır küspesinin kullanıldığı KSF ortamında en 

yüksek proteaz üretimi çeşme suyunda, en uygun proteaz üretim sıcaklığı 37 0C olarak 

tespit edildi. Proteaz üretimi için en uygun üretim pH 8.0 olarak belirlenmiştir. En uygun 

substrat miktarı olarak %30’luk (3 g) mısır küspesinin kullanıldığı ortamda tespit edildi. 

Enzim üretimi üzerine inokülüm hacminin etkisini belirlemek için yapılan çalışmada 

inokülüm hacmi 2.0 ml olarak tespit edilmiştir. 

Tartışma ve Sonuç: Dünya genelinde artan tarımsal atıkların tekrar kullanılmaları ekolojik 

ve ekonomik olarak oldukça önemlidir. Bu yüzden çalışmamız sonucunda tarımsal atıkların 

sadece hayvan yemi vb. alanlarda kullanılamayacağını bunun yanında endüstriyel enzim 

üretilebileceğini ve KSF tekniğinin kullanımı ile bu atıklardan daha fazla ekonomik yarar 

sağlamanın da mümkün olacağını göstermiştir. Tarımsal atıkların kullanımı ile önemli çevre 

sorunları da çözüme ulaşılabileceği düşünülmektedir. Sonuç olarak yapılan bu çalışmada 

özellikle çevrede çok fazla kirliliğe neden olan tarımsal atıklarının kullanılması biyolojik 

açıdan çevre kirliliğine önemli oranlarda katkı sağlayabilmekte ayrıca biyoteknolojide 

bilimsel çalışmalarda önemli bir sorun olan maliyete de çözüm sunabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Katı faz fermentasyonu (KSF), Bacillus licheniformis,  Proteaz, Mısır 

Küspesi 
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KATI FAZ FERMENTASYONU TEKNİĞİYLE α-Amilaz ÜRETİMİ 

Yusuf ÖNEN1,  Sedat KAYA2, Nurullah AKCAN3, Fikret UYAR1 

1Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 21280 Diyarbakır,  
2Muş Alparslan Üniversitesi, Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Müdürlüğü, 49250 Muş, s.kaya@alparslan.edu.tr,  
3Siirt Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, 56100 Siirt 

Amaç: Enzimler; bitkisel ve hayvansal kaynaklardan ve mikroorganizmalardan elde edilmektedir. 

Bakteri kaynaklı enzimlerin son yıllarda endüstriyel amaçla kullanılmasından dolayı, bu enzimler ve 

bunları salgılayan bakteriler üzerine yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Amilazlar; gıda dahil ilaç, 

deterjan, tekstil ve hayvan yemi gibi farklı endüstriyel kullanım alanlarına sahiptir. Katı faz 

fermentasyonu (KSF) sudan yoksun katı ortamda veya çok az suyun bulunduğu katı ortamda 

fermentasyon olarak tanımlanır. KSF yöntemlerinin çok daha az atık su oluşturması, düşük maliyetli 

olması, yüksek verim sağlaması, karmaşık yapılı makine ve kontrol sistemlerine gerek duyulmaması, 

küçük hacimli fermenterlerin kullanılması ve çevre dostu olmaları gibi avantajlarından ötürü, tarımsal 

sanayi atıklarının değerlendirilmesi problemini büyük ölçüde çözmektedir.   

Gereçler ve Yöntemler: Yaptığımız çalışmada ticari olarak temin edilen Bacillus subtilis ATCC 6051 

biyolojik materyal olarak kullanıldı. KSF besiyeri için pamuk küspesi, mısır küspesi, mercimek kabuğu, 

pirinç kabuğu, buğday kepeği ve arpa sapı kullanıldı. α-Amilaz enzim aktivite tayini Bernfeld yöntemine 

göre yapıldı (Bernfeld 1955).  

Bulgular: Daha önce yapmış olduğumuz çalışmamızda en iyi substrat kaynağı olarak 48. saatte pirinç 

kabuğunda elde edildiğinden çalışmalara pirinç kabuğu kullanılarak devam edildi. Enzim üretimi için 

en iyi çalkalama hızı 150 rpm’de, en iyi ekstraktsiyon ortamı çeşme suyu olarak tespit edilmiştir. 

Çalışmamızda maksimum enzim üretimi partikül büyüklüğü 1500 μm büyüklüğündeki parçacıklarda 

elde edildi. Enzim üretimi için kullanılan substrat karışımlarından en iyi aktivite 0,5 g pamuk+4,5 g 

pirinç kabuğu karışımlarında elde edilmiştir.  Bacillus subtilis‘e ait α-amilazın optimum pH değerinin ve 

enzim stabilitesinin saptanması için yapılan aktivite tayini sonucunda enzimin maksimum çalıştığı 

aralık pH 6.0 ve enzim aktivite sıcaklığı 50 0C‘de tespit edildi. 

Tartışma ve Sonuç: Yaptığımız çalışmada yöremizde doğal olarak bulunan mevcut bazı tarım atıkları 

KSF tekniğinde substrat olarak kullanılarak Bacillus subtilis’ten α-amilaz üretimi üzerine çeşitli 

parametrelerin etkisi incelenmiştir. Endüstriyel üretimde mikrobiyal kaynaklı enzimlerin ekonomik 

oluşları, mevsimsel ve potansiyel kısıtlamalara bağlı kalmayışları açısından avantajları uzun zamandır 

savunulmaktadır. KSF‘te katı substrat kaynağı olarak kullanılan endüstriyel atıkların hem maliyet 

açısından hem de bunların geri dönüşümü yoluyla çevresel zirai kirliliğin önlenmesi açısından oldukça 

önemli yararlar sağlamaktadır. Sonuç olarak yapılan bu çalışmada özellikle çevrede çok fazla kirliliğe 

neden olan tarımsal atıklarının kullanılması biyolojik açıdan çevre kirliliğine önemli oranlarda katkı 

sağlanabilmekte ayrıca biyoteknolojide, bilimsel çalışmalarda önemli bir sorun olan maliyete de çözüm 

sunabilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Katı Substrat Fermantasyonu  (KSF), Bacillus subtilis, α-Amylase, pirinç kabuğu 
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ÜLKEMİZDE YAYILIŞ GÖSTEREN Scutellaria altissima L. (Lamiaceae) TÜRÜNÜN 

ANATOMİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

İbrahim KESİM, Ersin MİNARECİ 

Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Muradiye-Manisa, 

ibrahimkesim64@gmail.com 

Amaç: Scutellaria L. cinsi, Türkiye’nin takson sayısı açısından en büyük üçüncü familyası olan 

Lamiaceae familyasına dahildir. Türkiye Florasında Scutellaria cinsine ait taksonlardan %38’inin 

endemik oluşu ülkemiz için cinsin önemini arttırmaktadır. Bu çalışmada, Temmuz-Ağustos ayları 

arasında yetişen Scutellaria altissima L. türünün anatomik özelliklerinin ortaya konulması ve bu 

özelliklerin taksonomi bilimine katkı sağlaması amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Çalışılan örnekler Kastamonu İlinin Cide İlçesinden 2015 yılında doğal 

populasyonundan toplanmıştır. Türün tayini, Davis’e göre yaş ve kuru örnekler üzerinden yapılmıştır. 

Anatomik çalışmalar için bitki materyalleri %70’lik etanolde fikse edilmiştir. İncelemeler için parafin 

metodu ve el kesiti kullanılmıştır. Parafin metodu kullanılarak hazırlanan kesitler, rotary mikrotom ile 

10-15 μm kalınlığında alınmıştır. Tüm kesitler belirli oranlarda hazırlanan fast-green / safranin ikili 

boyama sistemine göre boyanmıştır. Daha sonra kesitler Leica DM3000 marka kameralı mikroskop ile 

fotoğraflandırılarak; mikrometrik oküler ile ölçümler yapılıp minimum, maksimum, ortalama ve 

standart sapma değerleri hesaplanmıştır. 

Bulgular: kökten alınan enin kesitlerde, boyları enlerinden büyük olan ve düzenli dizilmiş olan 

hücrelerden oluşmuş koruyucu doku bulunmaktadır. Bu tabakanın altında, 8-11 sıralı korteks 

parankiması yer almaktadır. Kesitin merkezini radyal iletim dokusu doldurmuş durumdadır. Gövdeden 

alınan enine kesitlerde, çok sayıda örtü ve salgı tüylerinin varlığı gözlenmiştir. Kapitat salgı tüylerinden 

en çok 2. tip tüylerin görülmesi dikkat çekicidir. Kesite genel olarak baktığımızda, 4 köşeli bir yapısının 

bulunduğu ve köşelerin her birinde kollenkima hücrelerinin varlığı görülmektedir. Korteks tabakası 

dar bir alanda sıkışmış durumdadır. Düzenli dizilim gösteren kolleteral iletim demetlerinin üzerinde 

destek doku elemanlarının varlığı gözlenmiştir. Kesitin merkezinde geniş bir alanı kaplayan 

parankimatik hücrelerden oluşmuş öz bölgesi bulunmaktadır. Yapraktan alınan enine kesitlerde, her iki 

yüzeyde de kalın bir kutikula tabakası yer almaktadır. Yaprak bifasial yapıda olup, mezofil tabakasında 

palizat ve sünger parankiması ayrımı net olarak gözlenmiştir. Palizat parankimasını oluşturan 

hücrelerin çok sık bir şekilde dizilmiş olması dikkat çekicidir. 

Sonuç: İncelemeler sonucunda S. altissima türünün anatomik özelliklerinin diğer Scutellaria türleri ve 

Lamiaceae familyasının üyeleri ile benzerlikler ve farklılıklar gösterdiği görülmüştür. Yapılan literatür 

taramasında S. altissima türü ile ilgili ayrıntılı bir anatomi çalışması bulunmamaktadır. Türün kök, 

gövde ve yaprak organlarına ait anatomik veriler; fotoğraflar ve tablolar ile desteklenerek ilk kez bu 

çalışmada ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. Elde edilen sonuçların bu konuda yapılacak diğer 

çalışmalara kaynak oluşturması düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lamiaceae, Scutellaria altissima, Anatomi 

Teşekkür: Bu çalışma İbrahim KESİM’in tez çalışmasının bir kısmını içermektedir. Bu çalışma Celal 

Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Proje no: 2014-073) tarafından desteklenmiştir. 
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Scutellaria albida L. subsp. condensata (Rech.f.) J.R.Edm. (Lamiaceae) TAKSONUNA 

AİT ANATOMİK BİR ÇALIŞMA 

Sinem PEKÖNÜR, Ersin MİNARECİ 

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

sinempekonur@gmail.com 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Scutellaria albida subsp. condensata taksonunun morfolojik özelliklerinin 

yeniden incelenmesi, anatomik karakterlerinin detaylı bir şekilde açıklanması ve tüy çeşitliliği 

açısından değerlendirilmesidir. Bu çalışma ile tür içinde bulunan sorunların aşılmasına ve gelecekte 

yapılacak çalışmalara katkı sağlanması beklenmektedir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyali Bitlis ve Van civarlarından 2014 yılında Temmuz-Ağustos 

aylarında çiçekli ve meyveli olarak doğal ortamlarından toplanmıştır. Araziden toplanan bitkinin çeşitli 

kısımlarından alınan örnekler %70’lik alkolde tespit edilmiştir. Bitkinin anatomik yapılarının 

belirlenmesi için Kryostat (Frozen mikrotom) yöntemi, Parafin yöntemi ve el kesiti yöntemi birlikte 

kulanılmıştır. Bitkilerin kök gibi sert kısımlarını yumuşatmak için Ethylenediamine yumuşama yöntemi 

de kullanılmıştır. Mikroskobik gözlemler 5- 10 μm kalınlıktaki enine kesitler alınarak incelenmiş, 

safranin ve fast-green boyaları kullanılarak boyanmış ve mikrofotografi cihazı ile fotoğrafları 

çekilmiştir. Daha sonra mikrometrik oküler ile ölçümler yapılıp minimum, maksimum, ortalama ve 

standart sapma değerleri hesaplanmıştır.  

Sonuç: Kök enine kesitinde en dışta tek sıralı, hücreler arası boşluk bulunmayan koruyucu doku 

hücreleri görülmektedir. Koruyucu dokunun altında yer alan korteks hücrelerinin oluşturduğu alan 

oldukça geniş yer kaplamaktadır. Kökte bulunan öz ışını sayısı 1-2 dir. Ksilem ve floem elemanları 

arasında kambiyum hücreleri görülmektedir. Gövde, enine kesitte belirgin bir şekilde dört köşelidir. 

Üst yüzey  papillat kutikula tabakası ve tüylerle örtülüdür. Gövdenin köşelerinde levha kollenkiması 

bulunmaktadır. Yapraklardan alınan yüzeysel kesitlerde,  alt epidermis hücre çeperleri dalgalı bir 

yapıdadır ve diasitik tipte stomalara sahiptir. Yaprak ayasından alınan enine kesitlerde kalın bir 

kutikula tabakası ile örtülü tek sıralı epidermis bulunmaktadır. Bifasiyal tipteki yaprağın her iki 

yüzeyinde de salgı tüyü çoğunlukta olmak üzere salgı ve örtü tüyleri bulunmaktadır. Petiolden alınan 

enine kesitin yüzeyini düzgün sıralanmış, oval-karemsi veya daireye yakın biçimli hücrelerden oluşan 

epidermis kuşatır. Epidermis hücreleri tırtıklı kutikula tabakası ile kaplıdır. Her iki epidermiste de 

glandular ve eglandular tüyler belirgindir. Eglandular tüyler çok hücreli uzun tüylerdir ya da nadiren 

tek hücrelidirler. Glandular tüyler de ise peltat ve kapitat tipleri mevcuttur. 

Çalışılan takson için, kök öz ışını sayısı, gövde ve petiol kutikula yapısı, salgı tüylerinin bulunma sıklığı 

gibi karakterlerin taksonomik açıdan ayırt edici özellikler oldukları tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Scutellaria albida subsp.condensata,  anatomi, Lamiaceae 

Teşekkür: Bu çalışma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2014-073 nolu BAP projesi tarafından 

desteklenmektedir.  Ayrıca çalışma, Sinem Pekönür’ün Y.Lisans tez çalışmasına ait bulgular 

içermektedir. 
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Lamium album subsp. crinitum (Montbret & Aucher ex Benth.) Mennema (Lamiaceae) 

TAKSONUNUN ANATOMİK YÖNDEN İNCELENMESİ 

Esra KAYACAN, Canan ÖZDEMİR 

Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Muradiye - Manisa, 

esrakayacan92@gmail.com 

Amaç: Lamium L. cinsi, ülkemizde en fazla takson sayısına sahip familyalardan biri olan 

Lamiaceae familyasına dahildir. Bu çalışmada Mayıs-Ağustos ayları arasında çiçeklenen ve 

çok yıllık olan Lamium album subsp. crinitum (Montbret & Aucher ex Benth.) Mennema 

taksonunun anatomik özelliklerinin belirlenmesi ve bu özelliklerin taksonların ayrımında 

kullanılabilecek yeni veriler oluşturması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışılan örnekler Amasya İli Merzifon İlçesi’nden Mayıs ayında 

doğal populasyonundan toplanmıştır. Bitkilerin tayini, Davis’e göre yaş ve kuru örnekler 

üzerinden yapılmıştır. Anatomik çalışmalar için bitki materyalleri %70’lik etanolde fikse 

edilmiştir. İncelemeler için parafin metodu ve el kesiti kullanılmıştır. Parafin metodu 

kullanılarak hazırlanan kesitler, rotary mikrotom ile 10-15 μm kalınlığında alınmıştır. Tüm 

kesitler belirli oranlarda hazırlanan fast-green / safranin ikili boyama sistemine göre 

boyanmıştır. Daha sonra kesitler Leica DM3000 marka kameralı mikroskop ile 

fotoğraflandırılarak; mikrometrik oküler ile ölçümler yapılıp minimum, maksimum, 

ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. 

Sonuç: Genç kökten alınan enine kesitlerde, enleri ve boyları birbirine eşit hücrelerden 

oluşan epidermis tabakası ve onun altında düzgün sıralanmış hücrelerden oluşan 

ekzodermis tabakası gözlenmiştir. Bu tabakanın altında 8-12 sıralı korteks tabakası yer 

almaktadır. Korteks tabakasındaki hücrelerin, dışa doğru gidildikçe çeper kalınlaşması 

gösterdiği gözlenmiştir. Kesitin merkezinde 4 adet ksilem kolu yer almaktadır. Gövdeden 

alınan kesitlerde, gövdenin 4 köşeli olduğu ve köşelerinde kollenkimatik yapıların varlığı 

görülmüştür. Kolleteral İletim demetlerinin altında köşe kollenkiması bulunmaktadır. 

Gövdenin merkezinde çapları büyük parankimatik hücrelerden oluşan öz bölgesi yer 

almaktadır. Yapraktan alınan enine kesitlerde, her iki yüzeyde de çoğunluğu kapitat olan 

salgı tüylerine rastlanmaktadır. Mezofil tabakasında palizat ve sünger parankiması ayrımı 

net olarak görülmektedir. Üst epidermis hücreleri belirgin bir şekilde alt epidermis 

hücrelerine göre daha büyük olarak gözlenmiştir. Yaprağın alt yüzeyinde üst yüzeyine göre 

stoma yapılarının daha yoğun olduğu görülmüştür. 

Anatomik kesitler incelendiğinde, taksonun Lamiaceae familyasına karakteristik özellikler 

gösterdiği görülmektedir. Taksonun anatomik özellikleri benzerlikleri ve farklılıkları 

açısından diğer bazı Lamium türleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışma konusunu oluşturan L. 

album subsp. crinitum taksonu ile ilgili ayrıntılı bir anatomi çalışması bulunmamaktadır. 

Taksona ait anatomik özellikler ilk kez bu çalışmada ortaya konulmuş olup; kök, gövde ve 

yaprağa ait veriler, fotoğraflar ve tablolar ile desteklenerek ayrıntılı bir şekilde 

sunulmuştur. Elde edilen verilerin bu konuda yapılacak diğer çalışmalara kaynak 

oluşturması düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lamiaceae, Lamium album, Anatomi 
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Echium italicum L. (Boraginaceae) TÜRÜNÜN ANATOMİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Esra KAYACAN, Canan ÖZDEMİR 

Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Muradiye-Manisa, 

esrakayacan92@gmail.com 

Amaç: Boraginaceae familyasına dahil olan Echium L. cinsi, ülkemizde 8 takson ile temsil 

edilmektedir. Çalışmanın konusunu oluşturan Echium italicum L. türü, ülkemizin birçok 

bölgesinde doğal olarak yayılış göstermektedir ve halk arasında “kurtkuyruğu” olarak 

bilinmektedir. Bu çalışmada Mayıs-Ağustos ayları arasında çiçeklenen ve hayat döngüsü iki 

yıl olan E. italicum türünün anatomik özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışılan örnekler Manisa ve Uşak illerinden 2015 yılında doğal 

populasyonlarından toplanmıştır. Türün tayini, Davis’e göre yaş ve kuru örnekler üzerinden 

yapılmıştır. Anatomik çalışmalar için bitki materyalleri %70’lik etanolde fikse edilmiştir. 

İncelemeler için parafin metodu ve el kesiti kullanılmıştır. Parafin metodu kullanılarak 

hazırlanan kesitler, rotary mikrotom ile 10-15 μm kalınlığında alınmıştır. Tüm kesitler 

belirli oranlarda hazırlanan fast-green / safranin ikili boyama sistemine göre boyanmıştır. 

Daha sonra kesitler Leica DM3000 marka kameralı mikroskop ile fotoğraflandırılarak; 

mikrometrik oküler ile ölçümler yapılıp minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma 

değerleri hesaplanmıştır. 

Sonuç: Kökten alınan enine kesitlerde, en dışta birkaç sıradan oluşan parçalanmış 

peridermis tabakası bulunmaktadır. Korteks parankimasını oluşturan hücrelerin belirli bir 

şekli yoktur ve sık bir şekilde dizilmişlerdir. Kesitin merkezini radyal iletim dokusu 

doldurmuş durumdadır. Gövdeden alınan enine kesitlerin en dışında; boyutları küçük, tek 

sıralı ve düzenli dizilim göstermiş epidermis hücreleri bulunmaktadır. Korteks 

parankimasını oluşturan hücrelerin enleri boylarından daha büyüktür. İletim dokusu daire 

şeklinde kesiti sarmaktadır. Kesitin merkezinde parankimatik hücrelerden oluşan öz 

bölgesi yer almaktadır. Yapraktan alınan enine kesitlerde, yaprağın her iki yüzeyinde de 

boyları çok uzun olan örtü tüylerine ve hidatot yapılarına rastlanmıştır. Mezofil tabakasında 

bulunan iletim demetlerinin belirli aralıklarla dizildiği gözlenmiştir. Yaprağın ana 

damarının alt yüzeyinde bulunan hücrelerin çeper kalınlaşması gösterdiği görülmüştür. 

Yapılan literatür taramasında çalışma konumuzu oluşturan E. italicum türü ile ilgili ayrıntılı 

bir anatomi çalışmasına rastlanmamıştır. Türün kök, gövde ve yaprak yapılarına ait 

anatomik özellikleri; fotoğraflar ve tablolar ile desteklenerek, ilk kez bu çalışmada ayrıntılı 

bir şekilde ele alınmıştır. Türe ait anatomik özellikler bazı Boraginaceae familyasının 

üyeleri ile benzerlikleri ve farklılıkları açısından karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçların 

bu konuda yapılacak diğer çalışmalara kaynak oluşturacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Boraginaceae, Echium italicum, Anatomi 
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Mercurialis annua L. (Euphorbiaceae) TÜRÜNÜN ANATOMİSİ ÜZERİNE  

BİR ÇALIŞMA 

Murat KILIÇ, Feyza CANDAN, Esra KAYACAN, Okan KOCABAŞ, Canan ÖZDEMİR 

Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Muradiye-Manisa, 

esrakayacan92@gmail.com 

Amaç: Euphorbiaceae familyasına dahil olan ve Dünya’da yaklaşık 14 takson ile temsil 

edilen Mercurialis L. cinsinin, ülkemizde 3 türü doğal olarak yayılış göstermektedir. Bu 

çalışmada, ülkemizde “parşen” olarak bilinen ve Şubat-Temmuz ayları arasında çiçeklenen 

Mercurialis annua L. türünün anatomik özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Çalışılan örnekler Aydın İlinden, 2015 yılında doğal 

populasyonundan toplanmıştır. Türün tayini, Davis’e göre yaş ve kuru örnekler üzerinden 

yapılmıştır. Anatomik çalışmalar için bitki materyalleri %70’lik etanolde fikse edilmiştir. 

İncelemeler için parafin metodu ve el kesiti kullanılmıştır. Parafin metodu kullanılarak 

hazırlanan kesitler, rotary mikrotom ile 10-15 μm kalınlığında alınmıştır. Tüm kesitler 

belirli oranlarda hazırlanan fast-green / safranin ikili boyama sistemine göre boyanmıştır. 

Daha sonra kesitler Leica DM3000 marka kameralı mikroskop ile fotoğraflandırılarak; 

mikrometrik oküler ile ölçümler yapılıp minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma 

değerleri hesaplanmıştır. 

Sonuç: Kökten alınan enine kesitlerde, en dışta boyutları değişkenlik gösteren hücrelerden 

oluşmuş ve birkaç sıralı olan epidermis tabakası bulunmaktadır. Korteks parankimasını 

oluşturan hücrelerin enleri boylarından büyüktür ve hücreler arası boşluklar 

gözlenmemiştir. Kesitin merkezini radyal iletim dokusu doldurmuş durumdadır. Gövdeden 

alınan enine kesitlerde, en dışta kalın bir kutikula tabakası yer almaktadır. Bu tabakanın 

altında ise tek sıralı hücrelerden oluşan epidermis tabakası bulunmaktadır. Gövdede 

düzenli dizilim gösteren kolleteral iletim demetlerinin arasında, sklerankimatik hücrelerin 

varlığı gözlenmiştir. Kesitin merkezinde geniş bir öz bölgesi bulunmaktadır. Korteks 

parankimasında ve öz bölgesinde çok sayıda druz kristaline rastlanmıştır. Kesite genel 

olarak baktığımız zaman, epidermis tabakası ve korteks parankimasının karşılıklı olarak 

dışarıya doğru çıkıntı oluşturduğu gözlenmiştir. Yapraktan alınan enine kesitlerde, yaprağın 

her iki yüzeyinde de kalın bir kutikula tabakası gözlenmiştir. Yaprak bifasial yapıda olup, 

mezofil tabakasını oluşturan hücrelerin palizat ve sünger parankiması ayrımı net olarak 

görülmektedir. 

Çalışma konumuzu oluşturan M. annua türü ile ilgili literatürde ayrıntılı bir anatomi 

çalışması bulunmamaktadır. Türe ait anatomik özellikler ilk kez bu çalışmada ortaya 

konulmuş olup; kök, gövde ve yaprağa ait veriler, fotoğraflar ve tablolar ile desteklenerek 

ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. Elde edilen verilerin bu konuda yapılacak diğer 

çalışmalara kaynak oluşturması düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Euphorbiaceae, Mercurialis annua, Anatomi 
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ACROLEİN’İN Carassius auratus SOLUNGAÇ DOKUSU ÜZERİNDEKİ HİSTOPATOLOJİK 

ETKİLERİ 

Sezgi ARMAN, Sema İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ 

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova - İzmir, sezgiarman@gmail.com 

Amaç: Bu çalışmada sualtı bitkilerin kontrolünde kullanılan doymamış aldehit yapısındaki 

acrolein’in (C3H4O) Carassius auratus solungaç dokusu üzerindeki histopatolojik etkilerinin 

araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Ticari olarak sağlanan ergin erkek C. auratus örnekleri adaptasyon 

süresini takiben beşer balıktan oluşan üç uygulama ve bir kontrol grubuna ayrılmıştır. Tüm 

gruplarda su sıcaklığı olarak sabit tutulmuş (26±2 ⁰C), deneme doğal fotoperiyotta 

gerçekleştirilmiş, besleme ve havalandırma yapılmamıştır. Uygulama gruplarına 1, 5 ve 25 

µg/L acrolein eklenerek örnekler 96 saat süreyle kimyasala maruz bırakılmıştır. Kontrol 

grubuna ise herhangi bir kimyasal madde eklenmemiştir. 96 saat sonunda tüm örnekler 

MS222 ile uyuşturulduktan sonra solungaçları çıkartılıp Bouin sıvısında 24 saat tesbit 

edilerek parafin bloklara gömülmüştür. 5 µm’lik kesitler Mayer’s Hematoksilen Eozin ile 

boyandıktan sonra AxioCam ERc5s kamera ataşmanlı Zeiss Axio Scope A1 marka ışık 

mikroskobu ile incelenerek fotoğrafları çekilmiştir. 

Sonuç: Acrolein maruziyeti solungaç epitelinde hiperplazi, anevrizma, ödem, sekonder 

lamellerde kısalma ve kıvrılma, epitelde ayrılmalar, deskuamasyon, mitokondri-zengini 

hücrelerde hipertrofiye, ayrıca primer lamel epitelinin kıkırdak dokudan ayrılmasına ve 

nekroza yol açmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Acrolein, Carassius auratus, solungaç, histopatoloji 
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ACROLEİN’İN Carassius auratus BÖBREK DOKUSU ÜZERİNDEKİ HİSTOPATOLOJİK 

ETKİLERİ 

Sezgi ARMAN, Sema İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ 

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova - İzmir, sezgiarman@gmail.com 

Amaç: Bu çalışmada sualtı bitkilerinin kontrolünde kullanılan doymamış aldehit 

yapısındaki acrolein’in (C3H4O) Carassius auratus böbrek dokusu üzerindeki histopatolojik 

etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Ticari olarak sağlanan ergin erkek C. auratus örnekleri adaptasyon 

süresini takiben beşer balıktan oluşan üç uygulama ve bir kontrol grubuna ayrılmıştır. Tüm 

gruplarda su sıcaklığı olarak sabit tutulmuş (26±2 ⁰C), deneme doğal fotoperiyotta 

gerçekleştirilmiş, besleme ve havalandırma yapılmamıştır. Uygulama gruplarına 1, 5 ve 25 

µg/L acrolein eklenerek örnekler 96 saat süreyle kimyasala maruz bırakılmıştır. Kontrol 

grubuna ise herhangi bir kimyasal madde eklenmemiştir. 96 saat sonunda tüm örnekler 

MS222 ile uyuşturulduktan sonra böbrekleri çıkartılıp Bouin sıvısında 24 saat tesbit 

edilerek parafin bloklara gömülmüştür. 5 µm’lik kesitler Mayer’s Hematoksilen Eozin ile 

boyandıktan sonra AxioCam ERc5s kamera ataşmanlı Zeiss Axio Scope A1 marka ışık 

mikroskobu ile incelenerek fotoğrafları çekilmiştir. 

Sonuç: Acrolein maruziyeti böbreklerde vazodilatasyon, göllenme, koyu renkli 

melanomakrofaj yığınları, renal parenkimde vakuol oluşumu, renal tübül ve toplayıcı 

kanalların parenkimden ayrılması, epitellerinde hiperplazi, vakuolleşme ve deformasyon, 

parenkimde ve toplayıcı kanalların etrafında fibröz doku oluşumu, kanama, infiltrasyon ve 

nekroza yol açmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Acrolein, Carassius auratus, böbrek, histopatoloji. 
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Salamandra infraimmaculata’NIN (SALAMANDRİDAE, URODELA) KARACİĞER 

HİSTOLOJİSİ 

Esra AKAT, Hüseyin ARIKAN 

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova - İzmir, esra.akat@ege.edu.tr 

Amaç: Bu çalışmanın amacı; yurdumuzda yaşayan bir semender türü olan Salamandra 

infraimmaculata karaciğerinin histolojik ve histomorfolojik olarak değerlendirilmesi, bu 

özelliklerin diğer omurgalılar ile karşılaştırılmasıdır. 

Gereçler ve Yöntemler: Hatay/Topaktaş Yaylası’ndan yakalanan örnekler eter anestezisi 

altında dekapitasyon ile ötenazi edildi. Araştırmada hem dişi hem de erkek bireyler 

kullanıldı. Diseksiyon sonrası karaciğer örnekleri 48 saat boyunca 4°C’de Bouin sıvısında 

fikse edildi. Standart histolojik prosedür takip edilerek parafine gömülen örneklerden 

alınan 5 µm kalınlığındaki kesitler hematoksilen-eozin ile boyandı. 

Sonuç: S. infraimmaculata karaciğer yüzeyi hematopoetik bir doku ile kaplıdır. Bu nedenle 

S. infraimmaculata’da karaciğerin hematopoetik bir organ gibi görev gördüğü 

düşünülmektedir. Karaciğerin temel yapı elemanı olan hepatositler birbirleriyle bağlantılı 

plaklar halinde gruplaşmışlardır. Çoğu bölümlerinde birbirleriyle yakın temasta olduğu için 

tıpkı insandaki gibi lopçukların kesin sınırlarını belirlemek oldukça güçtür. Hepatositler 

polihedral şekilli olup, yuvarlak nukleusa sahip epitelyal hücrelerdir. Hepatosit kordonları 

arasında genişliği değişen sinüzoidler gözlenmiştir. Retiküloendotelyal sistemin bir 

bölümünü oluşturan karaciğer makrofajları olan Kupffer hücreleri sinüzoidlerde 

gözlenmiştir. Karaciğer parankimasında kümeler halinde melanin granülleri incelenmiştir. 

Benzer şekilde başka poikiloterm canlıların dalak, böbrek ve karaciğer dokularında pigment 

içeren hücreler rapor edilmesi nedeniyle bu hayvanların düşük sıcaklıkta kan akımının 

yavaş olması, yerel savunma merkezi gibi görev yapan melanomakrofaj merkezlerinin 

gelişmesine neden olduğu düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Karaciğer, histoloji, amfibi, hepatosit, Kupffer hücresi 

Teşekkür: Bu çalışma Ege Üniversitesi Hayvan Etik Kurulu’nun 2014/94 nolu kararı, T.C. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı izni (Tarih:20.02.2015, İzin No: 43000) ile gerçekleştirilmiştir. 

mailto:esra.akat@ege.edu.tr
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Salamandra infraimmaculata ve Hyla savignyi DERİ HİSTOLOJİSİ 

Esra AKAT, Hüseyin ARIKAN 

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova - İzmir, esra.akat@ege.edu.tr 

Amaç: Yurdumuzda yaşayan bir semender türü olan Salamandra infraimmaculata ve bir 

kuyruksuz kurbağa türü olan Hyla savignyi derisinin histolojik ve histomorfolojik olarak 

incelenmesi amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmada hem dişi hem de erkek bireyler kullanıldı. Hayvanlar 

eter anestezisi altında dekapitasyon ile ötenazi edildi. Deri örnekleri 48 saat boyunca 4°C’de 

Bouin sıvısında fikse edildi. Standart histolojik prosedür takip edilerek parafine gömülen 

örneklerden alınan 5 µm kalınlığındaki kesitler hematoksilen-eozin ile boyandı. Her bir 

hayvanın dorsal ve ventral bölgelerindeki mukoz ve granüler bezlerin çapları ölçüldü. 

Parametrelerin istatistiksel analizi SPSS 16.0 programında Student-t testi ile yapıldı. 

Sonuç: Diğer omurgalılarda olduğu gibi, amfibi derisi de epidermis ve dermisten 

oluşmaktadır. Işık mikroskobu incelemelerine göre her iki türden de elde edilen dorsal ve 

ventral deri örneklerinde granüler ve mukoz tip olmak üzere iki çeşit bez ayırt edildi. Dorsal 

bölgede granüler bezler daha yoğun olarak gözlendi. Tüm deri bezleri miyoepitel hücreleri 

tarafından çevrelenmiş ve her bir deri bezi epidermal bir kanal sayesinde yüzey ile bağlantı 

kurmuştur. Bezlerin kanal, boyun ve salgı hücrelerinden (salgı birimlerinden) oluştuğu 

görüldü. Biyometrik ölçüm sonuçlarımıza göre hem S. infraimmaculata hem de H. savignyi 

türlerinde granüler bezlerin çapı mukoz bezlerin çapından daha büyüktür ve istatistiksel 

olarak anlamlıdır. Vücudun dorsal tarafında çok sayıda seröz içerikli bezlerin bulunması ve 

granüler bez çapının mukoz bezlerin çapından daha büyük olması antimikrobiyal aktivite ve 

predatörlere karşı korunma stratejisi ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Hem S. 

infraimmaculata hem de H. savignyi türlerinin derilerinin nitel ve nicel özellikleri ile birlikte 

histolojik özellikler açısından tür içi bireysel farklılık göstermemesi taksonomik, filogenetik 

ve ekolojik çalışmalar için önemli olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Amfibi, histoloji, deri, mukoz bez, granüler bez 

Teşekkür: Bu çalışma 2012Fen011 nolu proje kapsamında Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve 

TÜBİTAK-BİDEB-2211 Yurt İçi Doktora Burs Programı tarafından maddi olarak desteklenen 

doktora tezinin bir kısmıdır. Ege Üniversitesi Hayvan Etik Kurulu’nun 2014/94 nolu kararı, 

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı izni (Tarih:20.02.2015, İzin No: 43000) ile 

gerçekleştirilmiştir. 

mailto:esra.akat@ege.edu.tr


 

XII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                        14-17 EYLÜL 2015, MUĞLA 
 

269 

 

Montivipera xanthina’NIN ZEHİR AYGITI ÜZERİNE HİSTOLOJİK BİR ÇALIŞMA 

Dilara ÇOLAK KILIÇ, Esra AKAT, Hüseyin ARIKAN 

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova - İzmir, esra.akat@ege.edu.tr 

Amaç: Bu çalışma, Montivipera xanthina zehir aygıtının histolojik yapısının ışık mikroskobu 

incelemeleriyle ortaya konması ve burada sunulan bulguların zehirli yılanlar ve özellikle de 

viperid yılanların zehir aparatını açıklayan bir model olması amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Zehir aygıtı, Bouin sıvısında 24 saat süreyle tespit edilmiş, daha 

sonra artan oranlarda etil alkol serilerinden geçirilerek dehidrasyona tabi tutulmuş ve 

sonrasında ksilolde şeffaflaştırılmıştır. Parafin bloklara gömülen örneklerden mikrotomda 

alınan 5 µm kalınlıktaki kesitler Mayer’s Hematoksilen-Eozin (H-E) ve Mallory’s Trichrom 

boyama prosedürleriyle boyanmış, hazırlanan preparatların fotoğrafları Leica dijital 

kamera (DFC290) ataşmanlı Leica DM3000 mikroskop ile çekilmiştir. 

Sonuç: M. xanthina zehir aygıtı; esas zehir bezi, primer kanal, aksesuar bez ve sekonder 

kanal olmak üzere dört farklı kısımdan oluşmaktadır. Esas bez dışarıdan bağ dokusundan 

yapılmış bir kapsülle kuşatılmıştır ve asinuslardan oluşmaktadır. Aksesuar bez tümüyle 

düzenli sık lifli bağ dokusu ile çevrili olup; uzun, dallanmış tübüllerden oluşmaktadır. 

Sekonder kanalın diş kılıfına dahil olduğu yerde çok sayıda mukus salgılayan hücre 

görülmüştür. Üst yarım çenede farklı gelişim evrelerinde dokuz zehir dişi tespit edilmiştir. 

Sadece bir diş fonksiyonel zehir dişi olup, geri kalan sekiz diş fonksiyonel dişin yerini alacak 

yedek seriyi oluşturmaktaydı. Fonksiyonel zehir dişin orta kısmında zehrin iletimini 

sağlayan kanal gözlenmiştir. Diş gelişiminde ventral tarafta invajinasyon görülmüştür. 

Gelişmekte olan dişlerde dentin salgılayan iki odontoblast hücre tabakası incelenmiştir. 

Bu çalışmada sunulan özellikler zehirli yılanlar özellikle de engerekler için ortak olarak 

kabul edilebilir. Ayrıca mikroskobik incelemelerimize göre zehir kanalının oluşumu hem 

hücrelerin invajinasyonu hem de dentin birikimine bağlıdır. Bu nedenle zehir kanalının 

oluşumu ile ilgili öne sürülen infolding hipotezi ve brick chimney hipotezlerinin her ikisi de 

kabul edilebilir hipotezlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Zehir bezi, aksesuar bez, zehir dişi, dentin, odontoblast 

Teşekkür: Bu çalışma 2013Fen007 nolu proje kapsamında Ege Üniversitesi Rektörlüğü 

tarafından maddi olarak desteklenmiştir. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onayı 

(Tarih: 03 Haziran 2014, İzin no: 25769) ile gerçekleştirilmiştir. 

mailto:esra.akat@ege.edu.tr
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İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN EKONOMİK YÖNÜ 

Filiz PEZİKOĞLU 

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Bölümü, Yalova, 

filiz.pezikoglu@gthb.gov.tr 

Amaç: Makalede ikincil kaynaklardan yararlanılarak, istilacı yabancı türlerin ekonomik ve 

ekolojik etkilerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Konu hakkında yerli ve yabancı kaynaklar incelenmiştir. Makale 

derleme niteliklidir. 

Sonuç: İstilacı yabancı türler (İYT), kendi habitatları dışına taşınmaları ve baskın özellikleri 

sonucu biyoçeşitliliği tehdit eden, sosyo-ekonomik etkileri olan yabancı türler olarak 

tanımlanmaktadır. Avrupa’daki İYT’lerin 6658’inin karasal bitkiler, 2740’ının karasal 

omurgasızlar, 796’sının karasal funguslar ve 986’sının deniz canlıları oluşturmaktadır 

(DAISIE, 2015). 

İstilacı türlerin ekonomik etkisi doğrudan ve dolaylı olarak tanımlanmaktadır. İstilacı 

bitkilerin ekonomik etkisi altı başlık içinde yer almaktadır (Sharma, ve ark., 2005); Tarımsal 

üretim üzerine etkisi, fiyat ve pazar etkisi, ticaret üzerine etkisi, gıda güvenliği ve beslenme 

üzerine etkisi, insan sağlığı ve çevre üzerine etkisi, finansal maliyet etkisi. 

İstilacı yabancı bitkiler daha çok süs bitkisi amaçlı yer değiştirmekte, ülkeler arası bitki 

ticareti sırasında da karantina tedbirlerinin boşluklarından yararlanan İYT’ler farklı 

habitatlara geçiş yapabilmektedir. Karasal bitkilerin taşınma/bulaşma yolları içerisinde en 

önemli yollar, süs bitkileri, bahçecilik işleri, tohum bulaşımı, insanlar tarafından kasıtsız 

bırakma olabildiği gibi, kaçışlar da bulunmaktadır. 

Genellikle İYT’lerin ekolojik ve ekonomik anlamda olumsuz etikleri olduğunu bildiren 

çalışmalar bulunmasına rağmen, bazı istilacı türlerin olumlu etkileri olduğu da 

bildirilmektedir. Örneğin metal bulaşıklığını temizleyebilen bitkiler bulunmaktadır (Van 

Wilgen ve ark., 2001). Olumsuz etkiler ise temizleme amaçlı yapılan harcamalar, 

biyoçeşitlilik kaybı ve dolayısı ile potansiyel ekonomik kayıplar üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Tarımsal üretimde örtü bitkisi, malçlama, ithal fide/fidan kullanımı gibi kanallarla 

yaygınlaşan İYT’lerin verim ve kalite kayıplarına neden olmasının engellenmesi amacıyla da 

birtakım müdahaleler yapılmaktadır. En yaygın mücadele pestisit kullanımıdır. Pestisit 

kullanımının biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz baskılarının yanı sıra ciddi bir ekonomik 

boyutu bulunmaktadır. Tamarix nedeniyle ABD’nin batı bölgesinde meydana gelen 

ekosistem değer kaybı 55 yıllık bir süreç için 7-16 milyar $ olarak hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İstilacı yabancı türler, ekonomik etki, ekolojik etki, allelopati. 
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Carassius gibelio’NUN KARACİĞER DOKUSU ÜZERİNE BÜYÜK MENDERES 

NEHRİ’NDEKI KİRLİLİĞİN ETKILERİ 

Yasemin ADALI, Yücel BAŞIMOĞLU KOCA 

Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edb. Fak. Biyoloji Bölümü, Aydın, ykoca@adu.edu.tr 

Amaç: İnsanlığın yaşamı için en önemli faktörlerden biri olan suyun kirlenmesi her geçen 

gün daha da önem kazanmaktadır. Ege Bölgesinin en büyük akarsuyu olan Büyük Menderes 

nehri, yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel atık suları, sanayi kuruluşlarında oluşan 

endüstriyel atıklar ve yanlış gübre-pestisit kullanımı gibi birçok sebepler yüzünden 

kirletilmektedir. Bu kirlilikten başta sucul ortam canlıları olumsuz etkilenmektedir. 

Balıklar, yaşadıkları ortamla temas içerisinde olmaları sebebiyle, kirlilik tespitinde sıklıkla 

tercih edilmektedir. Çalışmamızda da Büyük Menderes Nehri’ndeki olası kirliliğe dikkati 

çekmek için C. gibelio’nun karaciğer dokusundaki histolojik değişimlerin ortaya konması 

amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada kullanılan balıklar (C. gibelio), Koçarlı köprüsü ve 

Umurlu bölgesi olmak üzere iki ayrı istasyondan yakalandıktan sonra (n=15/lokalite) 

içlerinde ait oldukları bölgenin nehir suyu bulunan tanklarla aynı gün laboratuvara 

getirilmiştir. Kontrol grubu olarak kullanılan balıklar (n=10, 12-15cm uzunluk) daha 

önceden içlerine temiz su doldurulmuş ve suyu iyice havalandırılmış olan akvaryumlara 

konulmuş, yaklaşık 30 gün burada bekletilmiştir. Balıklardan alınan karaciğer dokusu 

örnekleri histolojik preparasyon işlemlerinden (fiksasyon, dehidrasyon, bloklama, kesit 

alma, boyama; Hematoksilen Eosin, Gomori trikrom, Periodik asid Schiff) geçirilmiştir.  Elde 

edilen preparatlar ışık mikroskobunda (Olympus BX51) incelenerek fotoğrafları çekilip 

değerlendirilmiştir. 

Sonuç: C. gibelio’nun karaciğer doku örnekleri incelendiğinde her iki bölgede nekroz ve 

ödem ödeme bağlı olarak perivasküler alanda genişleme karakteristik bir bulgu olarak göze 

çarpmıştır. Bazı kesitlerde eozinofilik lökositlerde sayıca artış, kongesyon ve hemoraji 

tespit edilmiştir. Hepatositlerde boyanma farklılıkları, hepatoselüler vakuolar 

dejenerasyon, piknotik nükleus gözlenmiş ve bu hepatositlerin glikojen depolayamadıkları 

tespit edilmiştir. 

İnceleme ve değerlendirmeler sonucunda nehrin kirlendiği, bu kirliliğin C. gibelio’nun 

karaciğer dokusunda histopatolojik değişimlere neden olduğu belirlenmiştir.  İnsan 

sağlığına, çevreye ve ekonomiye olan etkileri göz önüne alındığında, pek çok nedene bağlı 

olarak ortaya çıkan su kirliliğinin önlenmesine yönelik alınacak önlemlerin belirlenmesine 

katkı sağlaması bakımından çalışmanın sonuçlarının önem taşıdığı düşündeşindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Büyük Menderes Nehri, su kirliliği, Carassius gibelio, karaciğer, 

histopatoloji. 

Teşekkür: Bu çalışma, FEF/14017 nolu ADÜ/BAP projesi tarafından desteklenmiştir. Bu 

çalışma ADÜ Hayvan Yerel Etik Kurulunun 2013/073 nolu kararı ile gerçekleştirilmiştir. 
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ÜLKEMİZDE YAYILIŞ GÖSTEREN Scutellaria brevibracteata  Stapf. subsp. 

brevibracteata (Lamiaceae) TAKSONUNUN ANATOMİK YÖNDEN İNCELENMESİ 

Okan KOCABAŞ, Canan ÖZDEMİR 

Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Muradiye - Manisa, 

okankocabass@gmail.com 

Amaç: Scutellaria L. cinsi, ekonomik açıdan önemi olan Lamiaceae familyasına dahildir ve ülkemizde 14 

tanesi endemik olmak üzere 32 takson ile temsil edilmektedir. Bu çalışmada ülkemiz için endemik olan 

ve Mayıs-Ağustos ayları arasında çiçeklenen S. brevibracteata Stapf. subsp. brevibracteata taksonunun 

anatomik özelliklerinin belirlenmesi ve bu özelliklerin taksonların ayrımında kullanılabilecek yeni 

veriler oluşturması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışılan örnekler Burdur, Muğla ve Antalya illerinden Mayıs-Ağustos ayları 

arasında doğal populasyonlarından toplanmıştır. Taksonun tayini, Davis’e göre, yaş ve kuru örnekler 

üzerinden yapılmıştır. Anatomik çalışmalar için bitki materyalleri %70’lik etanolde fikse edilmiştir. 

İncelemeler için parafin metodu kullanılmıştır. 10-15 μm kalınlığındaki enine kesitler rotary mikrotom 

yardımıyla alınmıştır. Kesitler safranin–fast green ikili boyama sistemine göre boyanmıştır. Tüm 

kesitler Leica DM3000 marka kameralı mikroskop ile fotoğraflandırıldıktan sonra; mikrometrik oküler 

ile ölçümler yapılıp minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. 

Sonuç: Kökten alınan enine kesitlerde, en dışta parçalanmış peridermis tabakası bulunmaktadır. Bu 

tabakanın altında, dar bir alanda sıkışmış ve hücreler arası boşlukları bulunmayan korteks tabakası yer 

almaktadır. Kökün merkezini ksilem hücreleri doldurmuş durumdadır. Kambiyum çok tabakalı olarak 

gözlenmiştir. Gövdeden alınan enine kesitlerde, en dışta düzenli dizilim göstermiş epidermis tabakası 

ve onun altında birkaç sıradan oluşan hipodermis tabakası gözlenmiştir. Korteks parankiması dar bir 

alanda sıkışmış durumdadır. Düzenli dizilim gösteren iletim demetleri, çok sıralı parankimatik bir kın 

tarafından çevrili durumdadır. Kesitin merkezinde çapları büyük parankimatik hücrelerden oluşmuş öz 

bölgesi bulunmaktadır. Yapraktan alınan enine kesitlerde, üst epidermis hücrelerinin alt epidermis 

hücrelerine göre daha büyük olduğu gözlenmiştir. Mezofil tabakası palizat ve sünger olmak üzere iki 

parankimatik dokuya ayrılmış durumdadır. Yaprakta bulunan iletim demetleri, oldukça küçüktür ve bu 

demetlerin sık bir şekilde düzenli olarak dizilim gösterdiği görülmüştür. 

Çalışılan taksonun anatomik özellikleri, Lamiaceae familyasının karakteristik özellikleri ile benzerlik 

göstermektedir. Bazı Scutellaria cinsine ait taksonlar ile karşılaştırıldığında ise anatomik açıdan 

farklılıklar olduğu görülmüştür. Çalışma konumuzu oluşturan S. brevibracteata subsp. brevibracteata 

taksonu ile ilgili literatürde ayrıntılı bir anatomi çalışması bulunmamaktadır. Taksonun kök, gövde ve 

yaprak yapılarına ait anatomik veriler ilk kez bu çalışmada fotoğraflar ve tablolar ile birlikte 

değerlendirilerek ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Elde edilen verilerin bu konuda yapılacak diğer 

çalışmalara kaynak oluşturması düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lamiaceae, Scutellaria brevibracteata, Anatomi 

Teşekkür: Bu çalışma Okan KOCABAŞ’ın tez çalışmasının bir kısmını içermektedir. Bu çalışma Celal 

Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Proje no: 2014-073) tarafından desteklenmiştir. 
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KURAKLIK STRESİ KOŞULLARINDA NİTRİK OKSİT UYGULAMALARININ BAZI Triticum 

L. (Poaceae) GENOTİPLERİNİN KÖK ANATOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Okan KOCABAŞ1, Canan ÖZDEMİR1, Yurdanur AKYOL2, Ersin MİNARECİ1,  

Mehmet HAMURCU3, Tijen DEMİRAL4 
1Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Muradiye - Manisa, 

okankocabass@gmail.com,  
2Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi,  

3Selçuk Üniversitesi Ziraat Fak. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Konya,  
4Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Şanlıurfa 

Amaç: Bitkiler kökleriyle yeteri kadar su alamadığı zamanlarda ya da terleme oranının çok yüksek 

olduğu zamanlarda kuraklık stresiyle tanışmaktadırlar. Çeşitli araştırmacılar, nitrik oksidin bitki 

gövdelerinde bazı metabolik olaylarda ve gelişimsel süreçlerde rol oynadığını kanıtlamışlardır. Ayrıca, 

yapraklarda ve köklerde düşük nitrik oksit konsantrasyonlarının doku genişlemesini teşvik ettiğini, 

yüksek konsantrasyonlarda inhibe ettiğini tespit etmişlerdir. Bu çalışmada ülkemizde yetişen Triticum 

aestivum L. ve Triticum monococcum L. türlerine ait genotiplerin, kuraklık stresi koşullarında nitrik 

oksit uygulamalarının türlerin kök anatomisi üzerine etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyali olarak sulu koşullar için ıslah edilen Göksu 99 ve kurak 

şartlar için ıslah edilen Karahan 99 olmak üzere iki farklı genotipte alınan T. aestivum ile stres 

şartlarına daha dayanıklı olduğu bilinen fakat verim açısından daha zayıf olan kaplıca buğdayı olarak 

bilinen T. monococcum türü kullanılmıştır. T. aestivum Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü’nden, T. monococcum ise Bolu İlinin Seben Köyü’nden temin edilmiştir. Buğday 

türlerine kuraklık koşullarında farklı uygulamalarda nitrik oksit verilmiştir ve farklı zamanlarda hasat 

edilmiştir. Çalışmalar için bitki materyalleri %70’lik etanolde fikse edilmiştir. Çalışmada parafin 

metodu ve el kesiti kullanılmıştır. Parafin metodu kullanılarak hazırlanan kesitler, rotary mikrotom ile 

10-15 μm kalınlığında alınmıştır ve fast-green/safranin ikili boyama sistemine göre boyanmıştır. Leica 

DM3000 marka kameralı mikroskop ile fotoğraflandırılan kesitlerin; mikrometrik oküler ile ölçümleri 

yapılıp minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. 

Bulgular: Karahan 99 buğday genotipine ait kök kesitlerinde, kortekste hava boşlukları 

bulunmaktadır. Uygulamalara bağlı olarak kesitlerde; iletim dokusunda, ksilem kollarının sayısında ve 

metaksilemlerdeki sayı ve büyüklük değerlerinde farklılıklar gözlenmiştir. Göksu 99 genotipine ait kök 

kesitlerinde, korteksi saran epidermis hücrelerinin büyüklüklerinde uygulamaya bağlı farklılıklar 

görülmektedir. İletim dokusunda, ksilem kollarının sayısında ve metaksilem sayı ve çap ölçülerinde 

farklılıkların bulunmadığı belirlenmiştir. Kaplıca buğday genotipine ait kök kesitlerinde, uygulamalara 

bağlı olarak ksilem kollarının sayısındaki artış dikkati çekmektedir. Bu artış hücre çaplarındaki 

daralmalar şeklinde yansımaktadır. Bununla birlikte kaplıca genotipi kök ksilemlerinde uygulamalara 

bağlı olarak sayı ve büyüklüklerinde farklılıkların olduğu gözlenmiştir. 

Sonuç: Çalışmanın sonucunda elde edilen veriler, fotoğraflar ve tablolar ile desteklenerek ayrıntılı bir 

şekilde sunulmuştur.  Kuraklık stresi koşullarında nitrik oksit uygulamalarının bitkilerde en çok iletim 

dokusunu etkilendiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kuraklık Stresi, Nitrik Oksit, Poaceae, Triticum, Anatomi 

Teşekkür: Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Proje no: 113O810) desteği 

ile gerçekleştirilmiştir. 
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KURAKLIK STRESİ KOŞULLARINDA NİTRİK OKSİT UYGULAMALARININ BAZI Citrullus 

lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai (Cucurbitaceae) GENOTİPLERİNİN KÖK 

ANATOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Okan KOCABAŞ1, Canan ÖZDEMİR1, Sinem PEKÖNÜR1, Ersin MİNARECİ1,  

Tijen DEMİRAL2,Mehmet HAMURCU3 
1Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Muradiye - Manisa, 

okankocabass@gmail.com,  
2Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü Şanlıurfa,  

3Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Konya 
Amaç: Bitkiler kökleriyle yeteri kadar su alamadığı zamanlarda ya da terleme oranının çok yüksek 

olduğu zamanlarda kuraklık stresiyle tanışmaktadırlar. Çeşitli araştırmacılar, nitrik oksidin bitki 

gövdelerinde bazı metabolik olaylarda ve gelişimsel süreçlerde rol oynadığını kanıtlamışlardır. Ayrıca, 

yapraklarda ve köklerde düşük nitrik oksit konsantrasyonlarının doku genişlemesini teşvik ettiğini, 

yüksek konsantrasyonlarda inhibe ettiğini tespit etmişlerdir. Bu çalışmada kuraklık stresi koşullarında 

nitrik oksit uygulamalarının, Citrillus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai türüne ait farklı iki genotipin 

köklerinin anatomisi üzerine etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyali olarak Citrullus colocynthis (L.) Schrad. yabani 

genotipinin kuraklık koşullarına toleranslı KAR 98 (C. lanatus) ve kuraklık koşullarına duyarlı olan KAR 

147 (C. lanatus) genotipleri kullanılmıştır. Çalışılan materyaller Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Bahçe Bitkileri Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Nebahat Sarı ve Dr. İlknur Solmaz tarafından uzun yıllar 

sonucu oluşturulan kolleksiyonun kültür formları ve yabani türlerinden temin edilmiştir. C. lanatus 

genotiplerine kuraklık koşullarında farklı uygulamalarda nitrik oksit verilmiştir ve farklı zamanlarda 

hasat edilmiştir. Çalışmalar için bitki materyalleri %70’lik etanolde fikse edilmiştir. Çalışmada parafin 

metodu ve el kesiti kullanılmıştır. Parafin metodu kullanılarak hazırlanan kesitler, rotary mikrotom ile 

10-15 μm kalınlığında alınmıştır ve fast-green/safranin ikili boyama sistemine göre boyanmıştır. Leica 

DM3000 marka kameralı mikroskop ile fotoğraflandırılan kesitlerin; mikrometrik oküler ile ölçümleri 

yapılıp minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. 

Sonuç: KAR 98 genotipine ait köklerden alınan kesitlerde, metaksilemlerde ve ksilem kollarında 

farklılıkların bulunduğu gözlenmiştir. Özellikle bazı uygulamalarda ksilem kollarının sayısındaki artış 

dikkat çekmektedir. Kontrol şartlarında nitrik oksit uygulamalarına ait kök örneklerinde ise, 

endodermis tabakasının tamamen parçalanmış olduğu görülmüştür. Ayrıca uygulamalara bağlı olarak 

kökte bulunan korteks tabakasının kapladığı alanın farklılık gösterdiği gözlenmiştir. Araştırmada 

kullanılan KAR 147 genotipinin kök kesitlerinde, KAR 98 genotipinin kök kesitleri ile uygulamalara 

bağlı olarak benzerlikler gösterdiği tespit edilmiştir. Buna ilaveten kullanılan genotipler arasında 

ksilem kol sayısı ve metaksilem sayıları arasında farklılıklar olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmanın sonucunda elde edilen veriler, fotoğraflar ve tablolar ile desteklenerek ayrıntılı bir şekilde 

sunulmuştur.  Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde kuraklık stresi koşullarında nitrik oksit 

uygulamalarının, bitkilerin köklerinde en çok iletim dokusunu etkilendiği görülmüştür. En belirgin 

anatomik farklılık ise trake sayılarındaki artış olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kuraklık Stresi, Nitrik Oksit, Cucurbitaceae, Citrullus, Anatomi 

Teşekkür: Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Proje no: 113Z486) desteği 

ile gerçekleştirilmiştir. 
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Valeriana dioscoridis Sm. (Valerianaceae) TÜRÜ ÜZERİNE ANATOMİK BİR ÇALIŞMA 

Okan KOCABAŞ1, Bahattin BOZDAĞ1, Esra KAYACAN1, Yurdanur AKYOL2,  

Ersin MİNARECİ1, Canan ÖZDEMİR1 

1Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Muradiye-Manisa,  
2Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi  

okankocabass@gmail.com,   

Amaç: Türkiye’de 15 takson ile doğal olarak yayılış gösteren Valeriana L. cinsi, 

Caprifoliaceae Juss. familyasına dahil olan ve içerdiği “valerian” maddesi nedeniyle 

ekonomik öneme sahip olan cinslerinden bir tanesidir. Bu çalışmada, ülkemizde “çoban 

zurnası” olarak bilinen ve Şubat-Mayıs ayları arasında çiçeklenen Valeriana dioscoridis Sm. 

türünün anatomik özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Çalışılan örnekler İzmir’in Bornova İlçesi’nde Homeros 

Vadisi’nden 2014 yılında doğal populasyonundan toplanmıştır. Türün tayini, Davis’e göre 

yaş ve kuru örnekler üzerinden yapılmıştır. Anatomik çalışmalar için bitki materyalleri 

%70’lik etanolde fikse edilmiştir. İncelemeler için parafin metodu ve el kesiti kullanılmıştır. 

Parafin metodu kullanılarak hazırlanan kesitler, rotary mikrotom ile 10-15 μm kalınlığında 

alınmıştır. Tüm kesitler belirli oranlarda hazırlanan fast-green / safranin ikili boyama 

sistemine göre boyanmıştır. Daha sonra kesitler Leica DM3000 marka kameralı mikroskop 

ile fotoğraflandırılarak; mikrometrik oküler ile ölçümler yapılıp minimum, maksimum, 

ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. 

Sonuç: Kökten alınan enine kesitlerde, en dışta birkaç sıradan oluşan ve hücreler arası 

boşlukları bulunmayan koruyucu doku gözlenmiştir. Bu dokunun altında, 8-12 sıralı 

parankimatik hücrelerden oluşan korteks tabakası bulunmaktadır. Kökün merkezinde 

hücreler arası boşlukları olmayan öz parankiması görülmektedir. Gövdeden alınan 

kesitlerin en dışında, hücrelerinin çapları oldukça küçük olan ve tek sıradan oluşan 

epidermis tabakası gözlenmiştir. Bu tabakanın altında, hücreler arası boşlukları bulunan 

kollenkima hücreleri vardır. Bu hücrelerin altında ise çeperler arası boşlukları daha az olan 

korteks parankiması görülmektedir. Gövdenin merkezine, etrafı parankimatik hücreler ile 

doldurulmuş geniş bir öz boşluğu bulunmaktadır. Yapraktan alınan enine kesitlerde, 

mezofil tabakasının palizat ve sünger olmak üzere iki parankimatik dokuya ayrıldığı 

gözlenmiştir. Mezofil tabakasında iletim demetlerinin belirli aralıklarla dizildiği 

görülmüştür. 

Literatürde V. dioscoridis türü ile ilgili ayrıntılı bir anatomi çalışması bulunmamaktadır. 

Türe ait anatomik özellikler ilk kez bu çalışmada ortaya konulmuş olup; kök, gövde ve 

yaprağa ait veriler, fotoğraflar ve tablolar ile desteklenerek ayrıntılı bir şekilde 

sunulmuştur. Türün anatomik özellikleri bazı Caprifoliaceae familyasının diğer üyeleri ile 

benzerlikleri ve farklılıkları açısından karşılaştırılmıştır. Elde edilen verilerin bu konuda 

yapılacak diğer çalışmalara kaynak oluşturması düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Caprifoliaceae, Valeriana dioscoridis, Anatomi 
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Calepina irregularis (Asso) Thellung (Brassicaceae) TÜRÜ ÜZERİNE ANATOMİK BİR 

ÇALIŞMA 

Bahattin BOZDAĞ1, Okan KOCABAŞ1, Yurdanur AKYOL2, Ersin MİNARECİ1,  

Canan ÖZDEMİR1 

1Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Muradiye - Manisa,  
2Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi 

okankocabass@gmail.com, 

Amaç: Brassicaceae familyasına dahil olan Calepina Adans. cinsinin, Dünya genelinde 

Calepina irregularis (Asso) Thellung haricinde kabul edilen bireyi bulunmamaktadır. Bu 

çalışmada ülkemizde “top hardal” olarak bilinen, Mart-Mayıs ayları arasında çiçeklenen ve 

tek yıllık bir bitki olan monotipik C. irregularis türünün anatomik özelliklerinin ortaya 

konulması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışılan örnekler Manisa ilinin Muradiye İlçesi’nden 2015 yılında 

doğal populasyonundan toplanmıştır. Türün tayini, Davis’e göre yaş ve kuru örnekler 

üzerinden yapılmıştır. Anatomik çalışmalar için bitki materyalleri %70’lik etanolde fikse 

edilmiştir. İncelemeler için parafin metodu ve el kesiti kullanılmıştır. Parafin metodu 

kullanılarak hazırlanan kesitler, rotary mikrotom ile 10-15 μm kalınlığında alınmıştır. Tüm 

kesitler belirli oranlarda hazırlanan fast-green / safranin ikili boyama sistemine göre 

boyanmıştır. Daha sonra kesitler Leica DM3000 marka kameralı mikroskop ile 

fotoğraflandırılarak; mikrometrik oküler ile ölçümler yapılıp minimum, maksimum, 

ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. 

Sonuç: Kökten alınan enine kesitlerde, en dışta enleri boylarından büyük ve birkaç sıralı 

koruyucu doku bulunmaktadır. Kesitin merkezinde çok geniş bir alanı kaplayan iletim 

dokusu gözlenmiştir. Korteks parankimasını oluşturan hücrelerin bazılarında çeper 

kalınlaşması görülmüştür. Gövdeden alınan enine kesitlerde, en dışta tek sıralı epidermis 

tabakası bulunmaktadır. Bu tabakanın altında 4-7 sıralı olan ve hücreler arası boşlukları 

bulunan korteks parankimasının varlığı gözlenmiştir. Kolleteral iletim demetleri gövdede 

düzenli olarak dizilmiştir ve demetlerin arasında sklerankima hücrelerinin varlığı 

belirgindir. İletim demetlerinin üzerinde de sklerankimatik hücrelerin varlığı görülmüştür. 

Kesitin merkezinde ise çapları büyük hücrelerden oluşmuş öz bölgesi bulunmaktadır. 

Yapraktan alınan enine kesitlerde, mezofil tabakasında palizat ve sünger parankiması 

ayrımı gözlenmemiştir. Yaprakta bulunan iletim demetlerinin farklı boyutlarda olduğu ve 

belirli aralıklarla dizildiği görülmüştür. Alt epidermiste bulunan stoma yapıları üst 

epidermise göre daha yoğun olarak bulunmaktadır. 

Yapılan literatür taramasında C. irregularis türü ile ilgili ayrıntılı bir anatomi çalışmasına 

rastlanmamıştır. Türe ait anatomik veriler ilk kez bu çalışmada ortaya konmuştur. Türün 

kök, gövde ve yaprak yapılarına ait özellikler fotoğraflar ve tablolar yardımıyla 

desteklenmiştir. Elde edilen sonuçların bu konuda yapılacak diğer çalışmalara kaynak 

oluşturacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Brassicaceae, Calepina irregularis, Anatomi 
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Symphytum anatolicum Boiss. (Boraginaceae) TÜRÜNÜN ANATOMİSİ ÜZERİNE BİR 

ÇALIŞMA 

Rüya ÖZKARANFİL1, Yurdanur AKYOL2, Esra KAYACAN1, Okan KOCABAŞ1,  

Ersin MİNARECİ1, Canan ÖZDEMİR1 

1Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Muradiye-Manisa, ,  
2Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi  

ruyaozkaranfil@gmail.com 

Amaç: Boraginaceae familyasına dahil olan Symphytum L. cinsi, çoğunlukla Avrupa-Sibirya 

ve Akdeniz Bölgelerinde, yayılış göstermektedir. Türkiye cinse ait 18 tür içermesiyle, cinsin 

en fazla yayılış gösterdiği ülke konumundadır. Dünya’da sadece Ege Adaları ve ülkemiz 

sınırları içerisinde yayılış gösteren Symphytum anatolicum Boiss. türünün anatomik 

özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışılan örnekler İzmir Homeros Vadisi’nden 2014 yılında doğal 

populasyonundan toplanmıştır. Türün tayini, Davis’e göre yaş ve kuru örnekler üzerinden 

yapılmıştır. Anatomik çalışmalar için bitki materyalleri %70’lik etanolde fikse edilmiştir. 

İncelemeler için parafin metodu ve el kesiti kullanılmıştır. Parafin metodu kullanılarak 

hazırlanan kesitler, rotary mikrotom ile 10-15 μm kalınlığında alınmıştır. Tüm kesitler 

belirli oranlarda hazırlanan fast-green / safranin ikili boyama sistemine göre boyanmıştır. 

Daha sonra kesitler Leica DM3000 marka kameralı mikroskop ile fotoğraflandırılarak; 

mikrometrik oküler ile ölçümler yapılıp minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma 

değerleri hesaplanmıştır. 

Sonuç:Kök enine kesitlerinde en dışta peridermis tabakasının varlığı gözlenmiştir. Bu 

tabakanın altında 8-15 sıralı ve hücreler arası boşlukları bulunmayan korteks parankiması 

yar almaktadır. Kesitin merkezinde ise iletim dokusu geniş bir alan kaplamaktadır. 

Gövdeden alınan enine kesitlerde, salgı ve örtü tüyleriyle birlikte emergens yapılarına 

rastlanmıştır. Kesitin en dışında gözlenen epidermis tabakasının altında kollenkima 

hücrelerin varlığı gözlenmiştir. Bu hücreler bazı noktalarda kesintiye uğramaktadır ve kesit 

boyunca devam etmemektedir. Kesitin merkezinde geniş bir alan kaplayan öz bölgesi 

bulunmaktadır. Korteks tabakası ise dar bir alanda sıkışmış durumdadır. Kolleteral iletim 

demetleri düzenli dizilim göstermektedir. Yapraktan alınan enine kesitlerde, ana damarın 

altında emergens yapılarının olduğu gözlenmiştir. Yaprağın her iki yüzeyinde örtü ve salgı 

tüyleri yer almaktadır. Örtü tüylerinin uçlarının çengel biçiminde kıvrık olması dikkat 

çekicidir. Yaprak bifasial yapıda olup, mezofil tabakasında palizat ve sünger parankiması 

ayrımı bulunmaktadır. 

Literatürde S. anatolicum türü ile ilgili ayrıntılı bir anatomi çalışması bulunmamaktadır. 

Türe ait anatomik özellikler ilk kez bu çalışmada ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuştur. 

Kök, gövde ve yaprağa ait veriler, fotoğraflar ve tablolar yardımı ile desteklenmiştir. Elde 

edilen verilerin bu konuda yapılacak diğer çalışmalara kaynak oluşturması 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Boraginaceae, Symphytum anatolicum, Anatomi 
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Moenchia coerulea Boiss. (Caryophyllaceae) TÜRÜNE AİT ANATOMİK BİR ÇALIŞMA 

Sinem POYRAZ1, Yurdanur AKYOL2, Esra KAYACAN1, Okan KOCABAŞ1,  

İbrahim KESİM1, Ersin MİNARECİ1, Canan ÖZDEMİR1 

1Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Muradiye - Manisa,  
2Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi  

sinempoyrazz16@gmail.com, 

Amaç: Moenchia Ehrh. cinsi, Caryophyllaceae familyasına dahil olan ve ülkemizde 5 takson 

ile temsil edilen bir cinstir. Bu çalışmada halk arasında “gök dörtlü” otu olarak bilinen ve 

Nisan-Haziran ayları arasında çiçeklenen Moenchia coerulea Boiss. türünün anatomik 

özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışılan örnekler Uşak ilinin Dervişli Köyü’nden 2012 yılında 

doğal populasyonundan toplanmıştır. Türün tayini, Davis’e göre yaş ve kuru örnekler 

üzerinden yapılmıştır. Anatomik çalışmalar için bitki materyalleri %70’lik etanolde fikse 

edilmiştir. İncelemeler için parafin metodu ve el kesiti kullanılmıştır. Parafin metodu 

kullanılarak hazırlanan kesitler, rotary mikrotom ile 10-15 μm kalınlığında alınmıştır. Tüm 

kesitler belirli oranlarda hazırlanan fast-green / safranin ikili boyama sistemine göre 

boyanmıştır. Daha sonra kesitler Leica DM3000 marka kameralı mikroskop ile 

fotoğraflandırılarak; mikrometrik oküler ile ölçümler yapılıp minimum, maksimum, 

ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. 

Sonuç: Kökten alınan enine kesitlerde, en dışta birkaç sıralı koruyucu doku hücrelerinin 

varlığı gözlenmiştir. Kesitin merkezini tamamen iletim dokusu doldurmuş durumdadır. 

Kortekste bulunan hücrelerin çeperlerinin kalınlaşma gösterdiği görülmüştür. Gövdeden 

alınan enine kesitlerin en dışında kalın bir kutikula tabakası yer almaktadır. Bu tabakanın 

altında, tek sıralı ve hücreler arası boşlukları bulunmayan epidermis tabakası 

bulunmaktadır. Kortekste bulunan parankimatik hücrelerin klorankimatik yapıda olduğu 

gözlenmiştir. Kolleteral iletim demetlerinin üzerinde bulunan ve kesiti 360 derece saran 

sklerankimatik hücreler bulunmaktadır. Yapraktan alınan enine kesitlerin her iki yüzeyinde 

de kutikula tabakasının, yaprağın uçlarına doğru gidildikçe kalınlığı artmaktadır. Mezofil 

tabakasında iletim demetlerinin belirli aralıklarla dizildiği gözlenmiştir. 

M. coerulea türü ile ilgili yapılan literatür taramasında ayrıntılı bir anatomi çalışmasına 

rastlanmamıştır. Tür ile ilgili anatomik veriler ilk kez bu çalışmada ortaya konmuştur. 

Türün kök, gövde ve yaprak yapılarına ait özellikler fotoğraflar ve tablolar yardımıyla 

desteklenmiştir. Elde edilen sonuçların bu konuda yapılacak diğer çalışmalara kaynak 

oluşturacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Caryophyllaceae, Moenchia coerulea, Anatomi 
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Scabiosa hispidula Boiss. (Caprifoliaceae) TÜRÜNE AİT ANATOMİK BİR ÇALIŞMA 

Ersin MİNARECİ1, Okan KOCABAŞ1, Yurdanur AKYOL2, Sinem POYRAZ1,  

Rüya ÖZKARANFİL1, Canan ÖZDEMİR1 

1Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Muradiye - Manisa,  
2Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi  

ersinminareci@gmail.com, 

Amaç: Caprifoliaceae Juss. familyasının en önemli cinslerinden biri olan ve ülkemizde 36 

takson ile temsil edilen Scabiosa L. cinsi, taksonomik açıdan oldukça fazla karışıklıklar 

içermektedir. Bu çalışmada Mayıs-Eylül ayları arasında çiçeklenen ve tek yıllık olan 

Scabiosa hispidula Boiss. türünün anatomik özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışılan örnekler İzmir’in Urla İlçesi’nden 2014 yılında doğal 

populasyonundan toplanmıştır. Türün tayni, Davis’e göre yaş ve kuru örnekler üzerinden 

yapılmıştır. Anatomik çalışmalar için bitki materyalleri %70’lik etanolde fikse edilmiştir. 

İncelemeler için parafin metodu ve el kesiti kullanılmıştır. Parafin metodu kullanılarak 

hazırlanan kesitler, rotary mikrotom ile 10-15 μm kalınlığında alınmıştır. Tüm kesitler 

belirli oranlarda hazırlanan fast-green / safranin ikili boyama sistemine göre boyanmıştır. 

Daha sonra kesitler Leica DM3000 marka kameralı mikroskop ile fotoğraflandırılarak; 

mikrometrik oküler ile ölçümler yapılıp minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma 

değerleri hesaplanmıştır. 

Bulgular: Kökten alınan enine kesitlerde, en dışta hücre çeperleri parçalanmış epidermis 

tabakası bulunmaktadır. Kesitin merkezinde çok geniş bir alanı kaplayan iletim dokusu yer 

almaktadır. Korteks parankimasını oluşturan hücrelerin, enleri boylarından büyük olarak 

gözlenmiştir. Gövdeden alınan enine kesitlerde, en dışta hücrelerinin çapları oldukça küçük 

ve tek sıralı hücrelerden oluşan epidermis tabakası bulunmaktadır. Bu tabakanın üzerinde 

çoğunlukla kapitat salgı tüylerine ve hidatot yapılarına rastlanmıştır. Bu tabakanın hemen 

altında ise çeper kalınlaşması gösteren destek doku hücrelerinin varlığı gözlenmiştir. 

Kesitte korteks parankiması dar bir alanda sıkışmış durumdadır. Kesitin merkezinde ise 

geniş bir öz boşluğu bulunmaktadır. Yapraktan alınan enine kesitlerde, yaprağın unifasial 

yapıda olduğu gözlenmiştir. Yaprağın her iki yüzeyinde de çoğunluğu kapitat olmak üzere 

salgı tüylerine ve stoma yapılarına rastlanmıştır. Mezofil tabakasında druz kristallerinin 

varlığı gözlenmiştir. Belirli aralıklarla sıralanan iletim demetlerinin bazılarının etrafında, 

demet kını hücreleri bulunmaktadır. 

Sonuç: Yapılan literatür taramasında S. hispidula türü ile ilgili ayrıntılı bir anatomi 

çalışmasına rastlanmamıştır. Türün kök, gövde ve yaprak yapılarına ait anatomik özellikler 

ilk kez bu çalışmada fotoğraflar ve tablolar ile desteklenerek ayrıntılı bir şekilde 

değerlendirilmiştir. Türe ait anatomik özellikler bazı Caprifoliaceae familyasının üyeleriyle 

benzerlikleri ve farklılıkları açısından karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçların bu konuda 

yapılacak diğer çalışmalara kaynak oluşturacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Caprifoliaceae, Scabiosa hispidula, Anatomi 
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BİLECİK İLİNDEKİ Nannospalax xanthodon (Satunin, 1898) TÜRÜNE AİT BİREYLERDE 

KROMOZOMAL POLİMORFİZMİN  BELİRLENMESİ 

Tuba YAĞCI, Hüseyin İZGÖRDÜ, Eda ŞEN 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 

Bilecik, tuba.yagci@bilecik.edu.tr 

Amaç:  2013- 2015 yılları arasında gerçekleştirilmiş olan projemiz kapsamında, Bilecik ilinde yayılış 

gösteren Nannospalax xanthodon türlerine ait örnekler moleküler ve sitogenetik metotlar kullanılarak 

araştırılmıştır.  Ayrıca,  Bilecik ilinden geçen Sakarya nehrinin tür içindeki kromozomal ve DNA 

seviyesindeki çeşitliliğe etkisinin derecesi tartışılmıştır. Karmaşık bir taksonomisi olan ve olağanüstü 

kromozomal çeşitlilik gösteren Nannospalax cinslerinin bu problemine katkı sağlamak  amaçlanmış 

olup, bu çalışmada ise 2014- 2015 yılında elde edilen sitogenetik veriler sunulmuştur. 

Gereçler ve Yöntemler: Bilecik ilinin Merkez, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt 

ve Yenipazar ilçelerinde arazi çalışması yapılarak uygun habitatlar belirlenmiştir. Tespit edilen körfare 

tünellerine canlı yakalama kapanları yerleştirilmiş ve elde edilen örnekler karyolojik analiz için 

laboratuvara getirilmiştir. Laboratuvara canlı getirilen örneklerin karyolojik analizi "Colchicine 

Hypotonic Citrate" tekniği (Ford and Hamerton 1956)' ne göre yapılmıştır. Her bir ilçeye ait birer 

örneğin karyolojik analizleri yapılarak 2n (diploid kromozom sayısı) ve NF (temel kromozom sayısı) 

değerleri tespit edilmiştir. Elde edilen kromozom preparatlarına C-bantlama (Gosden, 1994) ve NOR 

boyama (Howell ve Black,1980) teknikleri uygulanarak  heterokromatin ve NOR özellikleri 

incelenmiştir. 

Sonuç: Bu araştırmada Marmara bölgesine ait Bilecik ilinden alınan örneklerde iki farklı kromozomal 

form tespit edilmiştir. Bu formlar ile ilgili karyolojik kayıtlar (2n= 52 ve 2n= 60) daha önceki 

araştırmalarda,  Sakarya nehrinin ekolojik bir bariyer olarak bölgeyi 2n= 52 ve 2n= 60 olmak üzere iki 

farklı kromozomal forma ayırdığı yönündedir. Fakat,  bu çalışmada ise örneklerin alındığı Bilecik ili 

sınırları içerisindeki Sakarya nehri ile ayrılmayan Pazaryeri ve Merkez olmak üzere  her iki 

kromozomal forma da rastlanmıştır. Bu nedenle nehirlerin ve riparian habitatların tam bir coğrafik 

bariyer olarak işlev gördükleri tartışmalıdır. Karyolojik verilere göre; 2n= 52 formunun  NF değeri 70 

olup karyotipini 5 çift submetasentrik, 3 çift subtelosentrik ve 17 çift akrosentrik kromozom 

oluşturmaktadır. 2n= 60 formunun NF değeri 78 olup, kromozom setinde 8 çift subtelosentrik ve 21 çift 

akrosentrik kromozom bulunmaktadır. 2n= 52  formunun C-bantlamasında, 3 çift kromozomun 

sentromerik heterokromatin bölgeye sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca üç çift kromozomda ise 

telomerik heterokromatin tespit edilmiştir. Eşey kromozomları ise negatif heterokromatin özelliktedir. 

2n= 60  formunun C-bantlamasında, 7 çift kromozomun telomerik heterokromatin bölgeye sahip 

olduğu görülmektedir. Eşey kromozomları ise sentromerik heterokromatin özelliktedir. NOR 

özelliklerine göre iki form karşılaştırılmış ve  2n=52 örneklerin tamamının, 3 çift subtelosentrik, iki çift 

submetasentrik kromozomların kısa kollarının telomer bölgelerinde aktif NOR tespit edilmiştir. 2n= 60 

örneklerin tamamının ise 3 çift, çift kollu kromozomların kısa kollarının telomer bölgelerinde aktif NOR 

tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nannospalax xanthodon, Kromozomal polimorfizm, Bilecik 

Teşekkür: Bu çalışma, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından 

desteklenmiştir. 



 

XII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                        14-17 EYLÜL 2015, MUĞLA 
 

281 

 

KAPADOKYA BÖLGESİ: NEVŞEHİR İLİ VE ÇEVRESİ Bombus (INSECTA: HYMENOPTERA: 

APİDAE) TÜRLERİNİN POLİNASYONU ÜZERİNE BİYO- EKOLOJİK  ARAŞTIRMALAR   

Aysel KEKİLLİOĞLU, Merve KÖKSAL, Ebru KUNDURACI,  Zeynep KOÇAL, Faruk YİĞİT 

Nevşehir Üniversitesi Fen  Ede.Fak. Biyoloji Bölümü,Nevşehir, akekillioglu@hotmail.com, 

Amaç: Doğal floradaki birçok bitkinin polinasyonunun sağlanmasında bal arılarından sonra 

ikinci derecede rol oynayan ve 239 türü saptanan Bombus arıları, dünyada 30’dan fazla 

ülkede ve 25 farklı kültür bitkisinde de tozlayıcı olarak kullanılmaktadır. Biyolojik çeşitlilik 

ve ekonomik açıdan önemli bir böcek grubu olan ve sosyal yaşam sürdüren Bombus 

bireyleri, ülkemizde özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde çok geniş habitatlarda yaygınlık 

göstermektedir. Kapadokya bölgesi;  jeolojik ve coğrafi yapı ve toprak özelliği nedeni ile 

farklı biyocoğrafik özelliklere sahip olması Bombus biyo-ekoloji ve biyoçeşitliliğinde de 

farklı verilerin elde edilmesine olanak sağlayabilmektedir. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma 2014-2015 yılları  ve  Nisan- Ekim ayları arasında, 

Kapadokya bölgesinde (: Nevşehir İli ve Çevresi) yapılacak arazi çalışmaları sonucunda, 

doğal ortamlarında ekolojik gözlemleri yapılan ve çoğunlukla atrap yardımıyla ve çeşitli 

tuzaklarla toplanan  Bombus örneklerine ve çalışma bölgesindeki Bombus türlerinin 

polinasyon ilişkisi bulunan bitki örneklerine dayanacaktır. Çalışmada ayrıca; Bombus türleri 

üzerinden ve bitkilerden elde edilen polen örnekleri Işık - taramalı Elektron. mikroskobu  

ile incelenerek ve preparatlar Wodehouse  yöntemi ile hazırlanacaktır. 

Sonuç: İç Anadolu’nun orta kısmında bulunan Kapadokya bölgesini: (Nevşehir İli ve 

Çevresi) kapsayan araştırma alanı, İran Turan floristik bölgesinin içinde kalır. Çalışma alanı, 

Türkiye’nin topoğrafik yapı ve iklim özellikleri açısından doğu ile batı, kuzey ile güney 

arasında geçiş özelliği gösteren İç Anadolu bölgesinin Kızılırmak havzası üzerinde yer 

almaktadır. Bu durum bölgenin geneline hakim olan karasal iklimin yanında, yer yer 

Akdeniz iklim özelliklerinin ve bitki örtüsünün görülmesine ve farklı habitatların ve 

ekololik yapı ve özelliklerin oluşmasına yol açmaktadır Bu nedenle de bölgede flora ve 

fauna çeşitliliğindeki farklılaşmanın Bombus Biyo - ekolojine yansımaları özellikle çevresel 

sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler:  Bombus, Kapadokya, Fauna, Ekoloji, Polinasyon 
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Smyrnium olusatrum L. (Apiaceae) TÜRÜ ÜZERİNE ANATOMİK BİR ÇALIŞMA 

Mustafa Erdem ŞAHİN, Kâmuran AKTAŞ 

Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Muradiye-Manisa, 

mustafaerdemsahinn@gmail.com 

Amaç: Türkiye’de 7 tür ile doğal olarak yayılış gösteren Smyrnium L. cinsi, Apiaceae 

familyasına dahildir ve cinse ait bir çok tür, etnobotanik açıdan önemlidir. Özellikle 

bitkilerin kökleri; diüretik, depüratif ve müshil olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, 

ülkemizde “deli kereviz” olarak bilinen ve Mart-Haziran ayları arasında çiçeklenen 

Smyrnium olusatrum L. türünün anatomik özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Ayrıca ileride diğer Smyrnium türleri üzerinde yapılacak anatomik çalışmalar ile de 

morfolojik olarak birbirine benzeyen türlerin ayrımına katkı sağlaması amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Çalışılan örnekler 2015 yılında İzmir ve Manisa civarında yapılan 

arazi çalışmaları sırasında doğal populasyonlarından toplanmıştır. Türün tayini, “Türkiye ve 

Doğu Ege Adaları Florası” adlı eser’e göre yapılmıştır. Arazi çalışmaları sırasında Anatomik 

çalışmalarda kullanılmak üzere bitki materyallerinin bir kısmı %70’lik etanolde fikse 

edilmiştir. Alınan el kesitleri belirli oranlarda hazırlanan fast-green / safranin karışımı ile 

boyanmıştır. Tüm kesitler Leica DM3000 marka kameralı mikroskop ile fotoğraflandıktan 

sonra; mikrometrik oküler ile ölçümler yapılıp minimum, maksimum, ortalama ve standart 

sapma değerleri hesaplanmıştır. 

Sonuç: Kökten alınan enine kesitlerde, en dışta çoğunlukla tek sıralı ve düzenli dizilmiş 

epidermis hücreleri bulunmaktadır. Korteks tabakasını oluşturan hücreler parankimatik 

yapıda ve 8-12 sıralı olarak gözlenmiştir. Bu hücrelerin merkeze yakın olanları yoğun bir 

şekilde sekonder metabolitler içermektedir. Kesitin merkezinde 4 adet ksilem kolu içeren, 

radyal iletim dokusu bulunmaktadır. Gövdeden alınan enine kesitlerde, en dışta kalın bir 

kutikula tabakası gözlenmiştir. Bu tabakanın altında tek sıralı epidermis hücreleri yer 

almaktadır. Korteks parankimasını oluşturan hücreler, dar bir alanda sıkışmış durumdadır 

ve çoğunlukla bu hücrelerin arasında salgı kanalları yer almaktadır. Salgı kanallarının etrafı 

sklerankimatik hücreler tarafından kuşatılmış durumdadır. Düzenli dizilim gösteren 

kolleteral iletim demetlerinin aralarında, destek doku elemanları görülmektedir. Kesitin 

merkezinde parankimatik hücrelerden oluşan geniş bir öz bölgesi bulunmaktadır. Gövde 

kesitine genel olarak baktığımızda, kesitin 6-8 köşeli olduğu görülmektedir. Yapraktan 

alınan enine kesitlerde, her iki yüzeyde de kalın bir kutikula tabakası bulunmaktadır. 

Yaprak bifasial yapıda olup, mezofil tabakasında palizat ve sünger parankiması ayrımı net 

olarak gözlenmiştir. Kesitte sünger parankimasının palizat parankimasına göre daha çok 

alan kaplaması dikkat çekicidir. 

Yapılan literatür taramasında S. olusatrum üzerinde daha önce yapılmış ayrıntılı bir 

anatomi çalışmasına rastlanamamıştır. Dolayısıyla türe ait anatomik özellikler ilk kez bu 

çalışmada ortaya konulmuştur. Türün kök, gövde ve yaprak anatomileri, fotoğraflar ve 

tablolar ile desteklenerek ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar bu konuda 

yapılacak diğer anatomik çalışmalara kaynak oluşturacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Anatomi, Apiaceae, Smyrnium, İzmir, Manisa. 
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IHLARA VADİSİ LİMONİİDAE (DİPTERA) FAMİLYASININ FAUNİSTİK YÖNDEN 

İNCELENMESİ 

Zeynep AKPINAR, Okan ÖZGÜL 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kötekli-MUĞLA 

zeynepakpinarrr@gmail.com 

Amaç: İran-Turan, Akdeniz ve Avrupa-Sibirya fitocoğrafik Bölgelerinin kesişim noktasında 

yer alan Ihlara Vadisi bitki çeşitliliği açısından olduğu kadar hayvan çeşitliliği açısından da 

önemli bir alandır. Bu alanda dağılış gösteren Limoniidae türlerinin belirlenmesi ve 

sistematik açıdan incelenmesi amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Ihlara Vadisi’nin dağılış gösteren ergin turna sineklerini 

(Limoniidae) belirlemek için Nisan - Temmuz ayları arasında, araştırma alanına periyodik 

seyahatler düzenlenmiş ve arazi çalışmaları yapılmıştır.  

Arazi çalışmaları sırasında öncelikle limonidlerin bulunabileceği uygun habitatlar 

belirlenmiş (sucul, yarı sucul, orman) daha sonra bu alanların farklı yükseltilerinden ve 

atrap yardımıyla ergin Limoniidae örnekleri toplanmıştır. Her ay 5-7 günlük arazi 

çalışmaları sonucu toplanan örnekler etil asetatlı kavanozlarda öldürülüp % 70 lik alkol 

içeren kavanozlara ya da böcek zarflarına alınarak zooloji araştırma laboratuvarına 

getirilmiştir. Laboratuvara getirilen örneklerin teşhis ve fotoğraf çekimleri için bazılarının 

genital preparasyonları yapılmış ve stereo mikroskopta incelenmiştir. Yapılan inceleme ve 

kontrollerin ardından araştırma alanına ait bir tür listesi oluşturulmuştur. 

Sonuç: Ihlara Vadi (Aksaray)’sinde 2015 yılının Nisan – Temmuz ayları boyunca periyodik 

olarak yapılan arazi çalışmaları sonunda 847 erkek olmak üzere 1198 limoniid örneği 

toplanmıştır. Bölgeden toplanan örneklerin teşhisleri sonucunda Chioneinae’ ye ait 10, 

Limoniinae’ye ait 8, Limnophilinae’ ye ait 3 takson olmak üzere 21 takson belirlenmiştir. Bu 

taksonların tamamı araştırma alanından ilk kez kaydedilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Diptera, Limoniidae, Biyoçeşitlilik, Aksaray, Ihlara Vadisi. 

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK (114Z501)’ın maddi desteği ile yürütülmektedir.  
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ ZOOLOJİ MÜZESİNDE BULUNAN Julodis 

(BUPRESTİDAE:COLEOPTERA) TÜRLERİ 

Üzeyir ÇAĞLAR1, Abdullah HASBENLİ2, Turgay ÜSTÜNER3 

1Gazi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ankara, ucaglar@gazi.edu.tr, 2Gazi 

Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara,  
3Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Konya 

Amaç: 2001 – 2014 yılları arasında Ülkemizin farklı bölgelerinde yapılan arazi çalışmaları 

sonucunda elde edilen Julodis (Buprestidae:Coleoptera) cinsine ait türlerin resimleri, 

lokalite bilgileri ve yayılış haritalarının verilmesiyle G.Ü. Zooloji Müzesi Biyoçeşitlilik 

envanterine ve araştırmacılara katkı sağlamak. 

Gereçler ve Yöntemler: Türkiye’nin farklı bölgelerinde 2001-2014 yılları arasında yapılan 

arazi çalışmalarında farklı habitatlardan, atrap ile süpürme yöntemi kullanarak, doğrudan 

gözlem yoluyla pens kullanarak Julodis cinsine ait örnekler toplanmıştır. Çalışma yapılan 

alanların lokalite bilgileri kaydedilmiştir. Arazi çalışması esnasında toplanan örnekler % 

70’lik etil alkol şişelerinde muhafaza edilerek G.Ü. Zooloji Müzesi’ne getirilmiştir. Bu 

örnekler G.Ü. Zooloji Müzesi’nde standart müze materyali haline getirilmiş, teşhisleri 

yapılmış ve resimleri çekilmiştir. Tespit edilen türlerin lokalite bilgilerinden yararlanılarak 

her bir türün yayılış haritası hazırlanmıştır. 

Sonuç: 2001-2014 yılları arasında yapılan arazi çalışmaları değerlendirildiğinde 45 erkek, 

20 dişi olmak üzere toplam 65 Julodis örneği toplanmıştır. Bu örneklerin teşhisi sonucunda 

3 tür (Julodis andreae, Julodis armeniaca, Julodis ehrenbergi,) tespit edilmiştir.  

Bu çalışma ile G.Ü. Zooloji Müzesi Biyoçeşitlilik envanterine 3 Julodis 

(Buprestidae:Coleoptera) türü kazandırılmıştır.  

Tespit edilen türlerin resimleri, yayılış haritaları ve lokalite bilgileri verilmiştir. Bu bilgiler 

ışığında konu ile ilgili araştırma yapan bilim insanlarına katkı sağlayanacağı 

düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Zooloji Müzesi, Biyoçeşitlilik, Buprestidae, Julodis 
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TÜRKİYE MAKROMANTARLARI İÇİN AFYONKARAHİSAR'DAN İKİ YENİ KAYIT; 

Cantharellula umbonata (J.F. Gmel.) Singer (Tricholomataceae) ve Antrodia 

ramentacea (Berk. & Broome) Donk (Fomitopsidaceae) 

Ahmet AFYON1, Dursun YAĞIZ1, Kutret GEZER2, Aziz TÜRKOĞLU3, Muhsin KONUK4 

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak., İlköğretim Bölümü, Meram-

Konya, aafyon42@gmail.com,   

2Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Kınıklı-Denizli,  
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji Bölümü, Kötekli-Muğla,  

4Üsküdar Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak., Moleküler Biyoloji ve Genetik 

Bölümü, İstanbul 

Amaç: Bu çalışma ile Afyonkarahisar ilinde doğal olarak yetişen makrofungusların 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  Çalışma yöresine 2008 - 2009 yılları arasında 

makrofungusların yetişme olasılığının olduğu ilkbahar ve sonbahar mevsimlerini kapsayan 

aylarda arazi çalışmaları yapılmıştır. Arazi çalışmaları sırasında bulunan makrofunguslara 

ait örnekler toplanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma örnekleri 2008 - 2009 yılları arasında Afyonkarahisar 

ilinde gerçekleştirilen arazi çalışmalarından elde edilmiştir. Toplanan örneklerin renkli 

fotoğrafı arazide çekilmiş olup, makroskobik özellikleri yanında kokusu, tadı, yetişme yeri 

gibi özellikleri de arazide kaydedilmiştir. Laboratuvarda ise mikroskobik özellikleri 

belirlenmiştir. Farklı kaynaklardan  yararlanılarak taksonların teşhisleri 

gerçekleştirilmiştir. Taksonlar 2014 yılında Sesli ve Denchev tarafından güncellenen Sesli & 

Denchev (2008) ve Solak ve diğerleri (2015) tarafından yapılan son liste çalışmalarıyla 

karşılaştırılarak Türkiye makrofungusların için yeni kayıt olup olmadıkları bakımından 

değerlendirilmiştir. Fungaryum materyali haline getirilen örnekler Necmettin Erbakan 

Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Ana 

Bilim Dalı Laboratuvarında saklanmaktadır. 

Sonuç: Afyonkarahisar ilinde 2008-2009 yılları arasında gerçekleştirilen arazi ve 

laboratuar çalışmaları sonucunda toplanan Cantharellula umbonata (J.F. Gmel.) Singer 

(Tricholomataceae) ve Antrodia ramentacea (Berk. & Broome) Donk (Fomitopsidaceae) 

taksonlarının Türkiye'den ilk kez kaydedildiği ve ülkemiz mikotası için yeni kayıt olduğu 

tespit edilmiştir. Türlerin makroskobik ve mikroskobik özellikleri, lokalite, habitat ve tanım 

bilgilerine yer verilmiştir. Türkiye makrofungus florasına katkı sağlamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Afyonkarahisar, Yeni Kayıt, Cantharellula umbonata, Antrodia 

ramentacea 

Teşekkür: Bu çalışma verileri 107T123 nolu TÜBİTAK projesinden alınmıştır.   
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IHLARA VADİSİ (AKSARAY) MANTAR SİNEKLERİ (DİPTERA, KEROPLATİDAE VE 

MYCETOPHİLİDAE) FAUNASI İÇİN BİR ÖN ÇALIŞMA 

Ali YILDIRIM1, Gürkan NACAR1, Okan ÖZGÜL2, Hasan KOÇ3  

1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD Muğla  
2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ula Ali Koçman MYO Hayvansal ve Bitkisel Üretim Bölümü 

Muğla 
3 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Muğla  

aliyildirim.90@hotmail.com 

Amaç: Bu çalışmada, daha önce Keroplatidae ve Mycetophilidae (mantar sinekleri) familyaları ile ilgili 

hiçbir çalışmaya rastlanılmayan ve İç Anadolu Bölgesinde yer alan Aksaray ilindeki Ihlara Vadisi ve 

çevresindeki mantar sinekleri faunasının tespit edilmesi amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntem: Ihlara vadisindeki uygun habitatların araştırılmasından sonra 2015 yılının Nisan 

– Temmuz ayları arasında aylık periyotlar halinde belirlenen lokalitelerde arazi çalışmaları 

gerçekleştirilerek ergin Keroplatidae ve Mycetophilidae örnekleri toplanmıştır. Örnekler çapı 40 cm 

olan atraplar yardımıyla süpürme yöntemi ile yakalanmıştır. Yakalanan örnekler, etil asetatlı öldürme 

kavanozlarında öldürüldükten sonra böcek zarfları içinde veya % 70’lik alkol içeren kavanozlara 

alınarak laboratuara getirilmiştir. Böcek zarfları içinde laboratuara getirilen örneklerin lokalitelere 

göre önemli bir kısmı standart müze materyali tipinde iğnelenip etiketlenmiştir. Alkol içinde saklanan 

örneklerden bazılarının teşhis işlemlerinde kullanılmak üzere genital preparasyonları yapılmıştır. 

Teşhis işlemleri stereo mikroskop altında zengin literatür desteği ile yapılmıştır. Teşhislerin mevcut 

diğer örneklerle karşılaştırılarak kontrol edilmesinden sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen 

Fakültesi, Biyoloji Bölümü Zooloji Araştırma Laboratuvarında muhafaza altına alınmıştır. Araştırma 

alanına 2015 yılının Nisan – Temmuz ayları arasında 4 ay boyunca, her bir ayda da 5-8 gün olmak üzere 

seyahatler düzenlenmiştir. Bu seyahatler esnasında gerçekleştirilen arazi çalışmaları sonucunda 267’si 

erkek olmak üzere toplam 576 örnek toplanmıştır. Bu örneklerin cins ve tür teşhisleri yapılarak 

Araştırma Alanına ait bir faunistik liste oluşturulmaya çalışılmıştır. Araştırma alanında planlanan 

çalışmalar ve incelemeler devam etmekte olup şimdiye kadar elde edilen sonuçlar, burada bir ön 

çalışma olarak verilmiştir. Şimdiye kadar elde  edilen sonuçlar çeşitli literatürler ile karşılaştırılarak 

değerlendirilmiştir. 

Sonuç: Ihlara Vadisi’nin Keroplatidae ve Mycetophilidae türlerini içeren listeye göre, araştırma 

alanından Macrocera (3), Mycetophila (1), Exechia (2), Mycomya (2), Phronia (1), Allodiopsis (1), 

Sciophila (1) ve Orfelia (1) olmak üzere 8 cinse ait toplam 12 tür belirlenmiştir. Bu sonuçlar Spil Dağı 

(Manisa)’nda ve Sündiken Dağı (Eskişehir)’nda yapılan benzeri diğer araştırmalarla karşılaştırılmıştır. 

Özellikle cins seviyesinde hemen hemen benzer olmakla birlikte, sonuçların tür seviyesinde farklılıklar 

gösterdiği tespit edilmiştir. Belirlenen türlerin tamamı araştırma alanı ve Aksaray mantar sinekleri 

faunası için, ayrıca 2’si de Türkiye faunası için yeni kayıttır.  

Anahtar Kelimeler: Diptera, Keroplatidae, Mycetophilidae, Fauna, Türkiye, Aksaray, Ihlara Vadisi 

Teşekkür: Bu çalışmada değerlendirilen örnekler TÜBİTAK (114Z501) tarafından sağlanan maddi 

destek sayesinde toplanmıştır. 
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Limonia nubeculosa Meigen, 1804 (DİPTERA, NEMATOCERA) TÜRÜNÜN BİREYLERİNE 

AİT KANAT DAMARLANMASININ GEOMETRİK MORFOMETRİ YÖNTEMLERİYLE 

İNCELENMESİ İÇİN BİR ÖN ÇALIŞMA 

Gürkan NACAR1, Ali YILDIRIM1, Okan ÖZGÜL2, Hasan KOÇ3, Rahşan İvgin TUNCA2, Ersin 

Doğaç4 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD Muğla  
2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ula Ali Koçman MYO Hayvansal ve Bitkisel Üretim Bölümü 

Muğla 
3 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Muğla 

4 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz MYO Hayvansal ve Bitkisel Üretim Bölümü Muğla 

gurkan.nacar@gmail.com 

 

Amaç: Bu çalışma, Türkiye’nin çeşitli coğrafik bölgelerinden toplanan örnekler ile 

gerçekleştirilmiştir. 1998-2015 yılları arasında farklı coğrafik bölgelerden toplanan 

örnekler için geometrik morfometri yöntemleri kullanılarak kanat damarlanmalarındaki 

farklılıkların tespiti, tür içi varyasyonların tespiti ve varyasyonların sınırlarının 

belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmada ise, amaçlanan çalışma ile ilgili ön bilgiler 

sunulmuştur. 

Gereçler ve Yöntemler: Yapılan bu çalışma da, 1998-2015 yılları arasında, birçok 

araştırıcının katkıları ile gerçekleşen araştırma gezilerinde toplanan ve Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Zooloji Araştırma Laboratuvarında muhafaza 

altına alınmış olan Limonia nubeculosa Meigen, 1804 türüne ait örnekler ile çalışılmıştır. 

Envanterde bulunan örneklerin öncelikle kanat preparasyonları yapılmıştır. Bu preparatlar 

AMSCOPE MU300 mikroskop kamerası kullanılarak fotoğraflanmıştır. JPEG formatında elde 

edilen fotoğraflar TPS_Util programı kullanılarak TPS formatına dönüştürülmüştür. 

TPS_Dig2 programı kullanılarak TPS formatındaki fotoğraflar açılmış ve önceden belirlenen 

noktalara LANDMARK işlemi uygulanmıştır. Bu uygulamalardan sonra yine bir dizi 

bilgisayar programları kullanılarak sonuçlar değerlendirilecek ve yorumlanacaktır.  

Sonuç: Farklı zoocoğrafik konuma ve farklı klimatik koşullara sahip 12 farklı ilden toplanan 

96 örneğin kullanıldığı bu çalışmada örneklere ait kanatlardaki damarlanmaların, 

zoocoğrafik farklar ve aynı zamanda klimatik etmenlerin etkisi ile çeşitlilik göstermesi 

beklenmektedir. Sonuç olarak bu çalışma, tür içi varyasyonların ve bu varyasyonların 

sınırlarının belirlenmesinde büyük rol oynayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Diptera, Limoniidae, Geometrik Morfometri, MSKÜ, Türkiye. 

Teşekkür: Bu çalışmada değerlendirilen örnekler, TÜBİTAK ve BAP tarafından sağlanan 

maddi destekler ile uzun bir çalışma dönemi sonunda koleksiyon yapılmış ve Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Araştırma Laboratuvarı’nda 

saklanan örnekler kullanılmıştır. 

mailto:gurkan.nacar@gmail.com
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BÜYÜK MENDERES NEHRİNE ENDEMİK Chondrostoma meandrense (Elvira, 1987) 

(CYPRİNİDAE)’DE KARYOTİP ANALİZİ 

Serdar KOCA, Uğur Emek UYSAL 

Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Böl. Aydın 

Amaç: Bu çalışmada, Büyük Menderes Nehrine endemik bir balık olan Chondrostoma 

meandrense (Elvira, 1987) (Cyprinidae)’nin kromozomlarının sayı ve yapıları incelenerek 

karyotip analizi yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan balıklar Büyük Menderes Nehrinin bir kolu olan 

Çine Çayının Cumalı Köyü yakınındaki dereden serpme ağlarla yakalanarak laboratuvara 

getirilmiştir. Her bir gram vücut ağırlığı için 0.01 ml, %0.05’lik kolkisin çözeltisi balıkların 

karın boşluğuna enjekte edilmiş ve yaklaşık 4 saat beklendikten sonra balıklar disekte 

edilerek preparatlar hazırlanmıştır.  

Sonuç: Metafaz incelemeleri ile C. Meandrense’nin 2n=52 kromozoma sahip olduğu 

belirlenmiştir. Karyotipin 18 metasentrik, 6 submetasentrik, 6 subtelosentrik ve 22 

akrosentrik kromozomdan oluştuğu ve kromozom kol sayısının ise (NF) 82 olduğu 

saptanmıştır. Bu türde cinsiyete bağlı herhangi bir kromozom tespit edilememiştir. 

Anahtar Sözcükler: Balık, Kromozom, Karyotip, Chondrostoma meandrense, Büyük 

Menderes Nehri  
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KAZDAĞI MİLLİ PARKI MAKROFUNGUSLARININ BİYOÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN ÖNEMİ 

Deniz ALTUNTAŞ, Hakan ALLI 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Kötekli-MUĞLA 

denizaltuntas91@gmail.com 

Amaç: Bitki ve gen kaynakları yönünden Türkiye ve Dünya ölçeğinde önemli bir yere sahip 

olan Kazdağı Milli Parkı’nın, makrofunguslarının biyolojik çeşitliliğinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Biyolojik açıdan oldukça zengin olan bölgede 2014 - 2015 yılları arasında 

gerçekleşen arazi çalışmalarında, makrofunguslara ait elde edilen veriler sunulmuştur. 

Gereçler ve Yöntemler: Makrofungusların yayılışlarını belirlemek amacıyla yapılan arazi 

çalışmaları, özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde periyodik olarak 

gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışması sırasında belirlenen makrofungusların doğal 

ortamlarında fotoğrafları çekilerek ve yetişme yeri özellikleri belirlenmiştir. Toplanan 

makrofungusların şapka, fruktifikasyon organının boyutları, şekilleri, rengi ve etli kısmının 

özellikleri, lamelli veya porlu oluşu, sap özellikleri, halka veya volva taşıyıp taşımadığı gibi 

morfolojik özellikleri belirlenmiştir. Toplanan örnekler mumlu kağıtlar veya karton 

kutulara yerleştirilerek laboratuvara taşınmış ve burada spor toz baskıları, tadı, kokusu 

belirlenmiştir.  

Ayrıca bazı kimyasal ayıraçlar da makrofungusların teşhisinde kullanılmış, bu kimyasal 

ayıraçlar mantarların teşhisinde büyük yarar sağlamıştır. Morfolojik ve kimyasal 

incelemelerin ardından hazırlanan preparatlar ile mikroskobik olarak incelemeler 

yapılmıştır. Mantar örneğinin mikroskop altında bütün yapıları incelenmiştir. Mantarların 

spor şekli, boyutu, rengi, yüzeylerinin düz veya pürüzlü oluşu, siğil ve apikulus taşıyıp 

taşımadığı gibi özellikleri ile; hiflerin konumları, sistitlerin varlığı, şekli ve büyüklüğü gibi 

mikroskobik özellikleri belirlenmiştir. Morfolojik, mikroskobik ve kimyasal ayıraç 

tepkimelerine göre özellikleri tespit edilmiş olan bu örnekler teşhis kitaplarından 

yararlanarak türleri belirlenmiştir. 

Sonuç: 2014-2015 yılları arasında, yağışın fazla olduğu dönemlerde periyodik olarak 

gerçekleştirilen arazi çalışmaları sonucunda 558 makrofungus örneği toplanmış ve 106 

takson belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kazdağı Milli Parkı, Makrofungus, Biyoçeşitlilik, Türkiye 
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ÇIRALI GÖLÜ (KONYA) SİLLİ PROTOZOA FAUNASININ BELİRLENMESİNDE FARKLI 

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Nazlı Deniz EYİCE, Serhat Ertugrul, Sırma ÇAPAR 

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Beytepe - ANKARA, 

deyice@hacettepe.edu.tr 

Amaç: Bu çalışmada, Konya Kapalı Havzası içerisindeki bir obruk gölü olan Çıralı Gölü’nün 

siliyat faunasının tespit edilmesi ve örnekleme yöntemleri arasındaki farklılıkların, çeşitli 

indeksler kullanılarak gösterilmesi amaçlanmıştır. 

Materyal ve Yöntemler: Fauna örneklemeleri; Aralık 2012-Ocak 2014 tarihleri arasında 

aylık olarak, doğrudan örnekleme yöntemiyle, plankton kepçesiyle ve PVC yapay substrat 

yardımıyla yapılmıştır. Teşhisi yapılan tüm türlerin morfolojileri canlı inceleme ile DIC 

ataşmanlı ışık mikroskobu kullanılarak çalışılmıştır. Canlı çizimler, inceleme esnasında ve 

kayıt görüntüler yardımıyla, fotoğraf ve ölçümler ise dijital kamera kullanılarak, Leica 

Application Suit (LAS) V3 görüntü analiz sistemi ile yapılmıştır. Örnekleme yöntemlerinin 

benzerliğinin karşılaştırılmasında ise Sorensen ve Jaccard indeksleri kullanılmıştır.  

Bulgular: Çıralı Gölü’nde, belirlenmiş tek istasyondan, çalışma süresince; plankton 

kepçesiyle 25 taksa, doğrudan örnekleme yöntemiyle 48 taksa ve yapay substratla 69 taksa 

belirlenirken, toplamda 94 taksa tespit edilmiştir. Sorensen indeksine göre: plankton 

kepçesi ve doğrudan örnekleme yöntemi 0.30, plankton kepçesi ve yapay substrat 0.3, 

doğrudan örnekleme ve yapay substrat 0.51 değerinde benzerdir. Jaccard indeksine göre 

ise; plankton kepçesi ve doğrudan örnekleme yöntemi 0.18, plankton kepçesi ve yapay 

substrat 0.18, doğrudan örnekleme ve yapay substrat 0.35 değerinde benzerdir. 

Sonuç ve Tartışma: Çalışma sonucunda elde edilen veriler değerlendirildiğinde; farklı 

örnekleme metotlarının farklı sayıda taksona ulaşmayı sağladığı, en yüksek sayıda taksona 

yapay substrat örneklemesi ile ulaşıldığı (69 taksa), bu yöntemi sırasıyla doğrudan 

örnekleme (48 taksa) ve plankton kepçesi metotlarının (25 taksa) izlediği görülmektedir. 

Sorenson ve Jaccard indekslerine bakıldığında ise; değerlerin 0-0.51 arasında olması 

nedeniyle, bu üç yöntemin birbirine benzer fauna elemanlarını örneklemediği 

söylenebilmektedir. Sadece doğrudan örnekleme ve yapay substrat örneklemeleri birbiriyle 

yarı yarıya örtüşmektedir. Bu sonuçlar; farklı örnekleme yöntemleri kullanımının, su 

ekosistemindeki farklı yaşam ortamları ve isteklerine sahip silli bir hücrelilerin tespit 

edilmesindeki önemini ve tüm fauna elemanlarının belirlenmesindeki gerekliliğini 

vurgulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: benzerlik, Ciliophora, obruk gölü, yapay substrat 

Teşekkür: Bu çalışma; 013 D07 601 002 numaralı proje ile Hacettepe Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Çalışmaya 

katkılarından dolayı İbrahim Aslan’a teşekkürler. 
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HERPETOLOJİK GEZİLER SIRASINDA KARA YILAN’IN (Dolicophis jugularis) BESLENME 

BİYOLOJİSİNE AİT ELDE EDİLEN BULGULAR 

Nazım KAŞOT1  

1 Yakın DoğuÜniversitesi, İrfan Günsel Araştırma Merkezi, Yakın DoğuBulvarı, Lefkoşa, KKTC, 

nazim.kasot@neu.edu.tr 

Dolicophis jugularis (Linnaeus, 1758) Kıbrıs’ta yaygın görülen bir yılan türüdür. Kara Yılan; 

Kıbrıs’ta ovalarda, taşlık alanlarda, terk edilmiş evlerde, dere kenarlarında ve tarlalarda 

olmak üzere hemen hemen her tür habitata uyum sağlamış, zehirsiz ve yollarda en fazla 

ölüm oranına sahip bir sürüngen türüdür. Genel olarak herpetoloji literatürü incelendiğinde 

türün beslenme biyolojisine yönelik spesifik bir çalışma bulunmadığı görülmektedir. Bu 

noktadan yola çıkarak Kuzey Kıbrıs’taki alan çalışmaları sırasında türün beslenme 

biyolojisine ait elde edilen verilerin paylaşılarak, literatüre katkı yapılması amaçlanmıştır. 

Kara Yılan’ın literatürde, özellikle kemirgenler, yılanlar ve kertenkele türleriyle beslendiği 

belirtilmektedir. Alan çalışmaları esnasında, beslenme biyolojisine ait tespitleri belgelemek 

amacıyla Canon 7d ve nikoncoolpix fotoğraf makineleri kullanılmıştır. Fotoğraflar 

araştırmacılara yardım eden kişiler tarafından çekilmiş olup literatüre katkı sağlaması 

amacıyla araştırmacıyla paylaşılmıştır. Alan çalışmaları sonucunda türün; daha önce 

literatürde de belirtildiği gibi kertenkele, kemirgen, yılan gibi hayvanlarla beslendiği 

belirlenmiştir. Çalışmada türün, Koca engerek (Macrovipera lebetina lebetina) ile 

beslendiğinin belgelenmesi literatür açısından bir yeniliktir. Bunun yanında,bazı 

literatürlerde geçmesine rağmen belgesi bulunmayanbukalemunlarla beslendiğini 

kanıtlayan bir fotoğraf da çalışmada yer almaktadır. Türün beslenme biyolojisinin çeşitlilik 

ve kannibalizm göstermesi, daha detaylı çalışmalar yapılması gerektiğini ortaya koyan bazı 

verilerden bir kaçıdır. Sonuç olarak, türün beslenme biyolojisine ait daha detaylı bir çalışma 

yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dolicophis jugularis, Kuzey Kıbrıs, Kara Yılan, Herpetolojik Geziler, 

Beslenme Biyolojisi 
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Escherichia coli’de rpoS GENİNİN FARKLI METAL ve pH STRESİNDE ROLÜNÜN 

ARAŞTIRILMASI 

Özge KAYGUSUZ, Ezgi AYDIN, Gülçin ÇETİN, Cihan DARCAN 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat FAK. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 

BİLECİK ozgekaygusuz@hotmail.com 

Amaç: E. coli’de alternatif sigma faktörü olarak görev yapan rpoS (σ38) asit şoku, açlık 

stresi, ozmotik stres, oksidatif stres, DNA hasarı ve durağan faza geçiş dahil olmak üzere bir 

çok strese karşı hücresel cevapta görevli olan bir çok genin ekspresyonunu kontrol eder. Bu 

çalışmada Escherichia coli W3110 da rpoS geninin metal ve pH stresi altında rolünün 

araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan mutantlar Japon Ulusal Genetik Merkezi Keio 

koleksiyondan temin edilmiştir ve E. coli BW25113 suşunda mutant olan rpoS geni yabani 

tip E.coli W3110’a P1kc fajı ile transdüksiyon metodu kullanılarak aktarılmıştır ve PCR ile 

doğrulanmıştır. Yabani tip ve rpoS mutant suşu pH 5.5, 7.0 ve 8.0 olmak üzere 3 farklı pH 

daki fosfat tamponunda yaşam deneyleri plak sayım metodu ile, metal stresi varlığındaki 

rolü ise 5 faklı metalin belirlenen konsantrasyonunda (Zn, Mn, Cd, Ag ve Cu) petri damlatma 

yöntemi ile belirlenmiştir. rpoS geninin rolü olduğu belirlenen testlerde genin 

komplementasyonu yapılarak doğrulaması sağlanmıştır. 

Sonuç: Bu çalışma sonucunda rpoS geninin çinko, mangan ve gümüş metal stresi varlığında 

E.coli’nin yaşamı için herhangi bir rolünün olmadığı belirlenmiştir. Ancak kadmiyum metali 

varlığında rpoS mutantının yabani tip E.coli’ ye oranla daha dirençli olduğu belirlenmiştir. 

Komplementasyon testleri sonucu doğrulamıştır. Farklı pH değerlerinde yapılan çalışmada 

ise rpoS mutantının çalışılan 3 pH değerinde de yabani tipe göre daha duyarlı olduğu 

belirlenmiştir. Sonuç olarak rpoS geninin kadmiyum varlığında E.coli’ nin yaşamına negatif 

bir rolünün ve farklı pH’ larda ise pozitif bir rolünün olduğu belirlenmiştir. rpoS geninin bu 

stres faktörlerinde hangi mekanizmalar ile rol oynadığı, ileriki çalışmalarda araştırılması 

gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Escherichia coli, rpoS, Metal Stresi 



 

XII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                        14-17 EYLÜL 2015, MUĞLA 
 

293 

 

AMASYA AKDAĞ VE ÇEVRESİNDE Archon apollinus amasinus Staudinger,1901 

(LEPİDOPTERA, RHOPALOCERA, PAPİLİONİDAE) A KARSI ANTHROPOGENİC 

TEHDİTLER 

Turgay KOYUNCU1, Ünal ZEYBEKOĞLU2, Murat KARAVİN3 

1 Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,  Amasya, 

turgay.koyuncu@amasya.edu.tr, 
2Ondokuz Mayıs üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,  Samsun,   

3Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü,  

Amasya 

Amaç: Son yüzyılda; dünyadaki hızlı nüfus artışı, doğa tahribatı, sanayi ve çevre kirliliği 

sonucu doğal kaynaklar ile biyolojik çeşitlilik olumsuz yönde etkilenmiştir. Antropogen 

etkenlerden olumsuz etkilenen ekosistemlerdeki mevcut birçok hayvan türünün varlığını 

koruyup sürdürebilmesi, doğa koruma ve biyoçeşitlilik yönünden çok önemlidir. Bu 

ekosistemlerdeki hayvan türlerinin neslini sürdürebilmesi için doğal yaşam alanları ile 

birlikte korunması gerekir. Bu özellik dikkate alınarak antropogen etki altında olabileceği 

düşünülen Akdağ ve çevresindeki Archon apollinus amasinus’un mevcut durumunun 

araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyalini, Amasya Akdağ ve çevresinden 2010-2012 

yılı Nisan, Mayıs, Haziran aylarında periyodik aralıklarla gündüz atrapla toplanan Archon 

apollinus amasinus ergin örnekleri oluşturmaktadır. Örnekler, laboratuarda standart 

kelebek preparasyon yöntemine göre prepare edilmiş, taksonomik karakterleri incelenmiş, 

Hessalbarth ve ark.,(1995) esas alınarak, literatürde Archon apollinus amasinus için verilen 

tanımlarla karşılaştırılarak teşhis edilmiştir.  

Bulgular:  Akdağ ve çevresinde, Archon apollinus amasinus ergin örneklerinin nisanda 

ortaya çıktığı, mayısta populasyonun kısmen arttığı ve haziranda azalarak kaybolduğu 

tespit edilmiştir. Örnekler, tarım ürünlerinin yetiştirilmediği alanlar ile doğal vejetasyon 

sahalarındaki bitki örtüsü üzerinden toplanmıştır. Bu nedenle türün dağılım alanının 

oldukça dar olduğu ve antropogen etkilere maruz kaldığı belirlenmiştir. Türün dağılım 

alanının dar ve populasyon yoğunluğunun düşük olmasının nedeninin, orman sahalarının 

içinin aralıklı olarak kısmen tarım alanına açılmış olması ve buna bağlı doğa tahribatının 

yüksekliği,  ayrıca tarım ürünleri yetiştiricilik alanlarının özellikle kiraz ve elma 

bahçelerinin sık ve yoğun insektisit uygulamalarına maruz kalması ile diğer antropogen 

etkenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Tartışma ve Sonuç: Archon apollinus amasinus’un Akdağ ve çevresinde, tarımsal 

faaliyetlerin yapılmadığı alanlar ile ot, çalı ve ağaç katının bulunduğu doğal vejetasyon 

sahalarında dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Antropogen etkilerin ve insektisitlerin bu 

alttürün dağılımını ve populasyon yoğunluğunu olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Lepidoptera,   Archon apollinus amasinus,  Akdağ. 

Teşekkür: Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 

tarafından PYO.FEN. 1904.10.030 no’lu proje ile desteklenmiştir. 
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GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ MISIR (Zea mays) TOHUMLARININ TOPLAM FENOLİK, 

FLAVONOİD VE PROTEİN İÇERİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI  

Tuğçe KALEFETOĞLU MACAR1, Emine YALÇIN2, Kültiğin ÇAVUŞOĞLU2,  

Oksal MACAR1 

1Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gıda Teknolojisi 

Bölümü, Şebinkarahisar - Giresun, tugce.macar@giresun.edu.tr 
2 Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Giresun 

Amaç: Günümüzde sürdürülebilir tarım ve insektisitler gibi sentetik kimyasalların aşırı 

kullanımının insan sağlığına ve çevreye olan kötü etkileri konusunda giderek artan 

endişeler bulunmaktadır. Bu çalışmada genetiği biyoteknolojik olarak değiştirilmiş böceğe-

dirençli mısır tohumlarının toplam fenolik ve toplam flavonoid içerikleri ile toplam protein 

miktarları bakımından genetiği değiştirilmemiş tohumlarla karşılaştırması amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada mısır üretiminde önemli bir yere sahip olduğu halde 

ciddi çevresel kirlenmeye neden olduğu bilinen insektisitlerin kullanımını azaltmak üzere 

üretilmiş transgenik mısır (GD) ile ülkemizde yaygın olarak ekimi yapılan mısır tohumları 

(Kon) kullanılmıştır. Tohumlar kabuk sterilizasyonundan sonra 24 saat boyunca distile 

suda bekletilerek şişirilmiştir. Analizlerde şişirildikten sonra aseptik koşullarda mekanik 

olarak öğütülen tohumlardan elde edilen mısır unu kullanılmıştır. Örneklerdeki toplam 

protein, fenolik madde ve flavonoid konsantrasyonları spektrofotometrik olarak 

belirlenmiştir. Konsantrasyonların nicel olarak hesaplanmasında protein için sığır serum 

albümin (BSA) standardı, toplam fenolik madde için gallik asit standardı, flavonoid içeriği 

için ise kateşin standardı kullanılmıştır. Analizler 3’er tekrarlı olarak yapılmıştır. Analiz 

verilerinin istatistiksel önemlilik dereceleri SPSS 20 Paket Programı’nda Bağımsız 

Örneklem T Testi ile p < 0.05 güven aralığında belirlenmiştir. 

Sonuç: Analizler incelendiğinde; Genetiği Değiştirilmiş (GD) ve Kontrol (Kon) grupları 

arasında tüm parametreler bakımından istatistiksel olarak önemli derecede fark olduğu 

görülmüştür. Kontrol grubu mısır tohumlarının toplam protein içeriğinin GD tohumlardaki 

içeriğe göre %19.7 daha fazla olduğu belirlenmiştir. Toplam fenolik madde içeriğinin 

kontrol grubu mısır tohumlarında, GD tohumlardakinden %18.5 daha fazla olduğu 

bulunmuştur. Kontrol grubunda toplam fenolik madde içeriği, GD tohumlardakine oranla 

%31.9 daha yüksektir. 

Araştırma sonucunda elde edilen verilerin ışığında dünyada en çok üretilen tahıl olan 

mısırdaki böcek mücadelesinde kullanılan kimyasalların yol açtığı çevresel kirlenme oranını 

azaltmayı amaçlayan genetik müdahalelerin tohumlarda istenmeyen bazı değişiklikleri de 

beraberinde getirdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fenolik Madde, Flavonoid, GDO, Protein, Zea mays 
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TRANSGENİK BT ÜRÜNLERİ VE BİYOLOJİK MÜCADELEDEKİ ROLÜ 

Burcu POYRAZ, Hatice GÜNEŞ 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Kötekli-Muğla, bsahin@mu.edu.tr 
Amaç: Alternatif biyolojik mücadele yöntemleri, kimyasal pestisitlerin hedef olmayan canlılara ve 

çevreye vermiş olduğu zararlar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu yöntemlerden birisi de 

entomopatojenik olarak bilinen Bacillus thuringiensis bakterisinden elde edilen insektisidal kristal 

proteinlerin (ICP) tarım zararlıları üzerinde kullanılmasıdır. Belirli böcek ordolarına spesifik olan bu 

toksinler bitkilere ya direk spreyleme yoluyla ya da transgenik bitki üretimi şeklinde uygulanmaktadır. 

Transgenik bitki teknolojisi, bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı dirençli olmasını sağlamak, tarımsal 

değerini arttırmak, üretim maliyetini azaltmak amacıyla günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 

derlemede, Bt toksinlerinin nasıl transgenik bitki üretimi yoluyla tarım zararlılarına uygulandığı ve Bt 

ürünleri ile ilgili araştırmalar sunulmuştur. 

Gereçler ve Yöntemler: Bt’nin ICP genleri (cry1Ab, cry3A vb.) bitkide yeterli düzeyde ifade 

edilebilmeleri için bitkinin kodon yapısına uyumlu bazı genetik modifikasyona uğratılmıştır. Diğer tüm 

transgenik bitkilerde olduğu gibi üretiminde şu basamaklar takip edilmektedir: 1. DNA ekstraksiyonu 

sonrası klonlanmak istenen gen elde edilir, 2.  İlgili gen promotor, terminasyon, seçici marker bölgeleri 

ve kodon yapısı dikkate alınarak modifiye edilir, 3. Agrobacterium tumefaciens aracılığı ile indirekt ya 

da biyolistik, elektroporasyon, mikroenjeksiyon gibi yöntemlerle direkt olarak istenen gen bitkiye 

aktarılır, 4. Bir dizi seçici ve sürgün oluşturmayı hızlandırıcı ortamlarda doku kültüründe yetiştirilirler. 

Transgenik bitkiler elde edildikten sonra ortama aktarılan genin entegre olup olmadığının anlaşılması 

için bir takım analizler yapılır. PCR analizi, Southern blot yöntemi ile istenen genin ortamda olup 

olmadığı test edilir. Bu genin ifade edilip edilmediği RT-PCR tekniği ile transkripsiyonel seviyede 

belirlenir. Son olarak zararlı böcekler yeni transgenik bitkiler üzerinde denenerek larval mortaliteleri 

test edilir. 

Sonuç: Yapılan moleküler analizler ve biyoaktivite deneyleri sonucunda transgenik olarak elde edilen 

Bt ürünlerinin transgenik olmayan ürünlere göre pek çok avantajı olduğu gözlenmiştir. Bt transgenik 

ürünleri sayesinde, geniş spektrumlu kimyasal pestisitlerin kullanımı sonucu karşılaşılan sağlık ve 

çevre problemleri azalmıştır. Böcek ortabağırsağında bulunan dokulara özgü promotorların dizayn 

edilmesi, toksinlerin sadece hedef aldıkları spesifik böcekler üzeride etkili olmaları ve bitki sistemi 

içerisinde ifade edilmeleri diğer canlıların bu toksinlere maruz kalma ihtimalini oldukça 

düşürmektedir. Ayrıca yüksek düzeyde ifade edilen proteinlerin uygun dozlarda kullanılması direnç 

gelişiminin önlenmesinde etkili olabilmektedir. Bu yüzden, bu ürünlerin ekimi ve yetiştirilmesi için 

ayrılan hektar alanı ve insektisit pazarındaki yeri yıllar içerisinde büyük bir artış göstermiştir. 

Transgenik Bt ürünleri arasında pamuk, mısır ve patates ilk sırayı almakta, Amerika başta olmak üzere 

Kanada, Arjantin ve Çin ‘de yaygın olarak üretimleri yapılmaktadır. Mısır kurdu, pamuk yaprak kurdu, 

tütün kurdu ve patates böceği gibi pek çok tarım zararlısına dayanıklı ürün elde etmeyi hedefleyen gen 

teknolojisi bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Transgenik bitkilerle diğer bitkiler arasında 

gerçekleşebilecek genetik materyal değişimi, alerjen ve toksik etki gösterme ihtimalleri, bu teknolojinin 

uzun süreli kullanımıyla böceklerin transgenik Bt ürünlerine de direnç geliştirmeleri gibi bazı 

dezavantajları da bulunmaktadır. Gıda üretimindeki bu potansiyel risklere rağmen üreticiler genetik 

modifikasyon teknolojisinden yararlanmakta ve daha kaliteli, verimli ürün elde etme çalışmaları devam 

etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bacillus thuringiensis, Transgenik Bitki, Biyopestisit 
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DİCLE NEHRİ BİSMİL LOKALİTESİNDEN YAKALANAN Carassius gibelio TÜRÜNE AİT 

ÖRNEKLERİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ 

Tarık ÇİÇEK1, Erhan ÜNLÜ1, Serbest BİLİCİ2 

1Dicle Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Sur-Diyarbakır, tcicek@dicle.edu.tr, 

2Şırnak Üniversitesi Ziraat Fak. Zootekni Bölümü, İdil-Şırnak 

Amaç: 2012 Nisan ayı ile 2013 Mayıs ayı arasında kalan 14 aylık zaman periyodu boyunca 

Dicle Nehri Bismil lokalitesinde son yıllarda görülmeye başlanan Carassius gibelio türüne ait 

toplam 442 örneğin  ağırlık, boy, oransal ağırlık e boy artışı,yaş – boy ilişkisi gibi özelliklerin 

incelenmesi hedeflenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: 14 aylık zaman boyunca Dicle Nehri’nin Bismil Lokalitesinden 

değişik göz aralıklarına sahip ağlarla yakalanan örneklerin boy, ağırlık ve cinsiyet özellikleri 

belirlenmiştir. Elde edilen verilerle balık biyolojisinde kullanılan formüller ve değişik 

istatistiksel hesaplamalar kulanılarak, örneklerin yaş grupları, ağırlık grupları, boyca 

büyüme, ağırlıkça büyüme , boyca ve ağırlıkça oransal büyüme, boy-ağırlık ilişkisi, 

kondisyon faktörü ve yaş-boy ilişkisi açığa çıkarılmıştır. 

Sonuç: Carassius gibelio ’nun incelenen örnekleri I-VII yaş grupları arasında dağılım 

göstermiştir. Örnekler % 73 oranında dişi ve % 27 oranında erkek örneklerden oluşmuş 

olup, dişi-erkek oranı 1:0.37 olarak hesaplanmıştır. Çatal boy uzunlukları ile vücut 

ağırlıkları dişilerde 84-225 mm ve 14-210 g, erkeklerde ise 97-178 mm ve 20-128 g 

arasında değişmektedir. Boy-ağırlık ilişkisi dişi ve erkek örneklerde sırasıyla; Log W =-

3.9278 + 2.6633 Log FL (r2 =0.7812) ve Log=-4.6108 + 2.9667 Log FL (r2=0.9223) olarak 

hesaplanmıştır. Kondisyon faktörü değerleri dişi ve erkek örneklerde sırasıyla; K= 2.23 ± 

0.24, K = 2.09 ± 0.221 olarak belirlenmiştir. Von Bertalanffy yaş-boy ilişkisi denklemi dişi ve 

erkek örneklerde sırasıyla; Lt=21.10 [1-e-0.3522 (t+0.19318)], Lt=18.8 [1-e-0.17 

(t+3.07169)]şeklinde hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dicle Nehri, Büyüme, Ağırlık, Yaş-Boy, Carrasius gibelio 

Teşekkür: Bu çalışmayı DÜBAP 13-FF-42 nolu proje ile destekleyen Dicle Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne teşekkür ederim. 
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ÜLKEMİZE ENDEMİK VE MONOTİPİK BİR TÜR: Sartoria hedysaroides Boiss. & Heldr. 

(Fabaceae) ÜZERİNE MORFOLOJİK VE ANATOMİK BİR ÇALIŞMA  

Veli İLHAN1, Hüseyin DURAL2, Mehmet TEMEL3 

1Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Erzincan, 

vilhan@erzincan.edu.tr,  
2Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Konya,  

3Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji Bölümü, 

Afyonkarahisar 

Amaç: Endemik bitkiler bir ülkenin doğal ve korunması gereken zenginliğidie. Bunun 

yanında monotipik olmaları da türe ayrı bir önem katar. Bu çalışmada endemik monotipik 

bir tür olan Sartoria hedysaroides’in anatomik ve morfolojik ortaya konmuştur. 

Gereçler ve Yöntemler: Uygun vejetasyon döneminde yeteri kadar örnek toplandıktan 

sonra morfolojik karakterleri belirlemek için herbaryum tekniklerine göre kurutulmuştur. 

Anatomik çalışmalarda ise %70’lik alkol içerisine alınan bitkinin kök, gövde, yaprak ve 

petiyol enine kesitlerinin elde edilmesi için parafin metodu uygulanmıştır.  

Sonuç: Sartoria hedysaroides bitkisinin kök enine kesitlerinde iyi gelişmiş bir periderma 

tabakası, peridermanın altında 9-10 sıra korteks hücreleri yer almakta olup, yer yer floem 

sklerenkima demetleri ile iç içedir. Otsu olan gövde enine kesitlerinde epiderma tek sıralı 

kalın çeperli oval veya yuvarlak hücrelerden oluşur. Az ayıda basit yapılı tüyler bulunur. 

Üzeri ince bir kutikula tabakası ile örtülür. Epidermisin altında 6-9 sıradan oluşan oval veya 

köşeli korteks parankiması hücreleri bulunur. Bunun altında ise yer yer öz ışın kolları ile 

kesintiye uğramış olan sklerenkimatik hücre demetleri ve floem hücreleri bulunur. Yaprak 

enine kesitlerinde mezofil tabakası ekvifasiyal tiptedir. İletim demetleri kolleteral tiptedir. 

Yaprak amfistomatiktir, stoma ise mezomorf. Yaprak sapı genel olarak dairemsi biçimdedir. 

Birbirinden ayrı üç büyük ve eşit büyüklükte iletim demetine sahiptir. Sonuç olarak Sartoria 

hedysaroides türünün morfolojik özellikleri ortaya konularak, kök, gövde ve yaprağa ait 

anatomik özellikleri detaylı bir şekilde sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Fabaceae, Sartoria hedysaroides, anatomi, morfoloji, Konya.  
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TÜRKİYE ENDEMİĞİ Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor. (Fabaceae) ÜZERİNE MORFOLOJİK 

VE ANATOMİK BİR ÇALIŞMA 

Veli İLHAN1, Hüseyin DURAL2, Mehmet TEMEL3 

1Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Erzincan, 

vilhan@erzincan.edu.tr,  
2Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Konya,  

3Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji Bölümü, 

Afyonkarahisar 

Amaç: Sistematik çalışmalarda morfolojik karakterler kadar anatomik karakterlerde bazen 

önemli kabul edilmektedir. Bu çalışmada ülkemiz için endemik olan Glycyrrhiza iconica 

türünün anatomik ve morfolojik özellikleri belirlenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Uygun vejetasyon döneminde yeteri kadar örnek toplandıktan 

sonra morfolojik karakterleri belirlemek için herbaryum tekniklerine göre kurutulmuştur. 

Anatomik çalışmalarda ise %70’lik alkol içerisine alınan bitkinin kök, gövde, yaprak ve 

petiyol enine kesitlerinin elde edilmesi için parafin metodu uygulanmıştır. 

Sonuç: Glycyrrhiza iconica’nın morfolojik ölçümlerinde cinsin içerisine dahil olan diğer 

türlerle kıyaslandığında yaprak ve gövde açısından daha küçük olduğu ortaya konmuştur. 

Türün kök enine kesitlerinde en dışta oval şekilli epidermis hücreleri bulunur. Epidermisin 

altında 2-11 sıralı parankimatik hücrelerden oluşmuş korteks hücreleri bulunmaktadır. 

Otsu olan gövde enine kesitlerinde epiderma tek sıralı kalın çeperli oval veya yuvarlak 

hücrelerden oluşur. Üzeri ince bir kutikula tabakası ile örtülüdür. Bu tabakanın altında 5-9 

sıralı ovalimsi kollenkima (lakün) tabakası bulunur. Kollenkima tabakasının alt kısımları ise 

kısım kısım floem sklerenkima demetleri ile bölünmüştür. Gövdede sklerenkima demetleri 

sayısı 12-17 arasında değişir. Yaprak enine kesitlerinde mezofil tabakası bifasiyal tiptedir. 

İletim demetleri kolleteral tiptedir. Yaprak amfistomatiktir, stoma ise mezomorf. Yaprak 

sapı üç yuvarlağımsı köşesi olan konveks biçimdedir ve biri büyük olmak üzere beş tane 

iletim demetine sahiptir. Sonuç olarak Glycyrrhiza iconica türünün morfolojik özellikleri 

ortaya konularak, kök, gövde ve yaprağa ait anatomik özellikleri detaylı bir şekilde 

sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Fabaceae, Glycyrrhiza iconica, anatomi, morfoloji, Konya. 
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EKOLOJİK RESTORASYON İLE YOK OLUŞU DURDURMA 

Salih GÖKKÜR, Müge ŞAHİN 

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Meyvecilik Şubesi, Menemen-İzmir, 

salih.gokkur@gthb.gov.tr – salihgkr@gmail.com 

Özet: Günümüzde yaygınlaşan sürdürülebilir kalkınma kültürü insanoğlunun ekolojinin 

önemini daha doğru bir biçimde anlamasını sağlamış ve böylelikle çevreye iyi niyetli ancak 

yanlış müdahaleler başlamıştır. Geçmişte çevre bilinci olmadan ya da günümüzde yanlış 

muamelelerle yapılan doğaya yanlış uygulamalar sonucunda, tehlike altında olan her tür, 

ekolojik restorasyonun döngüsünü de tehdit etmektedir. Bu da yok oluş hızımızı 

arttırmaktadır. 

Bozulmaya uğramış alanlarda, ekosistemin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ekolojik 

restorasyon denmektedir. Restorasyonda amaç uygulama yapılacak bölgelerde mevcut 

türlerin korunması, çoğalması ve biyolojik çeşitliliğin yok oluşunu durdurarak ekosistemi 

önceki haline dönüştürmek olmalıdır. İnsanın doğayla her etkileşiminde, kentsel alanlarda, 

sanayi alanlarında ve diğer alanlarda doğal yapı korunarak sadece insanlara değil, tüm 

canlılara uygun yaşama alanları oluşturulmalı ve mevcut doğal alanlar korunmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Biyolojik Çeşitlilik, Çevre, Doğa, Ekolojik Restorasyon, Tür 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN MEYVECİLİK VE ARICILIK ÜZERİNE ETKİLERİ 

Müge ŞAHİN1, Erkan TOPAL2, Neslihan ÖZSOY2, Engin ALTUNOĞLU3 

1Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Meyvecilik Şubesi, Menemen-İzmir, 

mugesahin67@hotmail.com   
2Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Arıcılık Şubesi, Menemen-İzmir,  

3Menderes İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-İzmir 

Dünya nüfusundaki hızlı artış ile birlikte yeryüzündeki kısıtlı kaynakların aşırı ve bilinçsiz 

kullanımının sonucu doğanın dengesi bozulmaktadır. Dengenin bozulmasına paralel olarak 

açlık, su kaynaklarının kıtlığı, canlı türlerin yok olması, topraktaki kirlilik, bitki örtüsünün 

bozulması, küresel ısınma ile iklim değişikliği ve çevre kirliliğinde artış ortaya çıkmaktadır. 

Bu etkenlerden üzerinde önemle durulması gereken konular küresel ısınma ve iklim 

değişikliğidir ki etkilerinin en yoğun görüldüğü tarımsal faaliyet meyveciliktir. Çok yıllık 

bitkiler ani sıcaklık değişimlerinde zarar görmektedir. Son yıllarda sıklıkla karşılaştığımız 

durumlardan biri de meyve ağaçları meyve ya da çiçek döneminde iken meydana gelen 

ekstrem hava koşullarıdır. Bu durum direkt olarak meyve üretimini ve kalitesini etkilerken, 

aynı zamanda tozlaşmada görev alan arılar üzerine de olumsuz etkileri olmaktadır. Küresel 

ısınma ve iklim değişikliği, fenolojiyi, yerel zenginliği ve bitki ile tozlaştırıcıların büyük 

ölçekli dağılımını etkiler. Meyveciliğin en kritik noktalarından biri tozlaşma olup en etkin 

polinatörler bal arılarıdır.  

İklim değişiklikleri ve koloni gelişimindeki düzensizlikler bal arılarında zayıf kolonilere 

neden olmakta, hastalıklar yaygınlaşmakta, tarlacılık faaliyetini sürdürmek için kovan dışı 

görevine çıkmış bal arısı kovanına geri dönememekte ve ölümlere neden olmaktadır. Bu 

derleme ile konu üzerine yapılmış araştırmalar taranarak konunun öneminin daha iyi 

anlaşılması ve yeni yapılacak araştırmalara katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Anahtar kelime: İklim değişikliği, Küresel ısınma, Meyvecilik, Arıcılık. 
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BAZI AĞIR METAL (Cd, Ni, Pb) UYGULAMALARININ İKİ FARKLI ASPİR (Carthamus 

tinctorius) ÇEŞİDİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ DNA HASARININ TESPİTİ  

Sema LEBLEBİCİ1, Gülçin ÇETİN2 
1 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü, 

Gülümbe - Bilecik, leblebicisema@gmail.com,   
2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 

Gülümbe - Bilecik 

Amaç: Son yıllarda ekolojik dengenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için çevre 

dostu yakıt tüketimi gündeme gelmiştir. Soya, kanola, ayçiçiği gibi endüstri bitkilerinin yanı 

sıra biyoyakıt eldesinde kullanılan diğer bir bitki ise Aspir (Carthamus tinctorius)’dir. 

Çalışmamızda iki farklı aspir çeşidi (Dinçer ve Remzibey) üzerinde farklı 

konsantrasyonlardaki Kadmiyum (Cd), Nikel (Ni) ve Kurşun (Pb) ağır metallerinin meydana 

getirdiği DNA hasarlarının farklı primerler kullanılarak tespit edilmesi; hem aynı çeşide ait 

konsantrasyonlar arasındaki farklılıkların hem de çeşitler arasındaki farklılıkların ortaya 

konulması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmanın materyalini oluşturan Dinçer ve Remzibey aspir 

çeşitlerine ait tohumlar Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

(Eskişehir)’nden temin edilmiştir. Tohumlar saf su ile sulanan Kontrol grubu ile 10 ppm, 50 

ppm,100 ppm ve 200 ppm olmak üzere 4 farklı konsantrasyonda; 16 saat aydınlık, 8 saat 

karanlık fotoperiyotta 21 gün süre ile çimlendirilmişleridir. Fidelerin yapraklarından 

Dellaporta ve arkadaşları (1983) tarafından geliştirilen DNA izolasyonu yapılmış ve elde 

edilen DNA’lar 6 farklı evrensel primer kullanılarak RAPD-PCR tekniği ile taranmıştır. 

Tarama sonuçlarına göre konsantrasyonlar ve çeşitler arasında meydana gelen DNA 

hasarları karşılaştırılmıştır.  

Sonuç: Çalışmada OPC01, OPC02, OPA10, OPA12, OPA13, OPB12 primerleri kullanılmıştır. 

Kullanılan bu 6 primer ile elde edilen RAPD profillerinde her bir aspir çeşidinde 

değişimlerin ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Uygulanan Cd, Ni, Pb metallerinin farklı 

konsantrasyonlarında metal çeşidine ve konsantrasyonuna bağlı olarak bazı bantların 

kaybolduğu, bazı yeni bantların ortaya çıktığı ve bant yoğunluklarında değişimlerin 

meydana geldiği belirlenmiştir. Özellikle uygulanan tüm metallerin (Cd, Ni, Pb) 100ppm ve 

200 ppm’lik konsantrasyonlarının her iki çeşit üzerinde oldukça etkili olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca hem Dinçer hem de Remzibey çeşidi karşılaştırıldığında uygulanan farklı 

konsantrasyona ve farklı metale bağlı olarak RAPD profilinde farklılıkların olduğu ve bu 

buna bağlı olarak aspir çeşitleri üzerinde metal stresinin etkisinin değiştiği belirlenmiştir.  

Ayçiçeğine alternatif olarak yağ eldesi için yetiştirilen, tıbbi özelliğe sahip olan ve tarımı 

oldukça kolay yapılabilen aspir bitkisinde bazı ağır metal stresinin meydana getirdiği DNA 

hasarı bu araştırma ile belirlenmiştir. En önemli abiyotik streslerden biri olan ağır metal 

kirliliğinin bitkiler üzerindeki ekolojik ve fizyolojik etkilerinin yanı sıra bu çalışmanın 

moleküler düzeyde yapılacak olan diğer çalışmalara veri tabanı oluşturacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Carthamus tinctorius, Ağır Metal, RAPD-PCR 
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TIBBİ BİR DROG OLARAK BİLİNEN ERKURTARAN(Teucrium chamaedrys L.) 

BİTKİSİNİN ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ 

Hüseyin KANBUR1, Ekrem KÖKSAL2, Veli İLHAN3 

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, İstanbul  

hkanbur24@gmail.com  
2Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Erzincan,  

3Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzincan 

Amaç: Bu çalışma Teucrium chamaedrys L. bitkisinin antioksidan aktivitesini incelemek 

amacı ile gerçekleştirilmiştir. Teucrium türleri 2000 yıldan daha uzun süredir tıbbi amaçlı 

bitkiler olarak kullanılmaktadır. Teucrium chamaedrys L. bitkisi yöresel olarak; Erkurtaran, 

Kısa Mahmut, Dalak otu, Kumacıotu, Meşecik, Yermeşesi ve Yerpalamudu olarak 

adlandırılmaktadır. Halk tarafından; gövde, yaprak ve çiçek kısımları kaynatılıp suyu içilir. 

Halk arasında tıbbi olarak; romatizma ve karın ağrısı şikâyetlerinde yatıştırıcı olarak 

kullanılmaktadır.  

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma için seçilen bitkiler Erzincan ili Çayırlı ilçesinin 

Çilhorozu köyünden toplandı, kurutuldu ve etanol ekstreleri hazırlandı. Hazırlanan etanol 

ekstreleri üzerinde ferrik tiyosiyanat metoduna göre total antioksidan aktivite, kuprak 

metodu ile Cu2+ ve potasyum ferriksiyanat indirgeme metodu ile Fe3+ iyonları indirgeme 

kapasitesi ve 1,1-difenil-2-pikril-hidrazil (DPPH) giderme aktivitesi tayinleri yapıldı. 

Sonuç: Teucrium chamaedrys L. bitkisinden elde edilen etanol ekstrelerinin linoleik asit 

emülsiyonunun lipit peroksidasyonunu % 77,2 inhibe ettiği gözlendi. Aynı konsantrasyonda 

α-tokoferol % 85,3 ve troloks % 83,1’lik bir inhibisyona sebep oldu. Ayrıca Teucrium 

chamaedrys L.’in yüksek DPPH giderme ve metal indirgeme aktivitesi sergilediği de 

belirlenmiştir. Bu çalışmamızın bitkilerin antioksidan özelliklerinin incelenmesi 

araştırmalarına katkı sağlayacak bir çalışma olduğu muhtemeldir. 

Anahtar Kelimeler: Teucrium chamaedrys L., Metal İndirgeme, Antioksidan aktivite, 

Radikal Giderme. 
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FARKLI SİYANOBAKTERİLERİN METABOLİK AKTİVİTELERİ ÜZERİNE NİKEL (II) 

STRESİNİN ETKİSİ 

Ender BOZANTA, Şükran KARDAŞ, Gülten ÖKMEN 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kötekli- Muğla, 

sukrankardas17@gmail.com 

Amaç: Siyanobakteriler oksijenik, fotosentetik prokaryotlar olup, çoğu sucul ve karasal 

ortamlarda bulunabilirler. Ana primer üreticiler olmaları nedeniyle biyosferde oldukça 

önemli bir role sahiptirler. Nikeli de kapsayan ağır metaller, çeşitli antropojenik faaliyetler 

yoluyla uzun yıllar boyunca çevreye serbest bırakılmıştır. Nikel ihtiva eden atık, su içine 

girdikten sonra zararlıdır. Bu çalışmanın amacı çeltik alanlarından izole edilmiş 

siyanobakterilerin klorofil-a, toplam karbonhidrat ve toplam protein içerikleri üzerine nikel 

stresinin etkilerini araştırmaktır.  

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmada kullanılan siyanobakteriler 4 adet olup, Dr. Gülten 

Ökmen' in daha önceki çalışmalarından ve çeltik alanlarından izole edilmiştir. Farklı nikel 

konsantrasyonlarını içeren azotsuz BG-11 besiyeri ortamlarında 600 lüks beyaz ışık altında 

inkübe edilen kültürlerde, inkübasyon sonrası hasat edilen biyokütleler üzerinden klorofil-a 

miktarı Porra ve arkadaşlarının (1989) yöntemi ile, toplam karbonhidrat içeriği fenol-

sülfirik asit yöntemi ile (Dubois vd., 1956), toplam protein içeriği ise biüret yöntemi ile 

(Gornall vd., 1949) saptanmıştır. 

Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, siyanobakteriler farklı nikel 

konsantrasyonlarından keskin bir şekilde baskılanarak etkilenmiştir. Siyanobakterilerin 

metabolik aktivitelerinin tümü artan nikel (II) konsantrasyonlarından inhibe olmuştur.  

Anahtar Kelimeler:  Siyanobakteri, Nikel, Klorofil, Toplam Karbonhidrat, Toplam Protein 

Teşekkür: Bu çalışma, 2011/20 no.lu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi BAP projesi 

tarafından desteklenmiştir.  
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DON STRESİNE MARUZ BIRAKILAN MAKARNALIK BUĞDAYDA BENZOİK ASİDİN 

KORUYUCU ETKİSİNİN VE ETKİLİ KONSANTRASYONUNUN BELİRLENMESİ  

Hüseyin KANBUR1, Salih MUTLU2, Halil İbrahim TÜRKOĞLU2, Betül ÖNEL2,  

Veli İLHAN2,  Seher Sevde İLHAN2 

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, İstanbul  

hkanbur24@gmail.com  
2Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzincan 

Amaç: Soğuk stresi altındaki bitkilerin soğuğa cevap mekanizmasında salisilik asidin (SA) 

biyosentez yolundaki öncü maddesi olan benzoik asitin (BA) etki mekanizması henüz 

bilinmemektedir. Bu çalışma ile benzoik asidin bitkilerde soğuk stresinin oluşturduğu 

zararın azaltılması ve BA nın etkili konsantrasyonu aydınlatmaya çalışılmaktadır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bitkilerde BA soğuğa karşı koruyucu rolünün belirlenmesindeki 

deneyler laboratuvar şartlarında gerçekleştirilmiştir. Bitkiler iklim dolabında kontrol 

(20/18oC) sıcaklığında 10 gün süreyle büyütülmüştür. Bu süre bitiminde, makarnalık 

buğday bitkisi (Güney Yıldızı) üzerine kontrol, soğuk kontrol ve soğuk stresi ile birlikte 

değişik dozlarda (0.01, 0.03, 0.1, 0.3mM) benzoik asitin yapraklardan bitkiye uygulaması 

yapıldı. Bu uygulamadan 1 gün sonra, kontroldeki BA’lı ve BA’sız bitkilerin yarısı düşük 

sıcaklığa (-1/-5oC) transfer edilerek 3 gün süre ile don şoku uygulanmıştır. Bu süreden 

itibaren, kontrol, düşük sıcaklık, BA’lı ve BA’sız bitki yaprakları 14. günde kesilecek şekilde 

iklim dolabında büyütülmeye devam edilmiştir. Kontrol ve düşük sıcaklıkta büyütülen BA’lı 

ve BA’sız bitkilerin 14. günde kesilen yapraklarında; Hücre canlılık derecesi (hücre 

zarındaki elektrolit sızıntı miktarlarına göre), lipidlerin peroksidasyon derecesi 

(malondialdehid miktarı ölçülerek)  belirlenmiştir. 

Sonuç: Elde edilen verilere bakıldığında; özellikle 0.03mM BA uygulaması ile elektrolit 

sızıntı miktarında önemli bir düşüş belirlenirken 0.3mM konsantrasyonlarda BA 

uygulamasının etkisiz olduğu görülmüştür. Yapılan deneylerde etkili konsantrasyon olan 

0,03 mM BA nın bitkide kontrol grubuna göre, stres şartlarında hücre zarında ciddi hasara 

neden olan lipid peroksidasyonunu düşürdüğü belirlenmiştir.  Bu çalışmada bu ön veriler 

ışığında bitkilerde BA’nın soğuk zararına karşı koruyucu etkisi ve etkili konsantrasyonu 

aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmadan elde edilecek sonuçlar literatür açısından bu 

konudaki önemli bir boşluğu dolduracaktır. Ayrıca, BA’nın tarla şartlarında kullanımına da 

kapı açılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Benzoik asit, Buğday, Don stresi. 
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FARKLI SİYANOBAKTERİLER TARAFINDAN NİKEL (II) BİYOSORPSİYONU  

Ender BOZANTA, Şükran KARDAŞ, Gülten ÖKMEN 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kötekli- Muğla, 

sukrankardas17@gmail.com 

Amaç: Ni (II) iyonları ve diğer ağır metaller ekosistemdeki organizmalar için toksiktir. 

Besin zinciri yoluyla en yüksek canlı formuna kadar ulaşabilirler. Ağır metallerin 

gideriminde mikroorganizmaların biyosorbent olarak kullanımı söz konusu olup, bunun 

nedeni yüksek performans ve düşük maliyetlerinden dolayı alternatif olarak görülmeleridir. 

Bu çalışmanın amacı çeltik alanlarından izole edilmiş farklı siyanobakteriler tarafından Ni 

(II) metalinin biyosorpsiyonunda kullanılabilirliğini araştırmaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmada kullanılan siyanobakteriler 4 adet olup, Dr. Gülten 

Ökmen' in daha önceki çalışmalarından ve çeltik alanlarından izole edilmiştir. Araştırmada 

kullanılan siyanobakteriler, 25 ml serum şişelerinde 10 ml azotsuz BG-11 besiyerlerine 

inoküle edilmiş, 600 lüks beyaz ışık altında, oda sıcaklığında (25± 2 °C) ve pH’ ı 8’ e 

ayarlandıktan sonra 35 gün süre ile inkübasyona bırakılarak kültivasyonları yapılmıştır. 

Biyosorpsiyon çalışmalarında kullanılan biyosorbentler ise 25 L’ lik akvaryumlarda azot 

içermeyen 20 L BG-11 besiyeri içerisine aktif kültürlerin inoküle edilmesini takiben, 

inkübasyon süresi sonucunda elde edilmiştir. Çalışmada nikel biyosorpsiyonu üzerine 

biyokütlenin, pH' nın, başlangıç iyon konsantrasyonunun, sıcaklık ve çalkalama hızının 

etkisi araştırılmıştır. 

Sonuç: Nikel biyosorpsiyonun da en iyi giderim % 39’ la Anabaena sp. GO6’ da olup, optimal 

biyokütle 0.16 g olarak saptanmıştır. Optimum pH 5 olarak belirlenmiş ve en yüksek 

giderim Gloeothece sp. GO9’ da (% 49) olmuştur. Tüm türlerde optimum başlangıç iyon 

konsantrasyonu 20 mg/ L olarak belirlenmiş olup, en yüksek giderim ise Gloeothece sp. 

GO9’ a aittir (% 49). Optimum sıcaklıklar karşılaştırıldığında ise, en yüksek nikel giderimi 

Gloeothece sp. GO9’ da (% 52) ve 30° C' de belirlenmiştir. Optimum çalkalama hızları dikkate 

alındığında ise, en yüksek Ni (II) giderim oranı Gloeothece sp. GO9’ da (% 55) ve 150 rpm' 

de saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler:  Siyanobakteri, Nikel, Biyosorpsiyon 

Teşekkür: Bu çalışma, 2011/20 no.lu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi BAP projesi 

tarafından desteklenmiştir.  
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KURAKLIK STRESİNE MARUZ BIRAKILAN EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİDİNDE BENZOİK 

ASİDİN KORUYUCU ETKİSİNİN BELİRLENMESİ  

Hüseyin KANBUR1, Salih MUTLU2, Veli İLHAN2,  Halil İbrahim TÜRKOĞLU2,  

Seher Sevde İLHAN2, Betül ÖNEL2 

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, İstanbul   
2Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzincan 

hkanbur24@gmail.com 

Amaç: Kuraklık stresi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ürün miktarında ciddi 

kayıplara neden olan bir faktördür. Bu çalışma ile benzoik asidin bitkilerde kuraklık 

stresinin oluşturduğu zararın azaltılması hedeflenmiştir.  

Gereçler ve Yöntemler: Bitkilerde BA kuraklığa karşı koruyucu rolünün belirlenmesindeki 

deneyler laboratuvar şartlarında gerçekleştirilmiştir. Bitkiler iklim dolabında kontrol 

(20/18oC) sıcaklığında 8 gün süreyle büyütülmüştür. Bu süre bitiminde, ekmeklik buğday 

bitkisi (Cemre) üzerine kontrol, kurak kontrol ve kuraklık stresi ile birlikte değişik dozlarda 

(0.01, 0.03, 0.1, 0.3 ve 1 mM) benzoik asitin yapraklardan bitkiye uygulaması yapıldı. Bu 

uygulamadan sonra, kontroldeki BA’lı ve BA’sız bitkilerin yarısı su verme işlemi azaltılarak 

6 gün süre ile yapay kuraklık uygulanmıştır. Bu süreden itibaren, kontrol, kuraklık, BA’lı ve 

BA’sız bitki yaprakları 13. günde kesilecek şekilde iklim dolabında büyütülmeye devam 

edilmiştir. Kontrol ve kuraklık stresinde büyütülen BA’lı ve BA’sız bitkilerin 13. günde 

kesilen yapraklarında; Hücre canlılık derecesi (hücre zarındaki elektrolit sızıntı 

miktarlarına göre), lipidlerin peroksidasyon derecesi (malondialdehid miktarı ölçülerek)  

belirlenmiştir. 

Sonuç: Elde edilen verilere bakıldığında; özellikle 0.3mM BA uygulaması ile hem elektrolit 

sızıntı hem de MDA miktarında önemli bir düşüş belirlenirken 0.01 ve 1 mM BA 

uygulamalarında elektrolit sızıntı miktarında kuraklık stresi koşullarına göre ciddi bir etki 

gözlenmemiştir. Bu çalışmada bu ön veriler ışığında bitkilerde BA’nın kuraklık zararına 

karşı koruyucu etkisi ve etkili konsantrasyonu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmadan 

elde edilecek sonuçlar literatür açısından bu konudaki önemli bir boşluğu dolduracaktır. 

Ayrıca, BA’nın tarla şartlarında kullanımına da kapı açılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Benzoik asit, Buğday, Kuraklık stresi. 
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TUZ ŞOKU STRESİNDEKİ EKMEKLİK BUĞDAY DA BENZOİK ASİDİN KORUYUCU 

ETKİSİNİN VE ETKİLİ KONSANTRASYONUN BELİRLENMESİ  

Hüseyin KANBUR1, Salih MUTLU2, Betül ÖNEL2,  Halil İbrahim TÜRKOĞLU2,  

Seher Sevde İLHAN2, Veli İLHAN2 

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, İstanbul  

hkanbur24@gmail.com  
2Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzincan 

Amaç: Tuz stresi abiyotik stresler arasında bitkiyi en fazla zarara uğratan ve tarımı yapılan 

ürünlerde ise ciddi ürün kayıplarına sebep olan stres faktörlerinin başında gelmektedir. Bu 

çalışma ile benzoik asidin bitkilerde tuz stresinin oluşturduğu zararın azaltılması 

hedeflenmiştir.  

Gereçler ve Yöntemler: Bitkilerde BA’nın tuz stresine karşı koruyucu rolünün 

belirlenmesindeki deneyler laboratuvar şartlarında gerçekleştirilmiştir. Bitkiler iklim 

dolabında kontrol (20/18oC) sıcaklığında 10 gün süreyle büyütülmüştür. Bu süre bitiminde, 

ekmeklik buğday bitkisi (Yubileynaya 100) üzerine kontrol, tuz kontrol ve tuz stresi ile 

birlikte değişik dozlarda (0.01, 0.03, 0.1, 0.3 ve 1 mM) benzoik asitin yapraklardan bitkiye 

uygulaması yapıldı. Bu uygulamadan sonra, kontroldeki BA’lı ve BA’sız bitkilere 11. günde 

tuz çözeltisi verilerek tuz şoku uygulanmıştır. Bu süreden itibaren, kontrol, tuz, BA’lı ve 

BA’sız bitki yaprakları 13. günde kesilecek şekilde iklim dolabında büyütülmeye devam 

edilmiştir. Kontrol ve tuz stresinde büyütülen BA’lı ve BA’sız bitkilerin 13. günde kesilen 

yapraklarında; Hücre canlılık derecesi (hücre zarındaki elektrolit sızıntı miktarlarına göre), 

lipidlerin peroksidasyon derecesi (malondialdehid miktarı ölçülerek)  belirlenmiştir. 

Sonuç: Elde edilen verilere bakıldığında; BA uygulaması ile hem elektrolit sızıntı hem de 

MDA miktarında önemli düşüşler belirlenmiştir; Elektrolit sızıntı miktarındaki en etkili 

konsantrasyon 0.01 mM’lık BA uygulamasında gözlenirken, MDA miktarındaki ise 0.03 

mM’lık BA uygulamasında gözlenmiştir. Bu çalışmada bu ön veriler ışığında bitkilerde 

BA’nın tuz stresi zararına karşı koruyucu etkisi ve etkili konsantrasyonu aydınlatılmaya 

çalışılmıştır. Çalışmadan elde edilecek sonuçlar literatür açısından bu konudaki önemli bir 

boşluğu dolduracaktır. Ayrıca, BA’nın preparatının hazırlanıp tarla şartlarında uygulanması 

da önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Benzoik asit, Buğday, Tuz stresi. 
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KARAKAYA BARAJ GÖLÜ'NDEKİ TATLI SU MİDYESİ  (Unio elengatulus eucirrus 

Bourguignat 1860)’NİN BAZI KONKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Mehmet KÜÇÜKYILMAZ1, Ayşe Gül ŞAHİN1 

1Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,-mkyılmaz_2@hotmail.com 

Amaç: Bu çalışma, Karakaya Baraj Gölü'nden toplanan tatlı su midyesi (Unio elengatulus 

eucirrus Bourguignat 1860)’nin ağırlığa bağlı olarak kabuk uzunluğu, kabuk yüksekliği ve 

kabuk genişliği gibi konkometrik özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla 

yapılmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan 47 adet tatlı su midyesi (Unio elengatulus 

eucirrus) Karakaya Baraj Gölü’nden toplanarak laboratuvar ortamına taşınmıştır. Toplanan 

midyelerin konkolojik ölçümleri 0,01 mm hassasiyetindeki kumpas yardımıyla kabuk 

uzunluğu (KU), kabuk genişliği (KG) ve kabuk yüksekliği (KY) ölçülmüştür. Midyelerde 

ağırlık tespiti 0,01 gr hassasiyetindeki terazi ile yapılmıştır.  Midyelerin yaşları ise büyüme 

halkalarından okunarak belirlenmiştir. Ayrıca midye örneklerinin toplandığı Karakaya 

Baraj Gölü’nün fizikokimyasal ölçümlerinde suyun sıcaklık, oksijen, pH, secchi disc, klorofil-

a, askıda katı madde ölçümleri yapılarak kaydedilmiştir. Yapılan çalışmada midye 

örneklerinde kabuk uzunluğu-ağırlık, kabuk genişliği-ağırlık, kabuk yüksekliği-ağırlık 

arasındaki ilişki; KU=a*Ab,  KG=a*Ab ve KY=a*Ab formülleri ile belirlenmiştir. Burada A: 

Ağırlık, a ve b katsayıları en küçük kareler yöntemine göre hesaplanan değerlerdir 

(Schaperclaus, 1967; Lagler, 1969).  

Sonuç: Çalışma süresince incelenen toplam 47 adet tatlı su midyesinin (Unio elengatulus 

eucirrus) ortalama olarak; kabuk uzunluğu 78,49 mm, kabuk yüksekliği 38,73 mm, kabuk 

genişliği 31,60 mm, ağırlıkları 67,54 g olarak bulunmuştur. Unio elengatulus eucirrus’un yaş 

aralıkları ise II ile V yaş grubu arasında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kabuk uzunluğu-

ağırlık, kabuk yüksekliği-ağırlık ve kabuk genişliği-ağırlık arasındaki korelasyon 

incelenmiştir. Buna göre, kabuk uzunluğu- ağırlık arasındaki ilişki KU=0,0003*2,839 

(r=0,944), kabuk yüksekliği-ağırlık arasındaki ilişki KY= 0,0116x2,3586 (r=0,841), kabuk 

genişliği- ağırlık arasındaki ilişki ise KG=0,2869*1,5684 (r=0,615) olarak tespit edilmiştir. 

Ağırlığa bağlı kabuk uzunluğu, kabuk yüksekliği ve kabuk genişliği arasında allometrik bir 

ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Unio elengatulus eucirrus, Karakaya Baraj Gölü, Konkometrik 
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AĞRI DAĞI (IĞDIR İLİ BÖLGESİ) FLORASINDA Rubiaceae FAMİLYASI ÜZERİNE 

ARAŞTIRMALAR 

Yusif ZEYNALOV1, Peiman MOLAEİ2, Neriman HÜSEYNLİ3 

1Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, yusif.zeynalov@igdir.edu.tr  
2Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 

Amaç: Doğanın dengesine yönelik sorunların giderek içinden çıkılmaz bir hâl aldığı 

günümüzde, gözlemlere ve deneylere dayalı olarak ortaya konulmuş bilgiler büyük önem 

taşımaktadır. Doğal ekosistemlerde bulunan bitki türlerinin tespiti, biyoçeşitliliğin ortaya 

konulması ve özellikle de yok olma tehlikesinde olan türlerin korunması yönünden oldukça 

önemlidir. Floristik bakımdan zengin ve bir o kadar da az araştırma yapılan Ağrı Dağı 

Florası, bu zenginliğini İran Turan –Avrupa -Sibirya, Kara ve Çöl iklim tipine sahip olduğu 

bir iklim yapısına ve kendi coğrafyasının da barındırdığı mikro klimatik alanlara borçludur. 

Bu çalışma, Iğdır Ağrı Dağı florasında Rubiaceae familyasına bağlı türlerin belirlenmesi 

amacıyla, 2011-2015 yıllarında Nisan- Ekim ayları arasında, Ağrı Dağı ve etrafında 

yürütülmüştür. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma alanı 87380 hektarlık bir alan olması nedeniyle,  

çalışma alanını üç bölgeye ayrılarak her yıl bir bölgede çalışma yapılmıştır. Belirli zaman 

aralıklarıyla bitki örnekleri toplanarak teşhisleri Davis (1965-1988)’e göre yapılmıştır. 

Sonuç: Yapılan Flora çalışmaları sonucunda Rubiaceae familyasından 3 cinse ait 6 tür teşhis 

edilmiştir. Teşhis edilen türlerin hepsi çeşitli tarım alanlarında yabancı ot niteliği taşıyan 

bitkiler olduğu belirlenmiştir. Bu türler Asperula glomerata (Bieb.) Griseb.subsp. glomerata 

(Bieb.) Griseb., Asperula orientalis Boiss.& Hohen, Galium spurium L.subsp spurium L., 

Galium orientalis Boiss.&Hohen, Galium verum L.subsp.verum, Rubia tinctorum L.’dır. 

Bilindiği gibi Galium cinsine dahil olan türlerin çoğunluğu ilaç sanayisinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu bitkilerin öğrenilerek korunması ve üretiminin sağlanması 

gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Ağrı Dağı, Biyoçeşitlilik, Rubiaceae,  
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ÇEVRESEL KİRLİLİĞİN TATLI SU MİDYESİ (Unio elongatulus eucirrus Bourguignat 

1860)’NDE BAZI ANTİOKSİDAN VİTAMİNLER VE MDA DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

Ayşe Gül ŞAHİN1, Mustafa KARATEPE2 

1Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Elazığ, agullsahin@gmail.com 2Fırat 

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü-Elazığ 

Amaç: Çevre kirliliği yeryüzündeki birçok canlıyı etkilemektedir. Bu çalışmada Karakaya 

Baraj Gölü üzerinde biri referans olarak seçilen Arguvan, diğeri kirliliğe maruz kalan 

Battalgazi olmak üzere iki farklı istasyon belirlenmiştir. Bu iki farklı bölgeden toplanan tatlı 

su midye (Unio elongatulus eucirrus) örneklerinde bu kirliliğin etkisinin nasıl olduğunu 

incelemek amacı güdülmüş ve örneklerde antioksidan vitamin E ve oksidatif stresin bir 

belirteci olan Malondialdehit (MDA) düzeyleri, kas dokusunda analiz edilmiştir. 

 Gereçler ve Yöntemler: Vitamin E ve MDA analizleri örneklerin kas dokusunda, yapılan ön 

işlemlerin ardından Yüksek Performanslı Sıvı Kromatoğrafi (HPLC) sistemi ile PAD 

dedektörü kullanılarak yapılmıştır. 

Sonuç: Karakaya Baraj Gölü’nün Battalgazi ve Arguvan bölgelerinden alınan tatlı su midye 

örneklerinin kas dokusunda ölçülen parametrelerden vitamin E ve MDA düzeyleri 

ortalamaları sırası ile Battalgazi bölgesi 7,088 ppm E vitamini, 0,0673 ppm MDA, Arguvan 

bölgesi 19,735 ppm E vitamini, 0,0276 ppm MDA olarak ölçülmüştür. 

Bu sonuçlara göre yaşam alanlarının temizlik düzeyinin canlılar üzerinde ne derece etkili 

olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre kirliliği, vitamin E, MDA, Tatlı Su Midyesi, HPLC 
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VAN GÖLÜ VE ERÇEK GÖLÜ’NDE YAŞAYAN Alburnus tarichi  (Güldenstädt, 1814) 

TÜRÜNÜN OTOLİT ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE  

BİR ÖN ÇALIŞMA 

Semra SAYGIN1, Melek ZENGİN1, Mahmut ELP2, Nazmi POLAT1, Neşe AKÇANAL ÖDÜN3, 

Ataman Altuğ ATICI3 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi ,Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Atakum, Samsun, 

semra.saygin@omu.edu.tr,  
2Kastamonu Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Kastamonu,  

3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Van 
Amaç: Bu çalışmada Van Gölü ve Erçek Gölü’nde yaşayan inci kefalinin (Alburnus tarichi  (Güldenstädt, 

1814)) otolit ölçümleri yapılarak, iki farklı habitattaki otolit ölçümlerinin karşılaştırılması 

amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Van Gölü örnekleri 11 Mart 2015 tarihinde 100 birey, Erçek Gölü örnekleri 23 

Mart 2015 tarihinde 86 birey olacak şekilde örneklenmiştir. Balıkların elde edilmesinde 18-22 kol 

uzunluğuna sahip ağlar kullanılmıştır. Çatal boyları ölçülmüş (±0.1 cm), ağırlıkları tartılmıştır (±0.1 g). 

Her bir balıkta sağ ve sol otolit ayrımları yapılarak lagenar otolitler çıkarılmıştır. Otolitlerin eni, boyu 

(±0.001 mm) Leica Application Suit Ver. 3.8 marka görüntü analiz programı ile belirlenmiştir. Otolit 

ağırlıkları Presicia marka hassas terazi kullanılarak tartılmıştır (±0.0001 g). Otolitlerin en ve boy 

değerleri normal dağılım göstermiş olup aralarındaki farklılık paired t testi ile test edilmiştir. Otolit 

ağırlıkları normal dağılım göstermediği için paired t testinin non-parametrik testi olan Wilcoxon ile test 

edilmiştir. Otolit en ve boy değerleri bakımından iki habitatın karşılaştırılması bağımsız iki örneklem t 

testi ile, otolit ağırlıkları bakımından karşılaştırılması ise Mann-Whitney U testi ile yapılmıştır. 

İstatistiksel analizlerde SPSS 20.0 ve Excell 2010 paket programları kullanılmıştır. 

Tartışma ve Sonuç: Van Gölü bireylerinin çatal boyları 14,4-21,2 cm,  Erçek Gölü örneklerinin çatal 

boyları 18,6-24,6 cm arasında dağılmıştır.  Van Gölü bireylerinin sağ ve sol otolitleri arasında otolit 

boyu ve otolit ağırlıkları bakımından istatistiki açıdan fark yok iken (P˃0.05), otolit eni bakımından 

önemli farklılık tespit edilmiştir (P˂0.01). Aynı şekilde Erçek Gölü örnekleri sağ ve sol otolitleri otolit 

boyu ve ağırlıkları birbirinden farklılık göstermez iken (P˃0.05), otolit eni farklılık göstermiştir 

(P˂0.01). İki farklı habitatta yaşayan inci kefali otolit ölçümleri karşılaştırıldığında her bir ölçüm değeri 

(otolit eni, boyu ve ağırlığı) lokalitelere göre birbirinden farklı çıkmıştır (P˂0.001). 

Van Gölü örneklerinin otolit eni, boyu ve ağırlıkları sırasıyla,  2,223-3,032 mm, 2,331-3,291 mm, 

0,0019-0,0050 g arasında dağılım göstermiştir. Erçek Gölü bireylerinin otolit eni, boyu ve ağrılıkları 

sırasıyla, 2,075-3,274 mm, 2,409-3,584 mm, 0,0022-0,0063 g arasındadır. 

Bu çalışma, farklı lokalitelerde yaşayan inci kefalinin otolit özelliklerinin incelenmesi ve farklılıkların 

ortaya çıkarılması bakımından önemlidir. Lokaliteler arasında otolit eni, otolit boyu ve otolit 

ağırlıklarının farklılık göstermesinin, ortamın fizikokimyasal özelliklerinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Popülasyonlar arasındaki otolit ölçüm değerlerinin farklılık göstermesi bundan 

sonra gerçekleştirilecek olan stok ayrım çalışmalarına katkı sağlayacaktır. Otolit özelikleri kullanılarak 

türün stok ayrımının gerçekleştirilebileceği önerilmektedir. Bu çalışma bundan sonra gerçekleştirilecek 

çalışmalar için bir ön çalışma olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Van Gölü, Erçek Gölü, Alburnus tarichi, İnci Kefali, Otolit 
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TÜRKİYE MİKOBİYOTASI İÇİN AFYONKARAHİSAR'DAN İKİ YENİ KAYIT  

Dursun YAĞIZ1, Ahmet AFYON1, Kutret GEZER2, Aziz TÜRKOĞLU3, Muhsin KONUK4 

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak., İlköğretim Bölümü, Meram-

Konya, dyagiz@konya.edu.tr,  
 2Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Kınıklı-Denizli,  
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji Bölümü, Kötekli-Muğla,  

4Üsküdar Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak., Moleküler Biyoloji ve Genetik 

Bölümü, İstanbul 

Amaç: Afyonkarahisar ilinin makrofungus florasını belirlemek amacıyla bir çalışma 

yapılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda 2008 - 2009 yılları arasında Afyonkarahisar 

ilinde arazi çalışması gerçekleştirilmiştir. Makrofungusların gelişimi için ekolojik 

özelliklerin uygun olduğu, özellikle ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında yapılan arazi 

çalışmalarında mantar örnekleri toplanmıştır. Çalışmalar sonucunda toplanan mantar 

örneklerinin ülkemiz mikotası için yeni kayıt olduğu tespit edilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalini oluşturan mantar örnekleri 2008 - 2009 

yıllarında Afyonkarahisar ilinde gerçekleştirilen arazi çalışmalarıyla toplanmıştır. 

Örneklerin fotoğrafı, koku, tat ve habitat gibi morfolojik özellikleri arazide kaydedilmiştir. 

Mikroskobik özellikleri ise laboratuvarda belirlenmiştir. Örnekler ilgili kaynaklardan 

faydalanılarak teşhis edilmiştir. Teşhis edilen taksonlar ise Sesli & Denchev (2008) ve Solak 

ve diğerleri (2015) tarafından yapılan güncel liste çalışmaları ile kontrol edilmiştir. Bu 

taksonların Türkiye mikobiyotası için yeni kayıt oldukları tespit edilmiştir. Taksonlar 

fungaryum materyali haline getirilerek Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu 

Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı laboratuvarında 

saklanmaktadır. 

Sonuç: Afyonkarahisar ilinde gerçekleştirilen arazi ve laboratuar çalışmaları sonucunda 

2008-2009 yıllarında toplanan Russula decolorans (Fr.) Fr. (Russulaceae) ve Tricholoma 

bonii Basso & Candusso (Tricholomataceae) türleri Türkiye'den ilk kez kaydedilmiştir. Yeni 

taksonların makroskobik ve mikroskobik fotoğrafları, lokalite, habitat ve tanımlama 

bilgileri yer almıştır. Yapılan çalışma ile Türkiye makrofungus florasına ve çeşitliliğine katkı 

sağlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Afyonkarahisar, Yeni kayıt, Russula decolorans, Tricholoma bonii 

Teşekkür: Bu çalışmada yer alan veriler 107T123 nolu TÜBİTAK projesinden alınmıştır.  
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BAZI AĞIR METAL (Cd, Ni, Pb) UYGULAMALARININ İKİ FARKLI BUĞDAY ÇEŞİDİNDE 

MEYDANA GETİRDİĞİ DNA HASARININ TESPİTİ  

Gülçin ÇETİN1, Sema LEBLEBİCİ2 

1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 

Gülümbe - Bilecik, gulcin.cetin@bilecik.edu.tr,  
2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü, 

Gülümbe - Bilecik 

Amaç: Günümüzde endüstrileşmeye bağlı kirlilik oldukça önemli bir seviyeye ulaşmıştır. 

Sanayileşmenin neden olduğu en önemli kirlilik ağır metal kirliliğidir. Bu kirlilikten toprak, 

hava ve su ile bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olan organizmalar da olumsuz 

etkilenmektedir. Çalışmamızda kuraklık stresine dayanıklı olduğu bilinen iki farklı buğday 

çeşidi (Kıraç-66 ve Ak-702) üzerinde farklı konsantrasyonlardaki Kadmiyum (Cd), Nikel 

(Ni) ve Kurşun (Pb) elementlerinin meydana getirdiği DNA hasarlarının farklı primerler 

kullanılarak tespit edilmesi, hem aynı çeşide ait konsantrasyonlar arasındaki farklılıkların 

hem de çeşitler arasındaki farklılıkların ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmanın materyalini oluşturan Dinçer ve Remzibey aspir 

çeşitlerine ait tohumlar Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

(Eskişehir)’nden temin edilmiştir. Tohumlar saf su ile sulanan Kontrol grubu ile 10 ppm, 50 

ppm,100 ppm ve 200 ppm olmak üzere 4 farklı konsantrasyonda; 16 saat aydınlık, 8 saat 

karanlık fotoperiyotta 21 gün süre ile çimlendirilmişleridir. Fidelerin yapraklarından 

Dellaporta ve arkadaşları (1983) tarafından geliştirilen DNA izolasyonu yapılmış ve elde 

edilen DNA’lar 6 farklı evrensel primer kullanılarak RAPD-PCR tekniği ile taranmıştır. 

Tarama sonuçlarına göre konsantrasyonlar ve çeşitler arasında meydana gelen DNA 

hasarları karşılaştırılmıştır.  

Sonuç: Çalışmada OPC01, OPC02, OPA10, OPA12, OPA13, OPB12 primerleri kullanılmıştır. 

Kullanılan bu 6 primer ile elde edilen RAPD profillerinde her bir buğday çeşidinde de 

değişimlerin ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Uygulanan Cd, Ni, Pb metallerinin farklı 

konsantrasyonlarında metal çeşidine ve konsantrasyonuna bağlı olarak RAPD profilinde 

bazı bantların kaybolduğu ve bazı yeni bantların ortaya çıktığı belirlenmiştir. Özellikle 

uygulanan tüm metallerin (Cd, Ni, Pb) yüksek konsantrasyonlarının (100 ve 200 ppm) her 

iki çeşit üzerinde de oldukça etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca hem Ak 702 hem de Kıraç 

66 çeşidi karşılaştırıldığında uygulanan farklı konsantrasyonların ve farklı metallerin RAPD 

profilinde farklılıkların olması, metal stresinin buğday çeşitleri üzerindeki etkisinin 

değiştiği belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Buğday, Ağır Metal, RAPD PCR 
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ÇEVRESEL KİRLETİCİLERE KARŞI EKOLOJİK BİR YAKLAŞIM: FİTOREMEDİASYON 

Turgay SEVDİ1, Yavuz KOÇAK2 

1Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İleri Teknolojiler Anabilim Dalı, 

turgaysevdi@gmail.com,  
2Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Kırşehir 

Amaç: Çevre kirliliği ile mücadelede ekonomik ve ekolojik uygulamalara dikkat çekmek ve 

bu uygulamaların daha yaygın hale gelmesini sağlamak. Bu kapsamdaki önemli model 

uygulamalardan birisi olan fitoremediasyon yönteminin mekanizmaları ve avantajları 

konusunda bilgi vermek ve ilgi uyandırmak. 

Gereçler ve Yöntemler: Endüstriyel, tarımsal, evsel gibi antropojenik kökenli olan ve doğa 

için tehlike arz eden kirleticilerin sebep olduğu çevre kirliliğinin önlenmesi-azaltılması-

ortadan kaldırılmasında tercih edilmiş ve uygulaması yapılmış çalışmalar literatür 

araştırması yolu ile ele alındı. Bu çalışmalardan, kirliliğin çevre dostu niteliğinde olan 

biyolojik yöntemlerle iyileştirilmesi esasına dayanan uygulamalar seçilerek 

fitoremediasyon metodu ön plana çıkarıldı. Fitoremediasyon yöntemi hakkında hazırlanan 

temel bilgi ve uygulama çalışmalarına dayalı derleme bilgi araştırması sunuldu. 

Sonuç: Fitoremediasyon uygulamalarının avantajları; uygun maliyet, düşük ikincil atık 

hacmi, estetik görünüm, habitat oluşturma, biyoçeşitliliği zenginleştirme, yeşil teknoloji 

niteliği taşıma, erozyon kontrolünde önemli bir yer tutma, toprağın kirleticiye maruz kalma 

riskini azaltma, toz emisyonunu azaltma ve etkilerinin daha az yıkıcı olması şeklinde tespit 

edilmiş olup fitoremediasyon çalışmalarının çevre kirliliğine karşı kullanılabilecek en etkili 

yöntemlerden birisi olduğu ve bu yöntemin kirlilik mücadelelerinde yaygınlaştırılmasının 

gerekliliği ortaya konuldu. 

Anahtar Kelimeler: Çevre Kirliliği, Fitoremediasyon, Yeşil Teknoloji 
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FARKLI LİKEN TÜRLERİNDE ALÜMİNYUM TOLERANSININ BELİRLENMESİ 

Dilek ÖZAKÇA1, Sema LEBLEBİCİ2 

1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik 

Bölümü, Bilecik, dilek.unal@bilecik.edu.tr , 

 2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 

Bahçe Bitkileri Bölünü, Bilecik 

Amaç; Evernia prunastri, Pseudevernia furfuracea, Usnea sp., ve Cladonia convulata olmak 

üzere 4 farklı liken türüne, 3 farklı konsantrasyonlarda () Alüminyum stresi uygulanarak 

liken thallusunda meydana gelen fizyolojik değişimler (klorofil a ve b içeriği, karotenoid 

miktarı, 435/415 oranı ve lipid peroksidasyon oranı) araştırılarak, çalışmamızın ön deneme 

sonuçları sunulmuştur. 

Gereçler ve Yöntemler; Evernia prunastri, Pseudevernia furfuracea, Usnea sp., ve Cladonia 

convulata türleri Bilecik Kent Ormanından thallusları zarar görmeyecek şekilde 

toplanmıştır. Laboratuvara getirilen örneklerin tozları temizlendikten sonra, farklı 

konsantrasyonlarda () hazırlanan alüminyum çözeltisi (pH 3.5) içerisinde yarım saat 

bekletilmiştir. Alüminyuma maruz bırakılan liken tallusları petri kaplarına alınarak 150 

photon.molm2/sn ışık şiddetinde 16:8 fotoperiyodunda 24 saat inkübe edilmiştir. Klorofil 

analizi Welburn (1994)’e göre gerçekleştirilmiştir. 20 mg liken tallusu 3 mL DMSO 

içerisinde 65 °C’de 1 saat bekletilmiştir. 665.1, 649.1, 480, 435 ve 415 nm dalga boylarında 

spektrofotometre ile ölçüm alınmıştır. Elde edilen absorbanslar hesaplanarak klorofil a 

içeriği, klorofil b içeriği, karetonoid miktarı, kla/b oranı ve klorofil geçirgenliği 

belirlenmiştir. Lipid peroksidasyon analizleri Heath ve Packer (1964)’ a göre belirlenmiştir. 

Sonuç; Yaptığımız araştırmalar sonucunda alüminyum toleransının türler arasında farklılık 

gösterdiği belirlenmiştir. Klorofil a ve Klorofil b birbirine dönüşebilen pigmentlerdir. 

Ayrıca, oksidatif stres koşulları altında belirgin şekilde klorofil a klorofil b ye yıkımı 

gerçekleştiğinde fotosentez üzerinde meydana gelen hasarı da göstermektedir. Bu yüzden, 

eko-fizyolojik çalışmalarda, kla/b oranı fotosentetik organizmanın strese karşı 

duyarlılığının belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada elde ettiğimiz 

Klorofil içeriği ve Kla/b sonuçlarımıza göre P. furfuracea türünün diğer türlere göre daha 

fazla alüminyuma direnç gösterdiği gözlemlenmektedir. Usnea sp. ve C. convulata 

talluslarında ise Alüminyum stresine karşı duyarlılık saptanmıştır. Oksidatif stresin diğer 

bir belirteci de strese bağlı olarak meydana gelen serbest radikallerin hücre zarlarına 

saldırarak lipid peroksidasyonu teşvik etmesidir. Bu çalışmada lipid peroksidasyon oranları 

karşılaştırıldığında en yüksek Usnea sp. ve ikinci olarak da C. convulata’da lipid 

peroksidasyonun gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Araştırmamızın ön sonuçlarına göre 4 

farklı liken türü karşılaştırıldığında Alüminyuma tolerans sırası P. furfuracea>E. 

prunastri>C. convulata>Usnea sp. olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler; Alüminyum, Klorofila/b oranı, ; Evernia prunastri, Pseudevernia 

furfuracea, Usnea sp.,  Cladonia convulata 
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Chlorella sp.’NİN TRİKLOSAN GİDERİM KAPASİTESİNİN İLERİ TEKNOLOJİK 

YÖNTEMLERLE ANALİZİ  

Burcu ERTİT TAŞTAN1,2, Turgay TEKİNAY1,3, Caner ÖZDEMİR4, Dilara Nur ÇAKIR4 

1Gazi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Ankara, 

2Gazi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ankara, burcuertit@gazi.edu.tr 

3 Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik A.B.D Ankara  

4 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 

Amaç: Biyolojik sistemlerin kimyasal ajanlara göre düşük maliyetli ve çevre dostu olmaları 

arıtım çalışmalarında biyolojik materyallere olan ilgiyi arttırmıştır. Çevresel kirleticilerin 

hızlı, güvenilir ve düşük maliyetli bir şekilde arıtımına olanak sağlayan bu metot bilim 

dünyasında popüler konular arasındaki yerini almıştır. Bugüne kadar çeşitli 

mikroorganizmalar kullanılarak gerçekleştirilen arıtım çalışmalarında bir çok türün spesifik 

bir pestisite karşı etkin bir arıtım yaptığı tespit edilmiş ve bu pestisitlerin arıtımlarında 

kullanım potansiyelleri olduğu vurgulanmıştır. Ancak Chlorella sp.’nin triklosan pestisitine 

karşı aşağıda özetlenen kapsamda giderimine yönelik herhangi bir çalışmaya bilgimiz 

dâhilinde rastlanmamıştır. Amacımız pratik ve düşük maliyetli bir arıtım prosesi 

geliştirerek triklosan kirliliğine çözüm önerileri sunmaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma 250 mL erlenler içerisindeki 100 mL BG11 besi ortamında 

gerçekleştirilmiştir. Mikroorganizmalar 25 µmol/m2s (1750 lx) ışık altında 15 gün boyunca 

3-12 mg/L triklosan varlığında inkübe edilmişlerdir. Triklosan analizinde HPLC 

kullanılmıştır. Ayrıca SEM ve lazer taramalı konfokal mikroskoplarda triklosanın morfolojik 

etkileri test edilmiştir. 

Sonuç: Chlorella sp. ile çeşitli optimizasyon çalışmaları yürütülmüştür; pH, artan triklosan 

konsantrasyonu, fotoperiyod, artan biyokütle konantrasyonu, uygulama zamanı, 

biyodegradasyon ve biyosorpsiyon bu çalışmalar arasındadır. Chlorella sp. 3.99 mg/L 

triklosanı % 92.83 verimle gidermiştir. Ayrıca çalışmanın büyük ölçekte uygulanabilirliğini 

gösterebilmek adına denenen atık su besi ortamında 7.32 mg/L triklosanın % 60.75 oranda 

giderildiği sonucuna varılmıştır. Yapılan tüm çalışmalar değerlendirildiğinde triklosan 

gideriminde Chlorella sp.’nin önemli bir biyomateryal olarak kullanılabileceği açığa 

çıkartılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Triklosan, 2,4-dikloro fenol, biyolojik atıksu arıtımı, mikroorganizma, 

çevre kirliliği 

Teşekkür: Bu çalışma, 114Y037 nolu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmiştir.  
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KAVAKLI VE ÇİTDERE KORUMA ALANLARIN ORMAN ALTI GEOFİT FLORASI 

Sevda TÜRKİŞ1, Emire ELMAS2 

1Ordu Üniversitesi, Eğitim Fak., İlköğretim Bölümü, Ordu, sevdaturkis@odu.edu.tr , 

 2Sinop Üniversitesi Fen-Edb. Fak. Biyoloji Bölümü, Sinop 

Amaç: Doğal ormanlar azaldıkça, bazı ekolojik sorunları anlamak ve çözüm geliştirmek için 

referans noktası olarak kullanabilecek dokunulmamış ormanlara ihtiyaç duyulmaktadır ve 

bu yüzden doğal yaşlı ormanların önemi daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Bu alanların 

anlaşılması ormanlarımızda ekolojik temelli yönetim yapmak, sorunları çözmek, 

gereksizliklerden kaçınmak için önemli bilgilerin “orman içi türlerin ve farklı yaşam 

formlarının” belirlenmesi ile mümkün olabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda bu 

araştırmada orman altı florası geofitlerinin araştırılması gerçekleştirilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Yürütülen proje kapsamında Nisan-2014 ve Kasım-2014 ayları 

arasında vejetasyonun uygun olduğu aylarda 8 aylık arazi çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Araziden toplanan bitki türlerinden belirlenen geofit bitkilerin, fotoğrafları çekilmiş ve 

türlerin yayılış habitatları, filoristik alanları belirlenmiştir. Bitki türlerinin teşhisleri 

Davis’in “Flora of Turkey” adlı eserine göre yapılmıştır.  

Sonuç: Çitdere ve Kavaklı koruma alanlarında gerçekleştirilen arazi çalışmaları ile 30 

familyaya ait 121 tür ve tür altı takson tespit edilmiş ve tespit edilen türlerden 21 tanesi 

geofit olup,  biri endemiktir. Geofit olan türlerden %42.85’i bilinmeyen ve Avrupa-Sibirya 

Filoristik alanına ait olup, %14.3’ü ise Akdeniz Filoristik bölgesine aittir. Endemik olan 

Epipactis pontica Taub. türü ise IUCN tehlike kategorilerine göre EN kriteri içinde yer 

almaktadır. Orman ve orman altı florasının koruma stratejilerinin kazandırılma yöntemleri 

ile nesli tehlikede olan türlerin sınırlarının belirlenmesi sağlanmış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: geofit, Epipactis pontica, IUCN, doğal ormanlar, Çitdere ve Kavaklı 

Koruma Alanı 

Teşekkür: Bu çalışma, 113Z820 No.lu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir.  
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ASPİR (Carthamus tinctorius) FİDELERİNİN BÜYÜME VE MİNERAL MADDE İÇERİĞİNE 

NİKEL UYGULAMALARININ ETKİLERİ 

İmran UYSAL, Muhittin DOĞAN, Hüseyin TEKİN, Serap ŞAHİN YİĞİT,  

M. S. Bilal BOSTAN, Gülcan ÇINAR 

Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Şehitkamil - Gaziantep,  

uysal-imran@hotmail.com 

Amaç: Hızlı endüstriyel gelişme, araç sayısındaki artış, tarımsal amaçlı pestisit ve gübre 

kullanımı ve evsel atıklardan kaynaklı birçok antropojenik aktivite hava, su ve toprağın hem 

organik hem de inorganik olarak kirlenmesine sebep olmaktadır. İnorganik kirleticiler 

arasında nikel de önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışma, ülkemizde ekimi yapılan kültür 

bitkilerinden aspir (Carthamus tinctorius) fidelerinin büyüme ve element içeriğine (Ni, K, 

Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn) nikelin etkilerini belirleme amacıyla yapılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler:  Çalışmada kullanılan aspir tohumları yerel tohum bayisinden 

temin edilmiştir. Bu tohumlar %5’lik sodyum hipoklorit ile sterilize edildikten sonra perlit 

ortamına ekildi ve gereğinde distile su ile sulandı. Çimlenmenin 14. Günün de aspir fideleri 

besin çözeltisi ihtiva eden 2 litrelik su kültürü kaplarına aktarıldı. İki hafta deney ortamına 

aklimatize edilen fidelere besin çözeltili olarak nikelin (NiCl2.6H2O) 0, 5, 25 ve 50 mg/L’lik 

derişimleri uygulandı. Uygulama periyodu sonunda hasat edilen fidelerin taze ve kuru 

ağırlıkları belirlendi. Çalışma kontrollü şartlarda bir iklim dolabında yürütüldü. Fidelerin 

kök, gövde ve yapraklarının element içerikleri (Ni, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn) yaş yakma 

işlemini takiben AAS cihazı kullanılarak belirlendi. Verilen istatistiksel analizi SPSS 11.0 

paket programı kullanılarak yapıldı. 

Sonuç: Aspir kök, gövde ve yapraklarının Ni derişimleri ortamdaki Ni derişimlerindeki 

artışla birlikte artmıştır. Fidelerin kök, gövde yapraklarının büyüme ve gelişimlerinin Ni 

etkisinde azaldığı belirlenmiştir. Uygulanan Ni fidelerin element içeriğinde de değişime 

neden olmuştur. Bulgularımıza göre, fide köklerinin Zn, Fe, Ca, Mn ve Mg içeriğinin arttığı, 

Cu ve K içeriğinin ise azaldığı belirlenmiştir. Gövdelerin Fe, Cu ve K içeriğinde azalmalar 

olmuştur. Bunun yanında, gövdelerin Zn, Mn, Mg ve Ca içeriği 5 ve 25 mg/L’lik Ni 

derişimlerinin etkisinde artmış iken, 50 mg/L’lik derişimde ise azaldığı tespit edilmiştir. 

Yaprakların Fe ve Cu içeriğinde genelde azalmalar bulunmuştur. Bunun aksine K içeriğinde 

ise artışlar olmuştur. Bunun yanı sıra Zn, Ca, Mn ve Mg içeriğinin 5 ve 25 mg/L’lik Ni 

etkisinde arttığı, 50 mg/L’lik Ni derişimde ise azaldığı bulunmuştur. Sonuç olarak, aspir 

fidelerinin besin elementi içeriğinin Ni etkisinde uygulanan derişime ve organa göre 

değişim gösterdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Aspir (Carthamus tinctorius), Nikel, Büyüme, Mineral Madde 
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KOBALT ETKİSİNDE HİDROPONİK OLARAK YETİŞTİRİLEN ASPİR (Carthamus 

tinctorius) FİDELERİNİN MİNERAL MADDE İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ 

Serap ŞAHİN YİĞİT, Muhittin DOĞAN, Hüseyin TEKİN, İmran UYSAL,  

Oğuz Gümüş İNAN, Gülcan ÇINAR 

Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Şehitkamil - Gaziantep, 

serap.syigit@gmail.com 

Amaç: Geçiş elementlerinden biri olan kobalt, bazı bitki gruplarında fonksiyonel rollere 

sahip iken, yüksek derişimlerinin toksik etkileriyle ilgili ise sınırlı sayıda çalışma 

yapılmıştır. Yapılan bu çalışma ile hidroponik olarak yetiştirilen aspir fidelerinin büyüme ve 

mineral madde içeriğine farklı kobalt derişimlerinin etkilerini belirleme amacıyla 

yapılmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler:  Çalışmada kullanılan aspir tohumları yerel tohum bayisinden 

temin edilmiştir. Bu tohumlar %5’lik sodyum hipoklorit ile sterilize edildikten sonra perlit 

ortamına ekildi ve gereğinde distile su ile sulandı. Aspir fideleleri çalışmanın 14. gününde 

besin çözeltisi ihtiva eden su kültürü ortamına aktarıldı. İki hafta süren aklimatizasyon 

sonunda fidelere kobaltın (CoCl2.6H2O) 0, 5, 25 ve 50 mg/L’lik derişimleri uygulandı. 

Çalışma kontrollü şartlarda iklim dolabında yürütüldü. Fidelerin kök, gövde ve 

yapraklarının element içerikleri (Pb, Co, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn) yaş yakma işlemini 

takiben AAS cihazı kullanılarak belirlendi. Verilen istatistiksel analizi SPSS 11.0 paket 

programı kullanılarak yapıldı. 

Sonuç: Yapılan AAS okumaları sonucunda kontroldeki fidelerin kök, gövde ve 

yapraklarında Co belirlenememiştir. Fidelerin farklı kısımlarının Co içeriği uygulanan 

derişimdeki artışla birlikte artmıştır. Fide organlarının Co içeriğinin kök>gövde>yaprak 

şeklinde sıralandığı bulunmuştur. Mikro elementlerden Zn ve Mn içeriği kök, gövde ve 

yapraklarda genelde artmış iken, Fe ve Cu içeriğinde ise kontrole göre azalmalar 

belirlenmiştir. Makro elementlerden Mg içeriği fidelerin kök, gövde ve yapraklarında 

artmıştır. Bunun aksine, K içeriğinde ise kontrole göre azalmaların olduğu tespit edilmiştir. 

Kalsiyum içeriğinde kök ve yapraklarda artışlar olmuş; gövde de ise genelde azalmaların 

olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, uygulanan Co derişimleri fidelerde besin elementi 

alınması ve taşınması üzerinde etkisinin olduğu; böylece besin düzensizliğine neden olduğu 

görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler:  Aspir (Carthamus tinctorius), Kobalt, Büyüme, Mineral Madde 
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Potamogeton pectinatus, Potamogeton perfoliatus ve Groenlandia densa’NIN ÇİNKO 

AKÜMÜLASYON KAPASİTESİTELERİNİN BELİRLENMESİ 

Muhittin DOĞAN, Hasan AKGÜL, Mustafa PEHLİVAN, Fatih YAYLA 

Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Şehitkamil – Gaziantep, 

fyayla@gantep.edu.tr 

Amaç: Akuatik makrofitler ağır metalleri sudan alarak bünyelerinde biriktirebilirler. 

Makrofitlerin metal akümülasyon kapasitelerinin farklı olduğu bilinmektedir. Genel olarak 

submers makrofitlerin emers ve yüzücü yapraklı makrofitlere göre daha fazla ağır metal 

akümüle ettiği yapılan çalışmalarla ortaya çıkarılmıştır. Yapılan bu çalışma ile tekli ve üçlü 

olarak test edilen Potamogeton pectinatus, Potamogeton perfoliatus ve Groenlandia 

densa’nın çinko akümülasyon kapasitesinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmada kullanılan makrofitler Gaziantep ilinin sulak 

alanlarından toplandı. İki hafta boyunca bu makrofitler iklimlendirme dolabında %10’luk 

Arnon ve Hoagland’ın besin çözeltisi içerisinde 23–25°C’de, 16 saat aydınlık (6000 μE m-2.s-

2) ve 8 saat karanlık ortamda aklimatize edildi. Sağlıklı ve eşit ağırlıklara sahip makrofitler 

tek tek ve üçlü olarak 1000 ml’lik kaplarda besin çözeltili olarak Zn’nin 0, 5, 25 ve 50 

mg/L’lik derişimlerine maruz bırakıldı. 96 saat sonunda hasat edilen makrofitler distile su 

ile iyice yıkandıktan sonra 80°C’de sabit tartıma kadar kurutuldu. Makrofitlerin Zn içeriği 

yaş yakma (HNO3-HCl) işlemini takiben AAS cihazı kullanılarak belirlendi. Makrofitlerin Zn 

biyokonsantrasyon faktörleri (BKF), makrofitlerin dokularındaki Zn’nin test ortamlarındaki 

Zn derişimine bölünmesiyle hesaplandı.  Elde edilen verilen istatistiksel analizi SPSS 11.0 

paket programı kullanılarak yapıldı. 

Sonuç: Tekli ve Üçlü olarak Zn’nin farklı derişimlerinde yetiştilen makrofit dokularının Zn 

içeriği artan metal derişimiyle birlikte arttığı belirlenmiştir. P. pectinatus, P. perfoliatus ve G. 

densa’nın kontrol bitkilerinin Zn içeriği sırasıyla 59.6, 122.8 ve 91.9 mg/kg (kuru ağırlık) 

olduğu bulunmuştur. Tekli ve üçlü makrofit uygulamaları dikkate alındığında, makrofitlerin 

Zn içeriği G. densa > P. perfoliatus > P. pectinatus şeklinde sıralandığı belirlenmiştir. Ayrıca 

uygulamalar dikkate alındığında, makrofitler tekli uygulamada üçlü makrofit uygulamasına 

göre daha fazla Zn biriktirmiştir. Her iki uygulamada da makrofitlerin BKF’leri artan Zn 

derişimi ile birlikte azaldığı bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler:  Potamogeton pectinatus, Potamogeton perfoliatus ve Groenlandia 

densa, Çinko akümülasyonu 



 

XII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                        14-17 EYLÜL 2015, MUĞLA 
 

321 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN ÇEVRESEL ATIKLARI DEĞERLENDİREREK YÜKSEK 

VERİMLİ MİKROALGAL GÜBRE ÜRETİMİ 

Hatice Sena ÇELİK1,2, Burcu ERTİT TAŞTAN1,3, Turgay TEKİNAY1,2 

1Gazi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi,  
2Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı,  

3Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Amaç:.Bilinçsiz kimyasal gübre kullanımı her geçen gün artmakta ve bu artış tarımı adeta 

çevre kirliliğinin bir nedeni haline getirmektedir. Günümüzde artık domatesin kokusu, 

elmanın aroması, patlıcanın şekli bozulmuş, temel gıda maddemiz olan ekmeğin dahi 

kendine has lezzeti kaybolmuştur. Bu bağlamda organik tarım uygulamaları gün geçtikçe 

daha fazla önem kazanmaktadır. Küresel pazarda organik gübre kullanılarak üretilen ve 

pestisit içermeyen ürünler büyük rağbet görmekte ve diğer ürünlere göre 2-3 kat daha fazla 

fiyatlara satılmaktadır. Hâlbuki bitkisel atıkları kullanıp bir yandan çevresel bir problem 

olan katı atık sorununu bertaraf ederken bir yandan da ucuz ve zahmetsiz bir şekilde 

üretilen mikroalgal biyokütle ile kaliteli ve düşük fiyatlı besinler üretilebilir.  

Artan nüfus artışına paralel olarak artan tarımsal faaliyetler sonucunda meydana gelen 

bitkisel kökenli atıklardır. Bu atıklar oldukça önemli birer organik madde kaynağıdırlar.   

Projede bitkisel kökenli atıklar (muz, domates, portakal, limon, mandalina, greyfurt 

kabukları, havuç ve çay posası) çok kıymetli besin öğelerini bünyelerinde barındıran 

mikroalglerin geliştirilmesinde ve sonuçta doğal biyogübre üretiminde kullanılmıştır.  

Bu güne kadar bilgilerimiz dâhilinde bitkisel atıklar kullanılarak mikroalglerin üretimine 

yönelik bir çalışmaya rastlanılmamıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Ülkemiz farklı topraklarından mikroalgler izole edilir. Laboratuvar 

ortamlarında erlenmayerlerde kültüre alınır. Evsel atık dediğimiz bitki atıkları domates, 

portakal, greyfurt, limon, mandalina kabukları toplanır ve 50°C de 48 saat kurutulur ve toz 

hale getirilir. Bu evsel atıklarla mikroalglere besi ortamı sağlanır. Besi ortamlarının  pH’ı 

7.5’e ayarlanır. Mikroalglerin optimum gelişme gösterdiği evsel atık nitelikli besi ortamı 

analizlerle seçilir. Bu besi ortamında büyük havuz sistemine geçilir ve biyokütle artırılır. 

Artan biyokütle sonucunda bu mikroalgler toplanır ve toprağa gübre olarak uygulanır. 

Sonuç: Evsel atıklardan elde edilen doğal gübre toprağa uygulandığında kimyasal gübreye 

oranla %85 daha fazla verim sağlamıştır. Tohum çatlatma süresi ise kimyasal gübreye göre 

iki kat azalmıştır. Bu durum bitki yetiştirenler için önem arz etmektedir.Burada en önemli 

nokta “sağlıklı ve doğal gıda” üretimi olmalıdır. Bu nedenle projenin özellikle arazi 

uygulama aşamasında büyük bir piyasa hacmine sahip olabilme ihtimali görülmektedir. 

Biyogübre olarak kullanım kapasitesi yüksek bulunan her bir mikroorganizmanın patenti 

alınacaktır. Bu mikroorganizmaların ülkemizden izole edilmiş olmaları da ayrıca önem 

taşımaktadır. Üretilen biyogübre ekolojik tarım için sertifikalandırılacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Mikroalg, Tarım, Doğal gübre, Çevresel atık 
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FARKLI LİKEN EKSTRAKTLARININ EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) 

TOHUMLARININ ÇİMLENME VE GELİŞMELERİ ÜZERİNE ALLELOPATİK ETKİLERİ 

Betül UZUNKAYA, Muhittin DOĞAN, Hasan AKGÜL 

Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Şehitkamil - Gaziantep, b.uzunkaya-

25@hotmail.com 

Amaç: Bitki ekstraktlarından elde edilen biyoaktif maddeler doğal herbisit, antibakteriyal 

ve antifungal etkili olabilmektedir. Allelopatik etkiye sahip olan biyoaktif maddeler, hem 

inhibitör hem de stimülatör özellik gösterebilmektedirler. Çalışmamız, ülkemizde doğal 

olarak yayılış gösteren bazı liken türlerinin etanolik ekstraktlarının buğday tohumlarının 

çimlenme ve büyümesi üzerindeki allelopatik etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Farklı habitatlardan toplanan Umbilicaria decussata (Vill.) Zahlbr, 

Parmelina tiliacea (Haffm.) Hale ve Bryoria fuscescens (Gycln.) Brodo & D.Hawkaw 

likenlerinin etanolik ekstraktları Soxhlet cihazı kullanılarak elde edildi. Ekstraktların farklı 

derişimleri (0, 1, 3, 10, 30 ve 100 mg/mL) ekmeklik buğday tohumlarının çimlenme ve 

gelişimleri üzerindeki allelopatik etkileri kontrollü şartlarda 25±1oC’de 7 gün süre ile steril 

edilmiş cam petri kaplarında (60 mm çapında) incelendi. 

Sonuç: Günler dikkate alındığında, en hızlı çimlenme U. decussata ve P. tiliacea ekstraktları 

için 10, 3, 1, 0, 30 ve 100 mg/mL’de, B. fuscescens ekstraktı için ise 1, 3, 0, 10, 30 ve 100 

mg/mL’de olduğu belirlenmiştir.  Çimlenen tohumların gelişimlerinin genellikle düşük 

ekstrakt derişimlerinde kontrole göre daha iyi olduğu tespit edilmiştir.  Liken 

ekstraktlarının derişimine bağlı olarak, U. decussata, P. tiliacea ekstraktlarının 1-10 

mg/mL’lik düşük ve orta derişimlerinde çimlenme oranları kontrole göre artarken, 30-100 

mg/mL’lik derişimlerinde çimlenme oranları kontrole göre azalmıştır. B. fuscescens 

ekstraktının 1-3 mg/mL’lik derişimlerinde kontrole göre çimlenme oranları artarken, 10-

100 mg/mL’lik derişimlerinde kontrole göre çimlenme oranları azalmıştır. Bu bulgularımıza 

göre liken ekstraktlarının düşük derişimlerinin stimülatör, yüksek derişimlerinin ise 

inhibitör etkili olması, bunların hormetik etkiye sahip olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Allelopati, Umbilicaria decussata, Parmelina tiliacea, Bryoria fuscescens, 

Ekmeklik buğday 
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ANTALYA’DA YAYILIŞ GÖSTEREN GEYİK ELMASI (Eriolobus trilobatus M. Roem) 

POPÜLASYONLARININ BAZI EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

Nurtaç ÇINAR1, R.Süleyman GÖKTÜRK2, Ramazan TOKER1 

1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya, nurtaccinar@hotmail.com 

2Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya 

Amaç: Geyik elması (Eriolobus trilobatus (Labill. ex Poiret) M. Roem.), ülkemizde nadir olarak bulunan 

ve doğada kendiliğinden çoğalması çok zor olan odunsu bir türdür. Türün biyolojik, ekolojik, 

morfolojik, kimyasal ve etnobotanik özelliklerinin, moleküler ve palinolojik tanısının yapıldığı ve 

çoğaltım olanaklarının belirlendiği proje programımızın arazi gözlemlerine ilişkin verileri bu çalışmada 

sunulmaktadır. Çalışmanın amacı türün ekolojik özelliklerinin tanımlanması ile gen kaynaklarının 

korunmasına katkıda bulunmaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmanın materyalini Antalya sınırları içinde yayılış gösteren ağaçlar 

oluşturmuş, ön çalışmalarla ağaçların dağılımı ve örnekleme gereken alanlar belirlenmiştir. Ağaçların 

değişik gelişim dönemlerinde fotoğrafları çekilmiş, gövde formu belirlenmiş, gövde çevresi ve boy 

ölçümleri yapılmıştır. Bölgenin GPS kayıtları alınmış, lokasyon özellikleri ve bitki örtüsü belirlenmiştir. 

Ağaç taç izdüşümünün 3 ayrı noktasından alınan toprak örneklerinde, standart verimlilik analizleri 

(pH, CaCO3, EC, bünye, organik madde, alınabilir P, değişebilir K, Ca ve Mg) yapılmıştır. Dönemsel 

gözlemlerle lokasyonlar bazında çiçeklenme ve meyve morfolojisi farklılıkları belirlenmiştir. 

Bulgular: Antalya’da ağaçların genel dağılımları 770 m ile 1390 metre arasında değişmektedir. Ağaçlar 

orman yada özel mülkler içerisinde çok nadir, çoğunlukla bir/ iki yaşlı ağaç olarak bulunmakta, ancak 

Akseki/ Cevizli ve Kaş/ Gömbe Kasabaları’ nda ağaç sayısının fazla olduğu (15-20 ağaç) ve genç 

bireylerin de bulunduğu görülmektedir. Akseki ve İbradı ilçelerinde hastalık nedeniyle mevcut ağaç 

sayısının çok azaldığı öğrenilmiştir. Ağaç formu genç bireylerde oval, ileri yaştakilerde yuvarlak olup, 

boyları 2,5 m. ile 13,5 m. arasında, gövde çevreleri 8 cm. ile 170 cm. arasında değişmektedir. Meşelik 

alanlarda ve çam ormanlarında Pinus brutia Ten., Quercus coccifera L., Spartium junceum L., Smilax 

aspera L., Phlomis grandiflora H.S.Thomps gibi türlerle birlikte bulunmaktadır. Toprak yapısı genel 

olarak nötr/ hafif alkali, kireçli, tuzsuz ve kumlu tınlı olup, kimyasal yapısında organik madde % 0,7- 9, 

fosfor 5- 50 ppm, potasyum 164- 950 ppm, kalsiyum 3474- 8631 ppm ve mağnezyum 169- 688 ppm 

arasında değişmektedir. Çiçeklenme rakım farkına göre 4 haftalık bir zamanda (10 Mayıs-5 Haziran) 

gerçekleşmekte, meyve olgunluğu ağaçların güneş alımıyla doğru orantılı olarak artmaktadır. 

Tartışma ve Sonuç: Eskiden meyve ve yaprakları yöre halkı tarafından gıda ve tıbbi amaçla 

değerlendirilen geyik elması ağaçları günümüzde neredeyse yaban hayvanlarına bırakılmıştır. Doğada 

kendiliğinden çok nadir olarak çoğalan türün hastalık etmenleri, yaşlanma, yol yada bağ açımı, yakacak 

amaçlı kesim gibi sebeplerle ağaç sayısı da giderek azalmaktadır. Projemizde yetiştirilen fidanlar, 

alınacak tedbirler ardından doğal yayılış alanlarına ve gönüllü çiftçi arazilerine dikilecek ve türün 

doğadaki devamlılığına katkı sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Eriolobus trilobatus, Antalya, toprak özellikleri, doğada devamlılık. 

Teşekkür: Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

tarafından 2014.03.0121.008 no’lu proje ile desteklenmektedir.  
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BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN ALIÇ (Crataegus spp.) 

TAKSONLARININ LOKASYON VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ 

Nurtaç ÇINAR1, Fırat AYAS1, Nuri ARI2, Fatma UYSAL1, Ramazan TOKER1, 

1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Gıda Teknolojisi ve Tıbbi Bitkiler Böl., Antalya 
2 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Toprak ve Su Kaynakları Böl., Antalya, 

nurtaccinar@hotmail.com 

Amaç: Crataegus cinsi birçok üyesi süs bitkisi ve gıda maddesi olarak kullanılan Rosaceae 

familyasının bir üyesidir. Dünya genelinde 100’ ü aşkın türü bulunan alıçların ülkemizde 24 

türü bulunmakta ve bu türler 28 taksonla temsil edilmektedir. Bu çalışmanın amacı Batı 

Akdeniz Bölgesi’nde bulunan 7 Crataegus taksonuna ait bazı ekolojik özellikleri 

belirlemektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Dönemsel arazi taramaları ile Antalya, Isparta ve Burdur illerini 

kapsayan araştırma bölgesinde bulunan taksonların dağılımları, bollukları, doğada 

gençleşme durumları, çiçek açım ve meyve olum dönemleri kayıt altına alınmıştır. 

Lokasyonların genel özellikleri, yükseklik ve koordinat değerleri ve bitki örtüsü 

belirlenmiştir. Ağaç izdüşümünün 3 farklı noktasından alınarak paçal yapılan toprak 

örneklerinde fiziksel ve kimyasal analizler (pH, CaCO3, EC, bünye,% organik madde, 

alınabilir P, değişebilir K, Ca ve Mg)  yapılmıştır.  

Bulgular: C. monogyna subsp. monogyna (Yemişen) her üç ilde en yaygın takson olurken, 

C.orientalis var. orientalis (Alıç) sarı meyveli türü Burdur ve Isparta Davraz Dağı’nda yaygın 

olarak bulunmaktadır. Taksonların doğada gençleşme durumları incelendiğinde C. azaralus 

(Müzmüldek) türü ön plana çıkmaktadır. Dağılımları 10 metreden 1500 metreye kadar 

değişen taksonlar; dağlık ve tepelik bölgelerde, ormanlık alanların bitiminde, meşelikler 

içinde, tarla, bağ ve yol kenarlarında tek ağaç, çalı yada çalı topluluğu halinde 

bulunmaktadır. Tek tohumlu taksonlar, 3-5 tohumlulara göre erken çiçeklenmektedir. 

Yayılış gösterdikleri topraklar genel olarak; alkali, kireçli, tuzsuz ve tınlı olup, kimyasal 

yapısında organik madde % 0,2- 4,1, fosfor 8- 52 ppm, potasyum 93- 645 ppm, kalsiyum 

1392- 7153 ppm ve mağnezyum 108- 417 ppm arasında değişmektedir.   

Tartışma ve Sonuç: Bölgemizdeki taksonlar bazı biyotik ve abiyotik faktörlerin baskısına 

maruz kalmaktadır. C.orientalis sarı meyveli türü memeli pas hastalığı ve ökse otu istilası, C. 

monogyna alttürleri çevre kirliliği, C. azaralus popülasyonu arazi açımı ve yol kirliliği, C. 

orientalis kırmızı meyveli türü, C. sinaica ve C. rhypydophylla ağaç sayısı azlığı bakımından 

tehlike altında bulunmaktadır. İnsan sağlığına yararlı olan doğal ürünlere yönelimin 

artmasıyla kalp-damar sistemi üzerine olumlu etkileri olan alıçların da gen kaynaklarının 

korunması ve doğal ortamlarında çoğaltılması önem arz etmektedir. Devam etmekte olan 

çalışmalarımızla taksonların generatif/ vejetatif çoğaltımları yapılmakta ve doğadaki 

popülasyonlarının artırılması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Crataegus, alıç, lokasyon, toprak özellikleri. 

Teşekkür: Bu çalışma, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından 

TAGEM/TBAD/12/A01/P01/007 no’lu proje ile desteklenmektedir. 
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Hedera helix L. TÜRÜNÜN YER ÖRTÜCÜ VE SARILICI FORMDAKİ YAPRAK VE 

GÖVDELERİNDE BAZI PİGMENT MİKTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Emire ELMAS1, Sevda TÜRKİŞ2 

1 Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Sinop, emire.elmas@gmail.com,   
2Ordu Üniversitesi, Eğitim Fak., İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ordu 

Amaç: Hedera helix L. yaprak döken orman ekosistemlerinin önemli türlerinden birisidir. 

Yenice ormanlarında (Kavaklı Koruma Alanı) tırmanıcı özelliğinin dışında ayrıca yoğun bir 

yer örtücü özellik de sergilemektedir. Bu çalışmada Kavaklı Koruma Alanında yayılış 

gösteren H. helix türünde yer örtücü olarak yayılmış olan bitki kısımları ile ağaç gövdesi 

üzerinde bulunan bitki kısımları arasında bazı bitki pigmentleri (klorofil a-Kla, klorofil b-

Klb ve antosiyanin) açısından fark olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Kavaklı Koruma Alanında yayılış gösteren üç farklı Hedera helix 

bireyinden Haziran ayında (2015) yaprak ve gövde örnekleri alınmıştır. Laboratuvara 

getirilen örneklerden 1 g taze yaprak ve gövde örneği kullanılarak De Kok ve Graham 

yöntemine göre ekstraksyon işlemi yapılmış ve klorofiller için 662, 645 ve karetenoid için 

470 nm’deki absorbanslar ölçülmüştür. Antosiyanin miktarını belirlemek için 1 g yaprak 

örneği 12 ml metanol/HCl (99/1) içerisinde 24 saat +4 0C’de inkübe edilerek 530 ile 657 

nm’deki absorbanslar ölçülmüştür.  

Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre hem yaprak hem de gövde kısımlarında Kla, Klb ve 

antosiyanin oranları sarılıcı kısımlardan daha yüksek bulunmuştur. Kla/Klb oranlarının ise 

yer örtücü yaprak ve gövdelerde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Karotenoid oranları 

yer örtücü kısımlardaki yapraklarda sarılıcı kısımdaki yapraklardan daha yüksek iken 

gövde kısımları için tam tersi bir durum gözlenmiştir. Tek yönlü varyans analizine göre, 

gözlenen bu farklılık istatistiksel açıdan önemli değildir.  Elde edilen bulgular, yaprak döken 

orman ekosistemlerinde H. helix türünün hem yer örtücü formda hem de sarılıcı formda 

biyomas ve oksijen üretimi açısından benzer etkililikte katkı sağladığını göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Hedera helix, pigment, Kavaklı Koruma Alanı 

Teşekkür: Bu çalışma, 113Z820 No.lu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir. 
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AKSAZ-KARAGÖL SULAK ALANINDA YAYILIŞ GÖSTEREN HALOFİT KARAKTERLİ BAZI 

KUMUL BİTKİ TÜRLERİNİN EKOFİZYOLOJİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

Emire ELMAS1, Sevda TÜRKİŞ2 

1 Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Sinop, emire.elmas@gmail.com, 
2Ordu Üniversitesi, Eğitim Fak., İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ordu 

Amaç: Kumul ekosistemler biyoçeşitlilik açısından zengin olmaları nedeniyle özel öneme 

sahip olan hassas ekosistemlerdir. Bu tür alanların korunabilmesi, birinci trofik seviyede 

yer alan bitki türlerinin devamlılıklarını sürdürebilmelerine bağlıdır. Stresli ortam 

koşullarında bulunan bitkiler ortam koşullarında varlıklarını devam ettirebilmek için farklı 

stratejiler geliştirebilmektedirler. Bu çalışmada, Aksaz-Karagöl Sulak Alanı (Sinop) sınırları 

içinde yer alan kumullarda yaygın yayılışa sahip bazı halofit bitki türlerinin 

ekofizyolojilerinin anlaşılmasına yönelik olarak klorofil, karotenoid, antosiyanin ve fenolik 

bileşik içerikleri bakımından kıyaslanması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma kapsamında Pancratium maritimum L., Eryngium 

maritimum L., Polyganum maritimum L. ve Otanthus maritimus (L.) Hoffmans. Et Link 

türlerinin her birine ait üç farklı bireyden yaprak örnekleri toplanmıştır. Klorofil ve 

karotenoid miktarını tespit etmek için 1 g taze yaprak örneği De Kok ve Graham yöntemine 

göre ekstrakte edilmiş ve 662, 645 ve 470 nm’deki absorbanslar ölçülmüştür. Antosiyanin 

miktarını belirlemek için 1 g yaprak örneği 12 ml metanol/HCl (99/1) içerisinde 24 saat +4 
0C’de inkübe edilmiş ve 530 ile 657 nm’deki absorbanslar ölçülmüştür. Fenolik bileşiklerin 

tayininde Folin-Ciocalteu yönteminden faydalanılmıştır.  

Sonuç: Klorofil a (Kl-a), klorofil b (Kl-b), karotenoid, antosiyanin ve fenolik bileşikler için en 

düşük değerler Pancratium maritimum türünde tespit edilirken (Kl-a: 8,2 mg/g, Kl-b: 2,4; 

karotenoid: 2,5 mg/g; Antosiyanin: 77,7 mg/g; Fenolik bileşik: 28,5 µg/g), en yüksek Kl-a, 

karotenoid, antosiyanin ve fenolik bileşik değerleri Polygonum maritimum’da (Kla: 14,04 

mg/g; Karotenoid: 3,89 mg/g; Antosiyanin: 315,75 mg/g; Fenolik bileşik: 139,72 µg/g) ve 

en yüksek Kl-b değeri E. maritimum’da (Kl-b: 4,5 mg/g) tespit edilmiştir. Kl-a için 

Pancratium maritimum ile E. maritimum ve Polyganum maritimum (P<0,05); klorofil b için 

Panratium maritimum ile E. maritimum (P<0,05); antosiyanin açısından Pancratium 

maritimum ile Polygonum maritimum (P<0,01); fenolik bileşikler açısından ise Polygonum 

maritimum ile diğer tüm türler arasındaki farklar (P<0,01) istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmuştur. Karotenoidler açısından türler arasında gözlenen farklılıklar istatistiksel 

açıdan önemli bulunmamıştır. Elde edilen bulgular aynı habitat koşullarında yayılış 

gösteren halofit bitki türlerinin stresli koşulları tolere etme stratejilerinin değişebileceğini 

göstermektedir. Bu tür hassas ekosistemlerde bitki türlerinin yaşam stratejilerinin 

belirlenmesi alanın koruma stratejisinin geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Aksaz-Karagöl Sulak Alanı, halofit, pigment, fenolik bileşikler 

Teşekkür: Bu çalışma, 114O796 No.lu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir. 
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ŞAHNAHAN DERESİ(MALATYA) EPİPELİK ALGLERİ VE ÇEVRESEL DEĞİŞKENLERLE 

İLİŞKİSİ 

Betül ÇELİK, Vesile YILDIRIM 

Fırat Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Merkez-Elazığ, betulduzleme@gmail.com 

Amaç: 2012 - 2013 yılları arasında aylık olarak alınan örneklerle yapılan bu çalışmada diyatomelerin, 

değişen çevre şartlarına bağlı olarak tür kompozisyonunun değişip değişmediğini ve su kalitesinin bu 

değişimlerden nasıl etkilendiğini istatistik ve analiz yöntemleriyle göstermeyi amaçlamıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu araştırmada, Şahnahan Deresi’nin epipelik algleri ve mevsimsel 

değişimlerinin belirlenmesi amacıyla akarsuyu karakterize ettiği düşünülen 3 istasyonda epipelik alg 

örnekleri alınmıştır. Akarsuyun temiz bölümünü oluşturan I. istasyon, derin bir vadi içinde akmakta 

olup yüksek bir akıntı hızına sahiptir. Çevresinde çok sayıda yüksek boylu bitki bulunmasından dolayı 

akarsu yer yer ışık alamamaktadır. II. istasyon, Malatya ili 2. Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisinden 

gelen atık sular bu istasyona boşaldığından, akarsuyun kirli bölümünü oluşturmaktadır.  II. istasyonda 

yüksek boylu ağaçların fazlalığı akarsuyun ışık almasını engellemekte olup toprak yapısı yer yer 

kayaçlardan oluşmuştur. Kirli su nedeniyle rengi değişen ve siyaha dönüşen Şahnahan Deresi yaydığı 

kokuyla da çevreyi de olumsuz etkilemektedir.  III. istasyonda akarsu, geniş bir alanda akmakta 

olup istasyon çevresinde yer yer yüksek boylu bitkiler ve bazı bölgelerde ise yalnızca düzlük araziler 

yer almaktadır. II. istasyondan gelen atık su etkisiyle bu istasyonda yıl boyunca suyun rengi sarımtırak 

veya kahverengi olarak gözlenmiştir. Bu çalışma, Mayıs 2012 - Nisan 2013 tarihleri arasında belirlenen 

istasyonlarda ayda bir olmasına özen gösterilerek her ayın 25 - 26. günlerinde 09.00 ile 15.30 saatleri 

arasında epipelik alg örnekleri ve kimyasal analizler için 1 L su alınarak gerekli kalitatif ve kantitatif 

analizler yapılmıştır. Diyatomelerin teşhislerinin tam olarak yapılabilmesi ve daha uzun süreli 

incelenebilmeleri için epipelik örneklerden sürekli preparatlar hazırlanmıştır. Daimi preparatları 

hazırlanan algler x1500 büyütmeli Nikon marka mikroskopta incelenmiş, her preparatta lamelin 

ortasından geçen düz hat üzerinde en az 100 diyatome kabuğu sayılmış ve iştirak eden türlerin 

teşhisleri yapılarak nispi yoğunlukları hesaplanmıştır. Epipelik algler üzerinde istatistiksel analizler 

(sıklık, benzerlik, nispi yoğunluk, evennes, Shannon Weaver indeksi) ve OMNİDİA software programı 

kullanılarak biyotik indeksler (EPI-D, TID, SID, IDP, DI-CH) hesaplanmıştır. 

Sonuç: Şahnahan Deresi’nde yapılan çalışmalar sonucunda sıcaklık değerleri mevsim sıcaklıklarıyla 

paralellik göstermiştir. Fakat kaynak uzantılarında sıcaklık genelde düşük seviyelerdedir. Çözünmüş 

oksijen değerleri sıcaklık değerleri ile paralellik göstermiştir. Akarsuların yukarı havzaları yani kaynak 

uzantıları, turbulans ve düşük sıcaklık nedeniyle yüksek çözünmüş oksijen değerine sahiptir. En düşük 

ortalama pH değeri III. istasyonda belirlenirken I. istasyonda 9’a yakın değerler tespit edilmiştir. 

Şahnahan Deresi’nde nitrat azotu maksimum değeri, II. istasyonda nisan ayında belirlenmiş olup bu 

ayda kirlilik karışımının yüksek olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceyi aynı ayda amonyum azotunda 

ve klorür miktarındaki artışlar da desteklemektedir. Organik kirlenmenin yoğun olduğu dönemlerde ve 

aşırı yağışlar sonucu yüzey sularının akarsulara karışması sonucu nitrat azotu oranında artış 

gerçekleşmektedir. Nitrit azotu değerleri ALA ile 0,27 mg/L arasında değişim göstermiştir. Nitrit temiz 

sularda hiç bulunmaz veya eser miktarda bulunur ve organik kirlenmenin olduğu sularda yüksek 

konsantrasyonlara ulaşabilir. Amonyum azotu değerleri ALA ile 21,62 mg/L arasında değişim 

gösterirken maksimum değer Nisan ayında II. istasyonda belirlenmiştir. Fakat III. istasyonda 16,38 

mg/L - 18,36 mg/L arasında değişim göstererek oldukça yüksek seviyelerde seyretmiştir.  Bu durum 

III. istasyonda yüksek kirliliğe işaret etmektedir. Amonyum azotu değeri, pH ve sıcaklığa bağlı olarak 
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değişkenlik gösterirken oksijeni bol olan kaynak sularında ve temiz sularda çok az miktarda amonyuma 

rastlanmaktadır.  Şahnahan Deresi’nde klorür değerleri 2,66 mg/L - 1160,22 mg/L arasında değişim 

göstermiştir. Nitrat ve amonyum azotlarındaki yüksek artış gibi yine nisan ayında II. istasyonda 

maksimum değere ulaşmış ve büyük artış göstermiştir. Bu istasyona nisan ayında yoğun bir kirlilik 

girişinin varlığı söz konusudur.  Bu istasyona organize sanayiden gelen atık sular karışmakta olup nisan 

ayında suyun renginde de değişiklik gözle görülür düzeyde olmuştur.  Şahnahan Deresi boyunca sülfat 

miktarı artış göstermekte olup elde edilen değerler 18,15 mg/L - 654,60 mg/L arasında değişim 

göstermiştir. Sülfat doğal sularda bitki büyümesi, biyolojik verimlilik, protein metabolizması gibi 

olaylarda etkili olmakta, sülfat eksikliği alg gelişimini engellemekte ve bitki büyümesini 

yavaşlatmaktadır. Kirlenmiş sularda sülfat değeri yaklaşık olarak 100 mg/L - 200 mg/L arasında 

değişim gösterir. Aynı şekilde kalsiyum değerleri 41,58 mg/L - 193,73 mg/L arasında değişim 

göstermiştir.  Şahnahan Deresi magnezyum değerleri 0,71 mg/L - 19,02 mg/L arasında değişim 

göstermiştir.  

Epipelik alg florasının Bacillariophyta içerisinde I. istasyonda en fazla taksona sahip genus Navicula sp. 

ve Nitzschia sp. olurken, II. ve III. istasyonlarda Navicula sp. cinsi olmuştur. I. istasyonda en baskın 

takson Navicula cincta, II. istasyonda Cocconeis placentula var. lineata, III. istasyonda ise Nitzschia palea 

olmuştur. Bacillariophyta grubu içerisinde I. istasyonda en sık bulunan taksonlar Cocconeis pediculus, 

Ulnaria ulna; II. istasyonda Ulnaria ulna, Cocconeis placentula var. placentula; III. istasyonda Ulnaria 

ulna, Gomphonema minutum, Gomphonema parvulum var. parvulum, Gomphonema olivaceum var. 

olivaceum, Navicula trivialis ve Amphora inariensis’tir.  

Navicula cincta, güçlü elektrolit yeteneğine sahip tuzlu sularda yaygın olarak bulunmaktadır. Alfa 

mesosprobik şartlara toleranslıdır. Çalışma süresince özellikle II. istasyonda baskın bir tür olmuştur.  

Sıklık bakımından I. istasyonun epipelik florasında sürekli bulunan bir tür olmuştur.  Saprobi indeksi 

bakımından istasyonlar beta mesosaprob ile beta alfa mesosaprob arasında değişim göstermiştir. II. 

istasyonda alınan epipelik florada genellikle karşılaşılan tür olmuştur. Çünkü II. istasyon, klorid 

bakımından aylara göre artış - azalışlar gösterse de diğer istasyonlara göre oldukça zengindir.  

Nitzschia palea, alfa mesosaprofik ve polisaprofik şartlara toleranslı olan bu tür, elektrolit içeriği düşük, 

oligosaprofik sularda da bulunmaktadır. Bu tür neredeyse bütün istasyonlarda tespit edilmiştir. 

Saprobi indeksi bakımından istasyonlar, beta mesosaprob ile beta alfa mesosaprob arasında değişim 

göstermiştir. Özellikle nispi yoğunluk bakımından II. istasyonun epipelik florasında baskın olarak 

ortaya çıkmıştır. 

Navicula trivialis, yüksek elektrolit içerikli sulardan acı sulara kadar olan su bölümlerinde yaygın olarak 

bulunmaktadır. Bu çalışmada bütün istasyonlarda az da olsa Navicula trivialis’e rastlanılmış olup, 

epipelik florada sıklıkla karşılaşılan tür olarak belirlenmiştir. III. istasyon, saprobi indeksi bakımından 

beta alfa mesosaprob olarak belirlenirken, diğer indekslere göre ise oldukça kirli bir istasyondur ve bu 

tür III. istasyona karşı tolerans göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Epipelik Algler, Şahnahan Deresi, OMNİDİA software 
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ÇANKIRI İLİNİN MEMELİ FAUNASI 

Nurhan ARSLAN1,  Ayşegül CANDAN1, Tarkan YORULMAZ2 

1 Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Çankırı 
2 Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çankırı 

biyologaysegulcandan@gmail.com 

Amaç: Çankırı ili coğrafik, iklimsel açıdan hem Karadeniz hem de İç Anadolu özelliği 

göstermektedir. Bu durum ilin faunasına da yansımıştır.  Bu çalışmada amaç literatür ve 

arazi çalışmalarına dayanarak  Çankırı ili memeli hayvanlarını tespit etmek ve habitat 

tipleri ile birlikte içinde barındırdıkları memeli hayvan çeşitliliğini ortaya çıkarmaktır.  

Gereçler ve Yöntemler: Yapılan çalışma Mart 2014 - Mayıs 2015 ayları boyunca Çankırı 

ilinde mevsimlere de bağlı olarak ortalama her ay arazi çalışması yapılarak 

gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmaları orman, step, sulak alan ve tarım arazisi gibi çeşitli 

habitatlarda gerçekleştirilmiştir. Büyük memeli hayvan türlerinin tespiti için fotokapan, 

küçük memeli hayvan türlerinin tespiti için de canlı yakalama kapanları kullanılmıştır. Aynı 

zaman da dolaylı yoldan tespit yöntemleri (ayak izi, dışkı, eşeleme izleri, beslenme artığı, kıl 

kalıntıları, yuvalanma şekilleri) ve doğrudan tespit yöntemleri (doğrudan görme ve 

fotoğraflama, ölü hayvanlar)  kullanılmıştır. Arazide görülemeyen canlılar için de literatür 

çalışmalarından yararlanılmıştır. 

Bulgular: Çankırı İlinde Orman, step, tarım, sulak alanlarda yapılan arazi çalışmaları 

sonucunda toplamda 57 memeli türünün yaşadığı tespit edilmiştir. Bunlar; Eulipotyphla-

Erinaceidae (1 tür), Soricidae (4 tür); Chiroptera-Rhinolophidae (3 tür), Vespertilionidae (8 

tür), Molossidae (1 tür); Lagomorpha-Leporidae (1 tür); Rodentia -Sciuridae (2 tür), 

Cricetidae ( 9 tür), Gerbillidae (1 tür), Spalacidae (1 tür), Gliridae (3 tür), Muridae (7 tür), 

Dipodidae (1 tür); Carnivora -Canidea (3 tür), Mustelidae (6 tür), Ursidea (1 tür), Felidae (2 

tür); Artiodactyla-Cervidae (2 tür), Suidae (1 tür) olarak tespit edilmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Tespit edilen 57 memeli türü Türkiye de bulunan toplam memeli 

hayvan türlerinin 3 de 1'ini kapsamaktadır. Bu duruma bakıldığında Çankırı ilinin coğrafik, 

iklimsel ve ekosistem çeşitliliğinden  dolayı zengin bir memeli faunasına sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda Çankırı ilinde kontrolsüz tarım arazilerinin 

açılması, kaçak avlanma, habitat ve sulak alanların tahribatı, zirai mücadeleler, trafik 

kazaları özellikle memeli hayvanları ve yaşama alanlarını olumsuz olarak etkilemektedir. 

Türkiye içerisin de bulunan memeli türleri ile Çankırı ilinin memeli türleri 

karşılaştırıldığında önemli birçok türün Çankırı ilinde bulunduğu tespit edilmiştir. Buna 

rağmen Çankırı ilinde korunan alan sayısı Türkiye geneline kıyasla yok denecek kadar azdır.  

Bundan dolayı Çankırı ilinde bulunan memeli hayvanların daha geniş bir çalışma ile 

izlenerek tehlike altında bulunan türlerin ve habitatlarının korunması çalışmaları 

yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Çankırı, Memeli faunası, Biyoçeşitlilik  
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ÜLKEMİZ MİKOTASI İÇİN İKİ YENİ MAKROFUNGUS KAYDI 

Halil GÜNGÖR1, M. Halil SOLAK2, Mustafa IŞILOĞLU1 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Muğla 
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim bölümü, Fen bilgisi ABD,  

Muğla, hgngr1.com 

Amaç: Biyolojik zenginliklerimizden olan mantarların çeşitliliğinin ve potansiyelinin 

belirlenmesine, ayrıca korunmasına ve üretimine yönelik çalışmalar oldukça önem arz 

etmektedir. Türkiye mikotası ile ilgili yapılan çalışmalar artarak devam etmesine rağmen 

hala istenen seviyede değildir. Çünkü ülkemizde mantar çeşitliliği hala belirlenememiş 

yerler mevcuttur. Ayrıca fenotipik teşhis yöntemlerinin dışına çıkılamamıştır. Kullanılacak 

olan yeni moleküler tekniklerin ve cins odaklı yapılacak çalışmaların mantar 

biyoçeşitliliğinin ortaya konulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yeni makrofungus 

kayıtları ile ülkemizin mikotasının biyoçeşitliliğine katkı sağlamaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada sunulan örnekler 2015 yılı ilkbahar döneminde Bartın 

ve İstanbul illerinde yapılan arazi çalışmalarında toplanmış, toplanan örnekler arazide 

fotoğraflanmış ve fungaryuma getirilerek mikroskobik yapıları da incelendikten sonra 

teşhis edilmiştir.  

Sonuç: Teşhis edilen örneklerden Arachnopeziza aurelia (Pers.) Fuckel ve Perrotia gallica 

(P. Karst. & Har.) Spooner’nın Türkiye için yeni kayıt olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Arachnopeziza aurelia, Perrotia gallica, Yeni kayıt, Türkiye 
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TEKİRDAĞ FLORASINA KATKILAR  

Mehmet SAĞIROĞLU, Sezen TOKSOY KÖSEOĞLU, Serap DALGIÇ,  

Hümeyra Nur ŞEYBAN 

Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Esentepe, Sakarya, 

ser_ap_1990@hotmail.com 

Amaç: Ülkemiz bitki çeşitliliği bakımından Dünya’nın zengin ve ilginç ülkelerinin başında 

gelir. Bir ülkenin florasının zenginliği, o ülkede yetişen türlerin sayısı ve ilginçliği ile 

bitkilerin yayılış ve çeşitli vejetasyon tiplerine sahip olması ile ölçülebilir. Bilindiği gibi 

Türkiye florası ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanamamıştır. Her geçen gün yeni bir bitki 

taksonu betimlenmekte, yeni floristik kayıtlar bildirilmektedir. Bu çalışmalarla hem 

ülkemizin floristik zenginliğinin tam ve doğru olarak ortaya konmasına hem de bitkilerle 

ilgili yapılan her türlü çalışmaya veri sunulmaktadır. Bu çalışmanın amacı Tekirdağ ili bitki 

florasına katkıda bulunmaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmanın ana materyalini Tekirdağ İli üzerinde yapılan flora 

çalışmasına ait bitki örnekleri oluşturmaktadır. Araştırma sahasının florasını belirlemek 

için 2014-2015 yılları vejetasyon dönemlerinde belli periyotlarda arazi çalışmaları 

yapılmıştır. Araziden toplanan bitki örnekleri herbaryum tekniklerine uygun 

kurutulmuştur. Bitkilerin teşhisinde temel kaynak olarak “Flora of Turkey and the East 

Aegean Islands” adlı eserden yararlanılmıştır. Teşhisler sırasında terminoloji sözlükleri, 

kaynak kitaplar, çekilen fotoğraflar ve diğer herbaryumlardan yararlanılmıştır. 

Tartışma ve Sonuç:  Yapılan teşhisler sonucunda 95 familya ait 403 cins ve bu cinslere ait 

802 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. Taksonlardan 9 tanesi endemik olup; bölgenin 

endemizm oranı  %1,12’dir. Tespit edilen familyalardan en fazla taksona sahip familyalar 

Asteraceae (99), Fabaceae (65) ve Poaceae (60) familyalarıdır.  

Bu çalışmanın sonucunda Tekirdağ ili florasına katkıda bulunulmuş olup, çalışmanın 

Türkiye florasına katkıda bulunacağı, ileride bu bölgede yapılacak ve diğer yakın bölgelerde 

yapılacak sosyolojik, floristik çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Flora, Tekirdağ, Türkiye. 
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UZUNÇAYIR BARAJ GÖLÜ’NDE YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel, 1843)’NIN ÜREME 

BİYOLOJİSİ 

Fatih GÜNDÜZ1, M. Zülfü ÇOBAN2, Fahrettin YÜKSEL3, Ferhat DEMİROL1, Songül YÜCE1, 

Mehtap KURTOĞLU4, Abdulmutalip BERİ1, Kenan ALPASLAN1, Tacettin YILDIRIM1, Ahmet 

ALP5 

1Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Elazığ, dogukanfatih@hotmail.com, 

 2Fırat Üniversitesi, Keban Meslek Yüksek Okulu, Keban-Elazığ, 3 Tunceli Üniversitesi Su 

Ürünleri Fakültesi, Tunceli,  
4 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Ankara,  

5 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü, 

Kahramanmaraş 

Amaç: Bu çalışma ile Uzunçayır Baraj Gölü’nde yaşayan Capoeta umbla (Heckel,1843)’nın 

eşey ve yaş kompozisyonu, üreme periyodu, yumurta çapı ve yumurta verimliliği ve ilk 

eşeysel olgunluk boyunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Balık örnekleri Ocak-Aralık 2013 tarihleri arasında farklı göz 

açıklığında (36-100 mm) sade uzatma ağlarıyla aylık olarak yakalanmıştır. Laboratuvara 

getirilen balıkların ağırlıkları, total boyları, eşeyleri ve gonad ağırlıkları belirlenmiştir. 

Yumurta çapları mikroskop altında mikrometre ile yumurta sayıları ise gravimetrik yöntem 

(Bagenal and Braum, 1978) ile belirlenmiştir. Gonadosomatik indeks değerlerinin 

belirlenmesinde GSİ= (Gonad ağırlığı / (Vücut ağırlığı-gonad ağırlığı))*100, kondisyon 

faktörünü tespit etmek için; K=[(Vücut ağırlığı-Gonad ağırlığı)/Balık boyu³]*100 

formülünden yararlanılmıştır (Avşar,2005). Eşeysel olgunluk boyunun hesaplanmasında P= 

1/(1+exp[-r(L-Lm)]) denkleminden faydalanılmıştır (King,1995). Fekundite-total uzunluk 

(TL), Fekundite–vücut ağırlığı (W) ilişkileri regrasyon analizi ile hesaplanmıştır 

(Nikolsky,1969) . 

Sonuç: Sonuç olarak; araştırma süresince Uzunçayır Baraj Gölü’nden yakalanan 523 adet C. 

umbla bireyinin 306 adedini (%58,50) erkek, 217 adedini (%41,50) ise dişi bireylerin 

oluşturduğu ve populasyonun I-XII yaş grupları arasında dağılım gösterdiği saptanmıştır. 

GSİ değerlerinin erkek bireylerde nisan, dişi bireylerde mayıs ayında maksimuma ulaştığı, 

sperm ve yumurtaların nisan-temmuz ayları arasında bırakıldığı tespit edilmiştir. Yumurta 

çapları 0,44-1,42 mm arasında değişmiştir. Fekondite-total boy ve fekondite-ağırlık 

arasındaki ilişkileri gösteren denklemler sırasıyla; F=49,123*TL-9387,7 (N=50, r=0,53), 

F=15,731*W+830,74 (N=50, r=0,56) olarak belirlenmiştir. C. umbla bireylerinin yaş 

gruplarına göre yumurta verimi 2519-23300 arasında bulunmuştur. Eşeysel olgunluk boyu 

dişi bireylerde 23,64 cm, erkek bireylerde 22,79 cm olarak tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Capoeta umbla, Eşeysel Olgunluk Boyu, Uzunçayır Baraj Gölü, Yumurta 

Çapı  

Teşekkür: Bu çalışma, TAGEM/HAYSÜD/2013/A11/P-02/01 proje numarası ile Tarımsal 

Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir. 
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UZUNÇAYIR BARAJ GÖLÜ’NDE YAŞAYAN Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)’UN 

ÜREME BİYOLOJİSİ 

Fahrettin YÜKSEL1, Fatih GÜNDÜZ2, M. Zülfü ÇOBAN3, Ferhat DEMİROL2,  

Songül YÜCE2, Mehtap KURTOĞLU4, Abdulmutalip BERİ2, Kenan ALPASLAN2,  

Tacettin YILDIRIM2, Ahmet ALP5 

1Tunceli Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Tunceli,  
2Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Elazığ, dogukanfatih@hotmail.com,  

3 Fırat Üniversitesi, Keban Meslek Yüksek Okulu, Keban-Elazığ, 
4 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Ankara,  

5 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü, 

Kahramanmaraş 

Amaç: Bu çalışma ile Uzunçayır Baraj Gölü’nde yaşayan Squalius cephalus (Linnaeus, 

1758)’un eşey ve yaş kompozisyonu, üreme periyodu, yumurta çapı ve yumurta verimliliği 

ve ilk eşeysel olgunluk boyunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Balık örnekleri Ocak-Aralık 2013 tarihleri arasında değişik göz 

açıklığında (36-100 mm) sade uzatma ağlarıyla aylık olarak yakalanmıştır. Laboratuvara 

getirilen balıkların ağırlıkları, total boyları, eşeyleri ve gonad ağırlıkları belirlenmiştir. 

Yumurta çapları mikroskop altında mikrometre ile yumurta sayıları ise gravimetrik yöntem 

(Bagenal and Braum, 1978) ile belirlenmiştir. Gonadosomatik indeks değerlerinin 

belirlenmesinde GSİ= (Gonad ağırlığı / (Vücut ağırlığı-gonad ağırlığı))*100, kondisyon 

faktörünü tespit etmek için; K=[(Vücut ağırlığı-Gonad ağırlığı)/Balık boyu³]*100 

formülünden yararlanılmıştır (Avşar,2005). Eşeysel olgunluk boyunun hesaplanmasında P= 

1/(1+exp[-r(L-Lm)]) denkleminden faydalanılmıştır (King,1995). Fekundite-total uzunluk 

(TL), Fekundite–vücut ağırlığı (W) ilişkileri regrasyon analizi ile hesaplanmıştır 

(Nikolsky,1969) . 

Sonuç: Sonuç olarak; Araştırma süresince Uzunçayır Baraj Gölü’nden yakalanan 379 adet 

Squalius cephalus bireyinin 129 adedini (%34,04) erkek, 250 adedini (%65,96) ise dişi 

bireylerin oluşturduğu ve populasyonun I-XI yaş grupları arasında dağılım gösterdiği tespit 

edilmiştir. GSİ değerlerinin mayıs ayında maksimuma ulaştığı, sperm ve yumurtaların 

mayıs-temmuz ayları arasında bırakıldığı tespit edilmiştir. Yumurta çapları 0,20-1,09 mm 

arasında değişmiştir. Fekondite-total boy ve fekondite-ağırlık arasındaki ilişkiyi açıklayan 

denklemler sırasıyla; F=179,87*TL-31298 (N=84, r=0,67), F=60,029*W+900,5 (N=84, 

r=0,75) olarak belirlenmiştir. S. cephalus bireylerinin yaş gruplarına göre yumurta 

veriminin 3066-53628 arasında değiştiği bulunmuştur. Eşeysel olgunluk boyu dişi 

bireylerde 18,16 cm, erkek bireylerde 17,85 cm olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eşeysel Olgunluk Boyu, Squalius cephalus,  Uzunçayır Baraj Gölü, 

Yumurta Çapı 

Teşekkür: Bu çalışma, TAGEM/HAYSÜD/2013/A11/P-02/01 proje numarası ile Tarımsal 

Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir. 
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BARTIN ŞEHRİ KENTSEL VE ÇAYIRLIK ALANLARIN ORKİDE TÜR DAĞILIŞ 

DURUMLARININ BELİRLENMESİ 

Sevda TÜRKİŞ1, Ömer ERTÜRK2, Gülbahar EKİNCİ2, Seher UÇAR2 

1Ordu Üniversitesi, Eğitim Fak., İlköğretim Bölümü, Ordu, sevdaturkis@odu.edu.tr ,  
2Ordu Üniversitesi Fen-Edb. Fak. Biyoloji Bölümü, Ordu 

Amaç: Orchidaceae, çok değişken habitatlarda yaşayan ve dünyanın hemen her tarafına 

yayılmış kozmopolit bir familyadır. Orkidelerin yaklaşık %70’i epifit, %25’i toprakta ve %5’i 

ise toprak altında, kayalar üzerinde, çürümekte olan bitkiler üzerinde, vb. şekilde yaşamını 

sürdüren bitkilerdir. Ayrıca, orkide türlerinin sayısı doğal ortamlarından toplanmaları ve 

düşük yayılma oranları ile hızla ve istikrarlı bir şekilde azalmaktadır. Bu türlerin dikkatsizce 

toplanması ciddi genetik ve ekolojik erozyonlara sebep olmakta olup çoğu tür tehlike 

kategorilerinde listelenmiştir. Bu araştırma ile alanda Orkidelerin yumrularının salep 

üretimi için toplanma baskıları, koruma önerilerinin önemi vurgulanmış olup, alanda 

bilinçsiz toplamanın ve antropojenik baskıların dikkate alınması sağlanmaya çalışılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma bölgesi olan Bartın- Orduyeri Mahallesi ve çevresindeki 

alanlarda 2013-2014 yıllarında yapılan arazi çalışmalarında alanda tespit edilen orkide 

türlerinin habitat bilgileri, populasyon durumları ve tehdit unsurları tespit edilmiş olup, 

toplanan orkide türlerinin teşhisleri Bitki örnekleri Davis’in “Flora of Turkey” adlı eserine 

ve Adil Güner ‘in kitabına  göre teşhis edilmiştir.  

Sonuç: Araştırma sonucunda Bartın ili Orduyeri Mahallesi ve çevresinde Orchidaceae 

familyasına ait 3 cinse ait 9 tür ve tür altı takson tespit edilmiştir. Çalışma alanında 

saptanan taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımında, 5 taksonun Akdeniz, 3 

taksonun fitocoğrafik bölgesi bilinmeyen olup, 1 taksonun ise Avrupa Sibirya fitocoğrafik 

bölgesine ait olduğu tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında türlere ait, otör isimleri, Türkçe 

yerel isimleri, populasyondaki birey sayısı, tahribat unsurları, CITES durumları, tehlike 

kategorileri ve fitocoğrafik bölgeleri de belirlenmiştir. Ülkemizdeki orkide takson sayısının 

neredeyse %5’i Bartın kenti sokaklarında tespit edilmiş olup, bu durum alanının genel 

vejetasyon yapısı ve sahip olduğu farklı iklim ve habitat çeşitliliği ile açıklanabilmektedir. 

Orkide türleri ekosistem hassasiyetlerinin belirlenmesinde belirteç taksonlar 

olduklarından, bu hassas türlerin korunması ekosistemlerin işleyiş mekanizmaları ve 

dinamikleri hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmayı mümkün kılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Orchidaceae, CITES, fitocoğrafik bölge, salep, kent 
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GAZİANTEP İLİNDE LEŞE GELEN CALLIPHORIDAE FAMİLYASI (DIPTERA) FAUNASININ 

TAKSONOMİK YÖNDEN İNCELENMESİ 

Erhan BİRTAŞ1, Murat KÜTÜK1, Ersin KARAPAZARLIOĞLU2, Gamze PEKBEY3 

1 Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Gaziantep 
2 Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü, Ankara 

3Bozok Üniversitesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Yozgat 

erhanbirtas@hotmail.com 

Amaç: Ülkemizde kriminal entomoloji çalışmaları çok yeni olup, Gaziantep ili içerisinde adli 

entomoloji yönünden önemli olan Diptera faunasına ait taksonomik yönden herhangi bir 

çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada; Gaziantep ilinde kriminal entomoloji yönünden 

önemli olabilecek Diptera türlerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma alanını Gaziantep ili merkezinde gün içerisinde gölgelik ve 

güneş alan olmak üzere iki farklı lokalite oluşturmaktadır. Materyallerin toplanması aylık 

tekerrürler yapılarak 1 yıl boyunca sürmüştür. Diptera faunasına ait türler, tuzaklar 

içerisine konulan tavuk ciğeri ile cezbederek yakalanan erginler ile yumurta, larva, pupalar 

toplanmıştır. Tür teşhisi steriomikroskop kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca çalışma alanının 

sıcaklık ve nem gibi parametrelerini belirlemek için datalogger kullanılmıştır. 

Sonuç: Çalışma sonucunda adli entomoloji yönünden önemli familyalardan kabul edilen 

Calliphoridae familyasına ait Lucilia sericata (Meigen), Calliphora vicina (Robineau-

Desvoidy), Calliphora vomitoria (Linnaeus) ve Chrysomya albiceps (Wiedemann)  olmak 

üzere 4 tür tespit edilmiştir. Bu türlerin yoğunlukları yıllık sıcaklık ve nem oranlarına bağlı 

olarak değişkenlik göstermiştir. Calliphoridae familyasına ait türler genellikle Nisan ve 

Mayıs ile Eylül ve Ekim aylarında yoğun olarak tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Calliphoridae, Diptera, Leş, Gaziantep. 
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NEHİR SUYU İLE YETİŞTİRİLEN BİBER (Capsicum annuum L.) YAPRAKLARINDA 

ELEMENT BİRİKİMİNİN ARAŞTIRILMASI 

Etem OSMA1, Salih MUTLU1, Ahmet AKSOY2, Veli İLHAN1 

1Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzincan, 

veliilhan@gmail.com 
2 Akdeniz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya 

Amaç: Fırat nehrini oluşturan, ülkemizde önemli bir havzaya sahip, bulunduğu coğrafyada 

ciddi olarak tarımsal arazilerde kullanılan Karasu Nehrinin tarım ürünleri üzerinde etkisi 

hakkında bilgi sahibi olmak. Karasu Nehri ile sulanan sebzelerdeki element dağılımını tespit 

ederek, nehir suyu ile normal şebeke suyu ile yetiştirilen biberler arasındaki farklılıkları 

istatistiksel olarak değerlendirmek. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma alanı, sanayileşme, kentleşme ve trafiğin olmadığı alanda 

belirlenmiştir. İstenen özelliklere uygun olarak Erzincan ilinin Yalnızbağ Beldesi seçilmiştir. 

Yetiştirme yapılacak alan ve sulama şekli 3 lokaliteye ayrılmıştır: 1. Arazinin toprağı ve 

şebeke suyu, II. Arazinin toprağı ve nehir suyu, III. Nehir kenar toprağı ve nehir suyu. 

Arazi üzerinde gerekli planlamalar yapıldıktan sonra Mayıs ayında biber ekimi yapılmıştır. 

Eylül ayının başlarına kadar sulama işlemi devam etmiştir. Su haricinde hiçbir şekilde başka 

parametre (gübre, pestisit v.b.) kullanılmamıştır. Yaprak örnekleri eylül ayında 

toplanmıştır. Toplanan örnekler laboratuvarda ön işlemlerden geçirildikten sonra element 

analizleri ICP-MS de yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS İstatistik Programı ile 

değerlendirilerek, ekim yapılan deney alanları arasında farklılıklar tespit edilmeye 

çalışılmıştır. 

Sonuç: Yaptığımız çalışma ile elde etmiş olduğumuz verilere bakıldığında Mg, Ca, Fe, Mn, Co 

metal konsantrasyonlarının II ve III. lokalitede daha fazla olduğu tespit edilirken, Cd ve Cu 

konsantrasyonun ise I. lokalitede daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Herbir metal için 

yapılan istatistiksel değerlendirmelerde lokaliteler arasında anlamlı farklılıkların olduğu 

görülmüştür.  

Yaptığımız çalışma ile tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinde su kalitesi ve içeriğinin çok 

büyük öneme sahip olduğu görülmüştür. Sulamanın, kirletici faktörlere bağlı olarak 

tarımsal ürünlerde toksik etki yapabilmesinin yanında, sebzelerin gelişiminde ve 

verimliğinin artmasında besleyici elementler bakımından da çok önemli olduğu tespit 

edilmiştir. Tarımsal alanlarda kullanılan nehirlerin, gelecekte olabilecek su problemleri 

dikkate alınarak çok iyi şekilde korunmasının yanında, ülkelerin su yönetimine yönelik 

önemli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Capsicum annuum, Element, ICP-MS, Karasu Nehri, Sebze 

Teşekkür: Bu çalışma, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, TAGEM/ 12 / 

AR-GE /23 no’lu projesi ile desteklenmiştir. 
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NEHİR SUYU İLE YETİŞTİRİLEN DOMATES (Lycopersicon esculentum Mill.) 

YAPRAKLARINDA BAZI ELEMENTLERİN BİRİKİMİ 

Etem OSMA1, Salih MUTLU1, Ahmet AKSOY2, Veli İLHAN1 

1Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzincan, 

veliilhan@gmail.com 
2 Akdeniz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya 

Amaç:  Karasu Nehri, bulunduğu coğrafyada ciddi bir havzaya sahip, tarımsal arazilerde kullanılan ve 

ülkemizin önemli nehirlerinden biri olan Fırat nehrini oluşturan iki nehirden biridir. Yaptğımız bu 

çalışma ile Karasu Nehri ile sulanan domateslerde element birikimi tespit edilerek, nehir suyu ile 

şebeke suyuna bağlı olarak ağır metal birikimi ve mineral besin alımı arasındaki farklılıkları 

istatistiksel olarak değerlendirmek. Sulamaya ve toprağa bağlı olabilecek risk faktörleri belirlenerek ve 

bölgemizde tarımsal faaliyet yapan üreticilere bilimsel bir veri kaynağı oluşturmak.  

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma alanı, sanayileşme, kentleşme ve trafiğin olmadığı alanda 

belirlenmiştir. İstenen özelliklere uygun olarak Erzincan ilinin Yalnızbağ Beldesi seçilmiştir. Yetiştirme 

yapılacak alan ve sulama şekli 3 lokaliteye ayrılmıştır: I. Arazinin toprağı ve şebeke suyu, II. Arazinin 

toprağı ve nehir suyu, III. Nehir kenar toprağı ve nehir suyu. 

Arazi üzerinde gerekli planlamalar yapıldıktan sonra Mayıs ayında biber ekimi yapılmıştır. 

Belirlediğimiz örnek alanlara mayıs ayı içinde domates ekilmiştir. Eylül ayının ortalarına kadar düzenli 

bir şekilde domateslerin sulanmasına devam edilmiştir. Su haricinde hiçbir şekilde başka parametre 

(gübre, pestisit v.b.) kullanılmamıştır. Yaprak örnekleri eylül ayında toplanmıştır. Alınan örnekler 

analiz çalışmalarından önce birkaç aşamadan geçirilmiştir. Öncelikle örnekler etüvde 80°C derecede 24 

saat kurutulmuştur. Kurutulan örnekler havanda dövülerek küçük parçalara ayrılmıştır. Toplanan 

örnekler laboratuvarda ön işlemlerden geçirildikten sonra element analizleri ICP-MS de yapılmıştır. 

Elde edilen veriler SPSS İstatistik Programı ile değerlendirilerek, ekim yapılan deney alanları arasında 

farklılıklar tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Sonuç: Yaptığımız çalışma ile elde etmiş olduğumuz veriler değerlendirildiğinde Mg, Ca, Fe, Mn, Co 

metal konsantrasyonlarının II ve III. lokalitede daha fazla olduğu tespit edilirken, Cd ve Cu 

konsantrasyonun ise I. lokalitede daha yüksek olduğu görülmüştür. Her bir metal için yapılan 

istatistiksel değerlendirmeler de ise lokaliteler arasında anlamlı farklılıkların olduğu belirlenmiştir.  

Yaptığımız çalışma ile tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinde su kalitesi ve içeriğinin çok büyük öneme 

sahip olduğu görülmüştür. Sulamanın, kirletici faktörlere bağlı olarak tarımsal ürünlerde toksik etki 

yapabilmesinin yanında, sebzelerin gelişiminde ve verimliğinin artmasında besleyici elementler 

bakımından da çok önemli olduğu tespit edilmiştir. Özellikle besin maddelerine bulaşan kirletici 

maddelerin en önemli kaynaklarından en önemlileri arasında kanalizasyon suları ve çöplükler 

gelmektedir. Kullanılacak nehir sularının kirlenmesine neden olabilecek bütün kirlenme faktörleri 

dikkatli bir şekilde bertaraf edilmeli, nehir sularının içeriği belli aralıklarla analiz edilerek, takip 

edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Element, ICP-MS, Karasu Nehri, Lycopersicon esculentum, Sebze 

Teşekkür: Bu çalışma, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, TAGEM/ 12 / AR-GE /23 

No’ lu projesi ile desteklenmiştir. 
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Rhagonycha fulva’NIN (CANTHARİDAE: COLEOPTERA) KROMOZOM ANALİZİ VE 

SÜNDİKEN DAĞLARI YAYILIŞI 

Üzeyir ÇAĞLAR1, Yavuz KOÇAK2 

1Gazi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ankara, ucaglar@gazi.edu.tr, 2Ahi 

Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Kırşehir 

Amaç: 2012, 2013 ve 2015 yıllarında Sündiken Dağları’nın farklı habitat ve yükseltilerinden 

toplanan Rhagonycha fulva (Cantharidae: Coleoptera) türünün dağılışını ve kromozom 

yapısını vererek konuyla ilgili ulusal ve uluslararası araştırmacılara veri sağlamak. Ayrıca 

Türkiye biyoçeşitlilik envanterine katkı sağlamak.  

Gereçler ve Yöntemler: Rhagonycha fulva (Cantharidae: Coleoptera) türünün dağılışını 

belirleyebilmek için 2012, 2013 ve 2015 yıllarında yapılan arazi çalışmalarında farklı 

habitatlardan atrap ile süpürme yöntemi kullanarak, doğrudan gözlem yoluyla pens 

kullanarak örnekler toplanmıştır. Çalışma yapılan alanların lokalite bilgileri kaydedilmiştir. 

Arazi çalışması esnasında toplanan örneklerden bir kısmı % 70’lik etil alkol şişelerinde 

muhafaza edilerek laboratuvar ortamına taşınmıştır. Bu örnekler G.Ü. Zooloji Müzesi’nde 

standart müze materyali haline getirilmiş, teşhisleri yapılmış ve resimleri çekilmiştir. Tespit 

edilen türlerin lokalite bilgilerinden yararlanılarak türün yayılış haritası hazırlanmıştır. 

Arazide toplanan hedef türe ait bir kısım örnekler ise kromozom çalışmalarının 

yapılabilmesi için böcek besleme kaplarına alınmış ve canlı şekilde laboratuvar ortamına 

getirilmiştir. Canlı olan bu örneklerin erkek bireylerinin abdomenlerinden testisleri 

alınarak kromozom preparatları hazırlanmış ve türün metafaz kromozomlarının 

fotoğrafları çekilmiştir. 

Sonuç: Rhagonycha fulva türünün dağılışını belirleyebilmek için 2012, 2013 ve 2015 

yıllarında yapılan arazi çalışmaları sonucunda 106 erkek birey, 168 dişi birey olmak üzere 

toplam 274 örnek toplanmıştır. Sündiken dağlarında toplanan böceklerin lokalite 

bilgilerinden hedef türe ait dağılış haritaları hazırlanmıştır. Ayrıca ilgili türün kromozom 

preparatları hazırlanarak türe ait metafaz kromozom resimleri verilmiştir. Yapılan bu 

çalışmalar ışığında konuyla ilgili ulusal ve uluslararası araştırmacılara veri sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Cantharidae, Rhagonycha fulva, Sündiken Dağları, Kromozom 

Teşekkür: Bu çalışma, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi 

tarafından desteklenen 21/2012-02 kodlu ve “Sarıcakaya Vadisi (Eskişehir) Cantharidae 

(Coleoptera) Faunası” adlı proje ile gerçekleştirilmiştir. 
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ALANYA’DAKİ BAZI TARİHİ YAPILARIN ÜZERİNDE DOĞAL YAYILIŞ GÖSTEREN 

BİTKİLERİN TARİHİ YAPILARA ETKİLERİ  

Ahmet AKSOY1, Jale ÇELİK2, Zeynep Merve UYAR3 

1,3 Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Antalya 

2 Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü jale_celik38@hotmail.com 

Amaç: Tarihi yapılar medeniyetlerin mirası olarak bırakılan önemli kültür varlıklarıdır. 

Alanya (Antalya) İlçesi birçok medeniyete ev sahipliği yaparak cami, türbe, saat kulesi, 

medrese,  kümbet, hamam, kale, eski yapılar gibi kültür varlıkları yönünden çok zengin bir 

konuma gelmiştir. Bu çalışmada Antalya’nın Alanya ilçesi ve çevresindeki bazı tarihi eserler 

üzerinde doğal yayılış gösteren bitkileri belirlemek ve bu bitkilerin tarihi yapılara etkilerini 

tespit etmek amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Nisan-Mayıs 2015 tarihleri arasında Alanya şehir merkezinde 

bulunan tarihi yapılar üzerinde bulunan bitkileri belirlemek amacıyla arazi çalışmaları 

yapılmıştır. Bazı bitki türleri yerinde not edilmiş, bazıları ise toplanarak teşhis edildikten 

sonra herbaryum materyali haline getirilmiştir. Endemiklerin tehlike kategorileri ve alanda 

yayılış gösteren bitkilerin Türkçe adları ilgili kaynaklardan not edilmiştir. 

Sonuç: Bu tarihi yapılar üzerinde görülen 23 familyaya ait 46 tohumlu bitki taksonu tespit 

edilmiştir. Bunların en çok bulunanları şunlardır: Inula heterolepis Boiss., Hyoscyamus 

aureus L., Scrophularia pinardi Boiss., Cymbalaria microcalyx (Boiss.) Wettst., Arenaria 

serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia,  Parietaria judaica L., Galium canum subsp. ovatum Req. ex 

DC., Conyza canadensis (L.) Cronquist, ve Bromus rigidus Roth. Tarihi yapıların duvar 

vejetasyonunu oluşturan bitkiler, estetik olarak güzel görülmelerine rağmen bu tarihi 

yapılara çeşitli şekillerde zarar vermektedir. Bu zararların önlenmesi için buralarda istilacı 

olarak bulunan bitkileri mekanik veya biyolojik mücadele yöntemiyle ortamdan 

uzaklaştırılması sonucunda buralardaki tarihi eserlerin ömrünün uzayacağı 

öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tarihi yapılar, duvar vejetasyonu, mekanik mücadele, Alanya.  
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Phragmites australis’İN MOLEKÜLER TÜR TANIMLAMA YÖNTEMİ OLAN DNA 

BARKODLAMA İLE TESPİTİ 

Esra Mine ÜNAL, Hasan Hüseyin ATAR, Emre KESKİN 

1Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü, Evrimsel Genetik 

Laboratuvarı, Ankara, esra.mine.unal@ankara.edu.tr 

Amaç: Bu çalışmada, Sucul bir bitki türü olan Phragmites australis’in DNA barkodlama 

yöntemi kullanılarak rbcL (Ribulose bisphosphate carboxylase large chain) nükleotid dizisi 

üzerinden tür seviyesinde moleküler tanımlamasının yapılması, mevcut veritabanları olan 

NCBI GenBank ve BOLD (Barcode of Life Database) üzerinden referans diziler ile 

karşılaştırılması ve filocoğrafik ilişkisinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: İznik Gölü’nden Phragmites australis’e ait doku örneği %70’lik 

etanole alınarak laboratuvar ortamına taşınmıştır. Sıvı nitrojen ile dondurulup 

parçalanarak homojenize hale getirilen doku örneklerinin DNA izolasyonları yapılarak 

evrensel bitki DNA barkodlama primerleri ve optimize edilen PCR (Polimeraz Zincir 

Reaksiyonu) protokolü kullanılarak rbcL geninin ilgili bölgesi çoğaltılmış ve agoroz jel 

elektroforezi ile görüntülenmiştir. PCR ürünlerinin DNA dizi analizi yapılarak elde edilen 

sonuçlar referans dizilere göre hizalanmış ve filogenetik analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Sonuç: Analizler sonucunda CBOL PWG (Consortium for the Barcode of Life-Plant Working 

Group) tarafından evrensel bitki barkodlama geni olarak önerilen rbcL (Ribulose 

bisphosphate carboxylase large chain) geninin ilgili bölgesine ait nükleotid dizisinin 

Phragmites australis’i tür seviyesinde tanımlamada başarılı olduğu tespit edilmiştir. Yapılan 

analizler sonucunda rbcL lokusunun sucul bitkilerde de kullanılabileceği ortaya 

koyulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İznik Gölü, Phragmites australis, DNA Barkodlama, rbcL, Tür 

Tanımlama 
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AKUAPONİK SİSTEMDEKİ BASKIN BAKTERİ TÜRLERİNİN EDNA TEKNİĞİ İLE TESPİTİ 

Sevgi KAYNAR1, Seyyide YAĞIZ2, Süleyman BEKCAN2, Hijran YAVUZCAN2,  

Emre KESKKİN1 

1Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Evrimsel Genetik 

Laboratuvarı Dışkapı/ANKARA sevgik@ankara.edu.tr,  
2Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü, Dışkapı/ANKARA 

 

Amaç:  Bu çalışmada, tilapia (Tilapia zillii) yetiştiriciliği yapılarak elde edilen nutrient 

bakımından zengin olan sular ile domates (S. lycopersicum)  yetiştiriciliği planlanan ve 

dışarıdan bakteri (Nitrosomonas europaea ve Nitrobacter winogradskyi) yüklemesi yapılan 

akuaponik sistemdeki havuzlardan eDNA (enviromental DNA) tekniği ile baskın bakteri 

türlerinin varlığı, tür seviyesinde tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Proje kapsamında kurulan, domates ve tilapia yetiştiriciliği 

yapılan akuaponik sistemdeki 9 ayrı tanktan alınan 500 ml’lik su örnekleri, vakum manifold 

sistemi kullanılarak 0,47 mm çapında 0,2 µm gözenekli selüloz nitrat filtreden geçirilmiştir. 

Çevresel DNA örneklerini barındıran membrandan,  Gene Matrix BioTrace DNA Purification 

Kit kullanılarak DNA izolasyonu yapılmıştır. Bakteri türlerine özgü DNA barkodlama bölgesi 

olan 16S rRNA geni, PCR işlemi ile evrensel 27F ve 1492R primer çifti kullanılarak 

çoğaltılmıştır. PCR işlemi bittikten sonra örnekler saflaştırılarak ve DNA dizi analizi 

yapılmıştır. Sonuçların RDP, NCBI ve GenBank veri tabanları ile karşılaştırılmasıyla baskın 

bakterilerin tür seviyesinde tanımlaması gerçekleştirilmiştir. 

Sonuç: Selüloz nitrat filtre ile gerçekleştirilen DNA izolasyon çalışmalarına ait elektroforez 

görüntülerinde DNA'ya ilişkin ışıma görülmemiş, ayrıca DNA miktar ve kalite değerleri 

standart değerlerin (min. 5 ng/µl, absorpsiyon 1.80-2.20) altında bulunmuştur.  Ancak, bu 

DNA örnekleri kullanılarak kurulan PCR ürünlerinin elektroforez sonuçlarında belirgin 

istenilen boyda bant görüntüleri elde edilmiştir. Bu PCR ürünlerinin saflaştırılıp DNA dizi 

analizleri sonucunda baskın bakteri türünün tür seviyesinde tanımlanması 

gerçekleştirilmiştir. Bu sonuçlar, çevresel DNA yöntemi ile Akuaponik kapalı devre 

yetiştiricilik sistemlerinden alınan su örneklerinden baskın bakteri türlerinin teşhisinin 

başarı ile yapılabildiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Akuaponik, Besin döngüsü, eDNA, 16S rRNA, Bakteriyel analiz   
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KARA SALYANGOZLARININ TOKSİKOLOJİ ÇALIŞMALARINDA KULLANILMASI 

Nermin BİTER 

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir 

nermin.biter@ege.edu.tr 

Amaç: Karasal ekosistemlerde yaygın bulunan salyangozlar, her ne kadar yeterince dikkate 

alınmasa da, kullanılan pestisidler ve kirleticilerle direkt veya dolaylı yollarla sürekli 

etkilenmektedir. Bu canlılar omurgasız olmalarından ve laboratuvar koşullarına alınmaları 

nispeten kolay olduğundan toksikoloji araştırmaları açısından avantajlar sunmaktadır. 

Çalışmada, toksikoloji araştırmaları için kara salyangozlarının nasıl kullanılacağına ilişkin 

yöntemlerin araştırılması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma kapsamında, dünyada ve Türkiye’de dağılımı yüksek 

olan Cornu aspersum (Gastropoda: Pulmonata) kullanılmıştır. Laboratuvar koşullarında (20-

210C sıcaklık; %65-80 bağıl nem; 14-10 sa fotoperiyot) ve 9 litre hacimli kaplarda rutin 

bakımı sağlanan hayvanlardan alışma süresi sonrasında alınan örneklerle pestisid 

uygulama denemeleri yapılmıştır. Denemeler için akut toksisite süresi olarak 96 sa referans 

alınmıştır. Yöntem olarak beslemeyle, topikal uygulamayla ve enjeksiyonla madde 

uygulamaları denenmiştir. 

Sonuç: Besleme yoluyla ve topikal uygulamayla yapılan madde uygulamalarında, 

deneklerin kısa sürede kendilerini savunmaya dönük tepkiler geliştirdiği gözlenmiştir. 

Bununla beraber, maddenin enjeksiyonla uygulanmasında da bir seri savunma tepkisi 

gözlenmesine karşın akut toksisite süresi sonrasında kas tonusunda değişimler, doku hasarı 

ve ölüm gibi somut veriler elde edilmiştir.  

Uygulama esnasında ve belirlenen akut toksisite süresi sonunda yapılan gözlemler ve elde 

edilen verilerle, enjeksiyonla madde uygulaması yönteminin, kısa sürede madde etkisinin 

gözlenmesi açısından besleme ve topikal uygulama yöntemlerine göre daha kullanışlı 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ekotoksikoloji ve toksikoloji çalışmalarında bir alternatif olarak omurgasız hayvanlardan 

kara salyangozlarının kullanılmasına ilişkin yöntem araştırması niteliğinde olan bu 

çalışmanın, ilgili araştırmacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kara salyangozları, toksikoloji, madde uygulama yöntemleri 
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Tribolium confusum (KIRMA BİTİ) (COLEOPTERA; TENEBRİONİDAE) YUMURTASINA 

FOSFİN GAZI UYGULAMASI 

Ayhan ÇATAK1, Mustafa ALTUNTAŞ2, Davut ÖLMEZ2 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji Bölümü, Muğla, 

ayhancatak@posta.mu.edu.tr,  
2Ankara Üniversitesi, Ziraat Fak., Bitki Koruma Bölümü, Ankara 

Amaç: Depolanmış ürün zararlarıyla mücadele için 2014 yılında; Tribolium confusum’un 0-24, 24-48, 

48-72 ve 72-96 saatlik yumurtalarına 50-100-200-300-400 ppm konsantrasyonlarında fosfin gazı 

uygulaması yapılmıştır. T. confusum yumurtalarına değişik uygulama sürelerinde zararlıların ölüm 

oranları belirlenmiştir. Denemeler, 20°C sıcaklık ve %60 nemli ortamda gerçekleştirilmiştir. Değişik 

uygulama periyotlarına ait veriler fosfin gazı konstantrasyonlarıyla ilişkili korelasyonlar sunulmuştur.  

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyali olan T. confusum 2014 yılında Anakara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Depolanmış Ürün Zararlıları Laboratuvarında yetiştirilmiştir. T. 

confusum erginleri 20°C sıcaklık ve %60 nemli ortamda, içinde un bulunan cam kavanoz içerisine 

aktarılarak yumurta bırakması sağlanmıştır. T. confusum erginleri 35 - 80 mesh elek ile elenerek 

yumurtalar; ergin ve undan ayrılmıştır. İlk aşamada T. confusum yumurtaları erginlerinden 4 gün 

boyunca günde bir kez eleme yöntemiyle yapılmıştır. Elde edilen yumurtalar, plastik kaplara aktarılıp 1 

günlük, 2 günlük, 3 günlük ve 4 günlük yumurtalar elde edilmiştir. Her bir kaptaki yumurtalardan 5’er 

miligram tartılıp 0.5 mL’lik ependorf tüplerine aktarılmıştır. Çalışma 2 tekerrürlü olarak yürütülmüş ve 

her bir tekerrürde (5 mg yumurta) ortalama 93 adet yumurta bulunmuştur. Plastik tüplere hava girişi 

ve akışı sağlanması için üzerine 3 adet delik açılmış ve plastik tüplerin üzerine etiketlemeler 

yapılmıştır. Özel olarak hazırlanmış olan ve içinde sıvı bulunan cam tüplere yumurtalar bulunan plastik 

tüpler yerleştirilmiş ve 0 (kontrol), 50 ppm, 100 ppm, 200 pmm, 300 ppm ve 400 ppm gaz formunda 

fosfin uygulanıp üzerine saat, tarih, dozaj etiketlemesi yapılmış ve oda sıcaklığındaki dolaba 

konulmuştur. Dolaba konulan cam tüpler 24 saat sonra çıkarılmıştır. İçinden plastik tüpler alınıp 

plastik kaplara aktarıldıktan sonra dozaj tekerrür etiketlemesi yapılmıştır. Binoküler mikroskop 

altında plastik tüplerdeki yumurtalardan sayım yapılarak larva çıkışı sayısı yazılıp not edilmiştir. 

Sonuç: 2014 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Depolanmış Ürün 

Zararlıları Laboratuvarında yetiştirilen T. confusum’un yumurtasına fosfin gazı uygulama denemeleri 

sonucunda fosfin gazının değişik dozlardaki etkinliği belirlenmiş olup, doz artışına paralel ölüm oranın 

arttığı belirlenmiştir. Fosfin gazına genç yumurtanın oransal olarak yaşlı yumurtadan daha tolerant 

olduğu gözlenmiştir. 48-72 ve 72-96 saatlik yumurtalarda uygulamalarda %100 oranında ölümler 200 

ppm ve daha yüksek dozlarda belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda 0-24 saatlik 

uygulamada en yüksek dozda (400 ppm) bile tüm yaşlardaki yumurtalarda %79 oranda ölüm elde 

edilmiştir. Bu bağlama uygulama süresinin artışına ihtiyaç olduğu ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tribolium confusum (Kırma biti), Fosfin gazı uygulaması 

Teşekkür: Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Öğretim üyelerine ve 

Depolanmış Ürün Zararlıları Laboratuvarında çalışanlarına teşekkür ederiz. 
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YOZGAT YÖRESİNDE İNSANLAR ÜZERİNDE PARAZİTLENEN KENELERDE RİKETSİYA 

VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI 

Aysun KESKİN1, Ahmet BURSALI1, Adem KESKİN1, Şaban TEKİN2 

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Tokat 

bursali383@yahoo.com,  
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak., Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Tokat 

Amaç: Riketsiyalar zorunlu hücre içi olan gram negatif bakterilerdir. Kene, bit ve pire gibi dış 

parazitlerle taşınan riketsiyalar insanlarda tifüs, riketsiya çiçeği, Akdeniz benekli ateşi, Afrika kene 

ısırığı ateşi, Rocky Dağları benekli humması ve Queensland kene tifüsü gibi ölümle sonuçlanabilen 

zoonotik hastalıklar neden olmaktadır. Bu çalışmada, 2009 yılında Yozgat ilinde insanlar üzerinde 

parazitlenen kenelerde riketsiya varlığı ve yaygınlığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.    

Gereçler ve Yöntemler: 2009 yılında Yozgat yöresinde sağlık personelleri tarafından insanlar 

üzerinden 229 adet kene toplanan kene çalışma materyalimizi oluşturmaktadır. Toplanan keneler 

içerisinde %70’lik alkol bulunan şişelere konularak saklanmıştır. Örneklerin tür teşhisleri dış 

morfolojik karakterlerine göre steromikroskop altında yapılmıştır. Örneklerden elde edilen total 

DNA’lar riketsiya varlığını riketsiyal sitrat  sentaz  (gltA)  ve  dış membran  protein  A  (ompA)  gen  

bölgelerini  hedefleyen  primerler  kullanılarak Polimeraz  Zincir  Reaksiyonu  (PCR)  yöntemi  ile 

araştırılmıştır. Riketsiya pozitif PCR ürünleri DNA dizi analizine gönderilmiş ve elde edilen DNA dizileri 

genbank (NCBI BLASTn)’a yüklenerek homoloji analizi yapılmıştır. 

Bulgular: Çalışma kapsamında Yozgat yöresinde insanlar üzerinden toplan 229 örneğin 24 (%10.48)’ü 

riketsiya varlığı bakımından pozitif bulunmuştur. Pozitif örneklerden elde edilen DNA dizilerinin 

genbank verileri ile karşılaştırılması sonucunda, Hyalomma marginatum türüne ait 153 örnekten 10 

(%6,5)’unda Rickettsia aeschlimannii; 52 (26♂, 26♀) Dermacentor marginatus örneğinden 1 (%1,9)’ide 

Rickettsia raoultii, 11 (%21,2)’inde Rickettsia slovaca, 16 (8♂, 8♀) Haemaphysalis parva örneğinin 2 

(%12,5)‘side Rickettsia hoogstraalii varlığı tespit edilmiştir. 

Tartışma ve Sonuç: Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu iklimsel özellikler nedeniyle 

kenelerin gelişebilmeleri ve üreyebilmeleri için çok sayıda uygun habitatlar barındırmaktadır. Bu 

nedenle ülkemizde Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı, riketsiyoz, tularemi gibi kene kaynaklı 

hastalıklar yaygın olarak görülmektedir. Çalışma kapsamında Yozgat yöresinde insanlarda parazitlenen 

kenelerde riketsiya varlığı araştırılmıştır. Yapılan literatür çalışmalarına göre Yozgat yöresi 

kenelerinde riketsiya varlığına dair yapılan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma kapsımda bölge 

kenelerinde R. aeschlimannii, R. hoogstraalii, R. raoultii ve R. slovaca varlığı ilk kez tespit edilmiştir. Bu 

nedenle, bölge sağlık personellerinin keneler tarafından enfeste olan kişilerde riketsiyozların 

gelişebileceği konusunda dikkatli olması tavsiye edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kene, riketsiya, gltA, ompA, insan, Yozgat. 

Teşekkür: Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu  (TÜBİTAK) tarafından KBAG-

114Z136 numaralı araştırma projesi kapsamında desteklenmiştir. 
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ÇORUM YÖRESİ KENELERİNDE RİKETSİYA VARLIĞI VE YAYGINLIĞININ 

ARAŞTIRILMASI 

Ahmet BURSALI1, Adem KESKİN1, Aysun KESKİN1, Tuğba KUL KÖPRÜLÜ1,  

Şaban TEKİN2 

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Tokat  
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak., Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Tokat 

bursali383@yahoo.com, 

Amaç: Bilinen en eski zoonotik hastalıklardan olan riketsiyozlar insanlara kene, bit ve pire gibi dış 

parazitlerle taşınmaktadır. Artan hijyen koşulları nedeniyle bit ve pire kaynaklı riketsiyozların 

prevalansında azalma olsa da kene kaynaklı riketsiyozların prevalansı her geçen yıl artmaktadır. Bu 

çalışmada, 2009 yılında Çorum ilinde insanlar üzerinde parazitlenen kenelerde riketsiya varlığı ve 

yaygınlığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.    

Gereçler ve Yöntemler: 2009 yılında Çorum yöresinde sağlık personelleri tarafından insanlar 

üzerinden toplanan 1010 adet kene çalışma materyalimizi oluşturmaktadır. Toplanan örnekler 

içerisinde %70’lik alkol bulunan şişelere konularak tür teşhislerinin yapılması için Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Akaroloji Laboratuvarına gönderilmiştir. 

Örneklerin DNA izolasyonları laboratuvarımızda hazırlan Turkuaz DNA izolasyon kiti kullanılarak 

yapılmıştır. Elde edilen total DNA’lar riketsiya varlığı yönünden riketsiyal sitrat  sentaz  (gltA; 381 bp)  

ve  dış membran  protein  A  (ompA; 532 bp)  gen  bölgelerini  hedefleyen  primerler  kullanılarak 

Polimeraz  Zincir  Reaksiyonu  (PCR)  ile taranmıştır.  Riketsiya pozitif örnekler DNA dizi analizine 

gönderilmiş ve elde edilen DNA dizileri genbank (NCBI BLASTn)’a yüklenerek homoloji analizi 

yapılmıştır. 

Sonuç: PCR ürünlerinden %1’lik agaroz jel elektroforezinde koşturulması toplam 60 (%5.94) örnek 

riketsiya varlığı bakımından pozitif bulunmuştur. Pozitif PCR ürünleri dizi analizine tabi tutulmuş ve 

elde edilen diziler NCBI BLASTn verileri ile karşılaştırılmıştır.  Çalışma kapsamında, Çorum ilinde 

insanlar üzerinden toplanan 741 (435♂ 306♀) Hyalomma marginatum örneğinin 51 (%6.88)’inde 

Rickettsia aeschlimannii, 3 (%0.4)’ünde Rickettsia sibirica mongolitimonae; 32 (13♂, 19♀) Dermacentor 

marginatus örneğinin 3 (9.4%)’ünde Rickettsia raoultii, 3 (9.4%)’ünde Rickettsia slovaca varlığı tespit 

edilmiştir.  

Ülkemizde her yıl on binlerce kişi keneler tarafından enfeste edilmekte ve yüzlerce kişi Kırım-Kongo 

kanamalı ateşi hastalığı, riketsiyoz, tularemi gibi çeşitli kene kaynaklı enfeksiyonlara yakalanmaktadır. 

Çalışmamız kapsamında, Çorum yöresinde insanlarda parazitlenen kenelerde riketsiya varlığı 

araştırılmış ve bölge kenelerinden H. marginatum türünde R. aeschlimannii, R. sibirica mongolitimonae; 

D. marginatus türünde R. raoultii ve R. slovaca varlığı ilk kez tespit edilmiştir. Çalışma bölgesinde tespit 

edilen riketsiya türlerinin insan patojeni olması nedeniyle sağlık personelinin keneler tarafından 

enfeste edilen kişilerde çeşitli riketsiyozların gelişebileceğine dikkat etmesi tavsiye edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kene, riketsiya, gltA, ompA, insan, Çorum. 

Teşekkür: Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından KBAG-

114Z136 numaralı araştırma projesi kapsamında desteklenmiştir. 
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Morchella elata Fr.’DAN ELDE EDİLEN ÖZÜTLERİN TOHUM ÇİMLENMESİ VE FİDE 

GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Merve KIRKIŞLA, Şükrü SERTER ÇATAV, Halil GÜNGÖR, Köksal KÜÇÜKAKYÜZ 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Muğla, mervekirkisla@hotmail.com 

Amaç: Morchella elata, konifer ormanlarında yetişen mikorizal bir mantar türüdür. 

Özellikle ilkbahar dönemi ortaya çıkan bu türün diğer bitkiler üzerine allelopatik etkisi 

bilinmemektedir. Çalışmanın amacı, genç konifer ormanlarında yetişen 4 bitki türünün 

(Alyssum caricum, Daucus carota, Lavandula stoechas subsp. cariensis ve Phleum exaratum 

subsp. exaratum) çimlenme ve fide gelişimi üzerine farklı konsantrasyonlardaki M. elata 

özütlerinin etkisini araştırmaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: M. elata’ya ait şapka kısımları 2.5, 5 ve 10 g (sırasıyla M1, M2 ve M3 

uygulamaları) olacak şekilde tartılarak, 100 ml distile su içeren erlenlere konulmuştur. 

Erlenler, bir gün boyunca orbital çalkalayıcıda bekletildikten sonra, hazırlanan çözeltiler 

süzülerek santrifüj edilmiştir. Bu işlem sonrası, ilgili özütlerden 10 ml alınarak, 9 cm 

çapında çift filtre kâğıdı içeren petri kaplarına aktarılmıştır. Kontrol uygulaması için de aynı 

miktarda distile su kullanılmıştır. Her bir uygulama için 12 tohum içeren 4 petri kabı 22 oC 

ve 16/8 fotoperiyoda ayarlanmış bir inkübatöre yerleştirilmiştir. On dört günün sonunda, 

her bir tür x uygulama kombinasyonu için çimlenme yüzdesi, fide dinçlik indeksi ve fide yaş 

ağırlığı hesaplanmıştır. 

Sonuçlar: M. elata’dan elde edilen özütler, A. caricum hariç diğer türlerde çimlenme 

başarısını etkilememiştir. A. caricum’da ise M2 ve M3 uygulamaları çimlenme yüzdesini 

anlamlı olarak düşürmüştür. Tüm türlerde, en az bir uygulama (genel olarak M3 

uygulaması) sonrası fide dinçlik indeksi azalmıştır. Fide yaş ağırlığında ise P. exaratum 

dışındaki türlerde kontrole göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda, yüksek konsantrasyondaki M. elata özütlerinin fide gelişimini olumsuz 

etkileyebileceği sonucuna varılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Morchella elata, Tohum çimlenmesi, Fide gelişimi, Allelopati 
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BAZI MAKROMANTAR TÜRLERİNİN MİNERAL MADDE İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Mustafa SEVİNDİK1, Emre Cem ERASLAN2, Celal BAL3, Muhittin DOGAN2, 

Hasan AKGÜL1,  

1 Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Antalya 

2Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Gaziantep 

3Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli M.Y.O, Gaziantep 

sevindik27@gmail.com 

Amaç: Eski tarihlerden beri mantarların hem besin olarak hem de tıbbi amaçla kullanımları 

gerek halk arasında gerekse sağlık sektöründe giderek artmaktadır. İnsanların doğadan 

doğrudan temin ettikleri mantarların faydalarının ve zararlarının tespiti önemlidir. Bu 

çalışmada, Gaziantep ilinden toplanan Morchella esculenta (L.) Pers., Helvella leucomelaena 

(Pers.) Nannf. ve Sarcosphaera crassa Sarcosphaera crassa (Santi ex Steud.) Pouz. 

mantarlarının yapısında bulunan mineral madde içeriklerinin belirlenmesi ile toplandıkları 

habitattan alınan toprak örneklerinin mineral madde içeriklerinin tespiti amaçlanmaktadır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalini M. esculenta, H. leucomelaena ve S. crassa 

mantarları oluşturmaktadır. Ayrıca mantarların toplandığı alandan yaklaşık 5,10 ve 15 cm 

derinliklerinden alınan toprak örnekleri karıştırılıp uygun büyüklükteki eleklerde elenerek 

mineral madde analizine hazır hale getirilmiştir. Toplanan mantar örnekleri laboratuvarda 

açık havada kurutulduktan sonra toprak ve mantar örneklerinden 1 er gr kullanılarak yaş 

yakma metodunu takiben atomik absorbsiyon spektrofotometresi kullanılarak 

belirlenmiştir.  

Sonuç: Yapılan çalışmalar sonucunda mantar ve toprak örneklerinin mineral madde 

içerikleri ppm değerinden belirlenmiştir. Mantarlarda en yüksek Zn değeri 90.2 ile M. 

esculenta, en yüksek Fe 379.1 ile M. esculenta, en yüksek Ca değeri 307.7 ile M. esculenta, Mn 

değeri 30.8 ile M. esculenta, Mg değerinin 93.3 ile S. crassa, Cu değeri 47.7 ile S. crassa, K 

değeri 507.0 ile hem S. crassa hemde H. leucomelaena’da, Pb değeri 15.3 ile M. esculenta, Cr 

değeri 11.5 ile M. esculenta, Ni değeri 3.3 ile M. esculenta, Co değeri 3.1 ile M. esculenta 

olarak belirlenmiştir. Topraklarda en yüksek en yüksek Zn değeri 75.8 ile S. crassa, en 

yüksek Fe 482.0 ile H. leucomelaena, en yüksek Ca değeri 1989.0 ile M. esculenta, Mn değeri 

166.1 ile H. leucomelaena, Mg değerinin 116.3 ile H. leucomelaena, Cu değeri 49.7 ile H. 

leucomelaena, K değeri 418.7 ile H. leucomelaena, Pb değeri 39.6 ile M. esculenta, Cr değeri 

42.5 ile H. leucomelaena, Ni değeri 50.8 ile H. leucomelaena, Co değeri 14.6 ile M. esculenta 

olarak belirlenmiştir. Çalışmalar sonucunda toprak ve mantar örneklerinin mineral madde 

içeriklerinde paralellik görülmemiştir.  

Anahtar Kelimeler: Helvella leucomelaena, Morchella esculenta, Sarcosphaera crassa, 

Mineral Madde, Gaziantep. 
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ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI 

Abdullah ŞAHİN1, Yavuz KOÇAK2 

1Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İleri Teknolojiler Anabilim Dalı,  
2Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Kırşehir 

asahin2909@gmail.com, 

Amaç: Kaliteli bir çevre yönetimi için; çevre kirliliğine sebep olan kaynaklar ve bunların 

kirleticileri ile etkilenen alan ve canlılar hakkında yeterli veriye sahip olunmalı ve daha 

sonra çözüm önerileri ortaya konulmalıdır. Bu kapsamda doğru ve etkin stratejilerin 

üretilebilmesi mevcut verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması 

işlevlerinin gerçekleşmesiyle olabilecektir.  Bu işlevleri bir bütünlük içerisinde 

gerçekleştirebilecek niteliği taşıyan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS ) çevre sorunlarının 

çözümünde kullanımı en güçlü ve en başarılı uygulama alanlarından birisidir. Bu çalışmada 

CBS’nin çevre kirliliği alanındaki mevcut kullanımının avantajları ve faydalarının ortaya 

konulması ve önemine daha fazla dikkat çekilmesi hedeflenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çevre kirliliği araştırmalarında CBS teknolojisi kullanan çok 

sayıda çalışma yapılmıştır. İleriye yönelik kirlilik kontrollerinin sağlanabilmesi için bu 

çalışmaların sayısı giderek de artış göstermektedir. Bu çalışmalar aynı zamanda CBS 

yaklaşımının yararlılığı ve sağladığı avantajları da ortaya koymaktadır. CBS’nin çevresel 

kirleticiler ve bunların sebep olduğu kirliliklerdeki kullanımını içeren bu çalışmalar 

irdelenerek literatüre dayalı bir araştırma yapılmış ve konuya ait bilgiler derleme şeklinde 

sunulmuştur. 

Sonuç: Bu çalışma ile CBS’nin çevre kirliliği çözüm yaklaşımlarında etkili bir teknolojik araç 

olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Özellikle çevre kirliliğiyle mücadele aşamasında CBS’den 

en üst düzeyde yararlanılması kaliteli bir çevrenin oluşturulmasına olumlu bir katkı 

yapacaktır. Kirlilik seviyelerinin en aza indirildiği ve etkin mücadeleleri içeren çevre 

yönetimlerinin doğru ve hızlı bir şekilde yapılanmasında büyük önem taşıyan CBS’nin çevre 

çalışmalarında kullanımı mevcut önemiyle beraber daha da artış göstermelidir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre Kirliliği, Coğrafi Bilgi Sistemi 
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GAZİANTEP İLİNİN FARKLI LOKALİTELERİNDEN TOPLANAN Mentha longifolia L. 

Hudson Ssp. longifolia’nın BAZI EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE BİYOAKTİVİTELERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Mustafa SEVİNDİK1, Hasan AKGÜL1, Mustafa PEHLİVAN2, Selami GÜNAL3,  

Muhittin DOĞAN4 

1 Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Antalya 

2 Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksek Okulu, Gaziantep 

3 İnönü Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Malatya 

4 Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Gaziantep 

sevindik27@gmail.com 

Amaç: Bu çalışmada, Gaziantep ilinin farklı lokalitelerinden toplanan Mentha longifolia L. 

Hudson ssp. longifolia’nın etanol özütlerinin antioksidan, antimikrobiyal aktiviteleri ile bitki 

ve toprak örneklerinin mineral madde içeriklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalini Gaziantep ili içerisinde yedi farklı lokaliteden 

alınan Mentha longifolia subsp. longifolia türü oluşturmaktadır. Toplanan bitki örnekleri 

laboratuvarda açık havada kurutulduktan sonra blender ile toz haline getirilmiştir. Daha 

sonra 50 gr. bitki materyali sokshlet ekstraksiyon cihazında yaklaşık olarak 6 saat etanol ile 

ekstrakte edilmiştir. Antioksidan aktiviteleri hem DPPH yöntemi hem de Rel Assay 

Diagnostics kitleri (TAS, TOS) kullanılarak analiz edilmiştir. Antimikrobiyal aktiviteleri 

modifiye agar dilüsyon metoduyla 6 farklı mikroorganizma üzerinde denenmiştir. Bitki ve 

toprak örneklerinin mineral madde içerikleri yaş yakma metodunu takiben atomik 

absorbsiyon spektrofotometresi kullanılarak belirlenmiştir. 

Sonuç: Yapılan çalışmalar sonucunda bitki örneklerinin tüm lokalitelerde genel olarak 

yüksek antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu mineral madde içeriklerinin 

ise lokalitelere bağlı olarak değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca benzer 

lokalitelerden toplanan bitkiler ile yapılan çalışmaların sonuçlarının buna paralel olarak 

benzerlik göstermesine rağmen bu benzerliğin yükseklik ve diğer ekolojik faktörler ile ilgili 

olmadığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mentha longifolia subsp. longifolia, Lamiaceae, Biyoaktivite, Mineral 

Madde. 
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HATAY İLİNDE AKTARLARDA SATIŞI YAPILAN TIBBİ BİTKİLERİN MEVSİMSEL 

OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mustafa SEVİNDİK1,  Emre Cem ERASLAN2, Hasan AKGÜL1, Mustafa PEHLİVAN3,  

1 Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Antalya 

2Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Gaziantep 

sevindik27@gmail.com 

3Gaziantep Üniversitesi, Nurdağı MYO,  Nurdağı/Gaziantep 

Amaç: Günümüzde insanlar hastalıkların tedavisinde modern tıbbın yanı sıra alternatif 

tıpta kullanılan bitkilere de yönelmektedirler. Ülkemizde Hatay ili alternatif tıpta kullanılan 

bitkilerin satışı en fazla yapılan illerimiz arasındadır. Bu çalışmada Hatay ilinde aktarlarda 

satışı yapılan ve tıbbi amaçla kullanılan bitkilerin kullanılan kısımları, hangi hastalığın 

tedavisinde kullanıldıkları, kullanım metodları ve mevsimsel olarak satışı en fazla yapılan 

tıbbi bitkilerin araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada Hatay ilinde tıbbi öneme sahip bitkilerin satışının 

yapıldığı aktarlar araştırma alanı olarak ve bu alanlarda satışı yapılan tıbbi bitkiler materyal 

olarak kullanılmıştır. Araştırmanın yapıldığı 2013 yılı Kış, İlkbahar, Yaz ve Sonbahar 

mevsimlerinde aktarlarla ve aktarların müşterileriyle anketler yapılmıştır. Ayrıca satışı 

yapılan tıbbi bitkilerin teşhislerin tamamı P.H.DAVİS'in Flora of Turkey and the East Aegean 

Islands isimli kitabından yararlanılarak yapılmıştır. 

Sonuç: Hatay’daki aktarlarda tıbbi bitkilerin açıkta ve paketlenmiş olarak satışa sunulduğu tespit 
edilmiştir. Kış mevsiminde satışı en fazla yapılan tıbbi bitki Zingiber officinale Roscoe (Zencefil) 

bitkisidir. Zencefil bitkisinin kök kısımları genellikle balgam sökücü, mide rahatsızlıkları, iltihap 

kurutucu olarak aktarlarda satışı yapılmaktadır. İlkbahar aylarında en fazla Laurus nobilis L. (Defne) 

bitkisinin yaprağı satılmaktadır ve sindirim sistemi problemleri için kullanılmaktadır. Yaz aylarında en 

fazla tüketilen bitkilerin başında ise Glycyrrhiza glabra L.(Meyan) bitkisinin kökü gelip, sindirim sistemi 

hastalıklarının tedavisi için tüketimi yapılmaktadır. Sonbahar mevsiminde genellikle satışı en fazla 

yapılan bitki Tilia argentea Desf. Ex Dc. (Ihlamur) bitkisidir ve daha çok solunum yolları 

enfeksiyonlarının tedavisi için yaprak ve çiçek kısımlarının satışı yapılmaktadır. Ayrıca yapılan 

araştırma sonucunda dört mevsim alıcı bulan bitkilerin başında Achillea millefolium L. (Civanperçemi) 

gelmektedir ve adet düzenleyici olarak satılmaktadır. Ayrıca Veronica officinalis L.(Yavşan otu) bitkisi 

de şeker hastalığının tedavisi amacıyla satışı dört mevsim yapılan bitkilerdendir. Bazı aktarlarda 

Ziziphus zizyphus (L.) H. Karst. (Hünnap)  meyvesinin Capparis spinosa L. (Kapari) meyvesi olarak,  

Lippia citriodora Kunth. (Limon otu)  yapraklarının Melissa officinalis L. (Oğul otu) yaprağı olarak, 

Prunus avium L. (Kiraz) yapraklarının Ginkgo biloba L. (Mabet Ağacı) yaprakları olarak satışının 

yapıldığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hatay, Tıbbi bitki, Aktar 
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BAZI MAKROMANTAR TÜRLERİNİN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ 

Emre Cem ERASLAN1, Mustafa SEVİNDİK2, Hasan AKGÜL2, Ilgaz ATAKA3, Muhittin 

DOGAN1 

1 Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Gaziantep 

2 Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya 

3 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara 

emrecemeraslan@hotmail.com 

Giriş: Dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal olarak yetişen ve kültürü yapılan 

makrofunguslar gıda olarak tüketilmektedir. Gıda olarak tüketimlerinin yanı sıra mantarlar 

tıbbi açıdan da önemli bir materyaldir. Bu çalışmada, Lepista nuda (Bull.) Cooke., Suillus 

bovinus  (L.) Roussel., Tricholoma colossus (Fr.) Quél. ve Clitocybe nebularis (Batsch), 

P.Kumm. mantar türlerine ait etanol özütlerinin biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Antioksidan aktivitelerin belirlenmesin de DPPH yöntemi 

kullanılmıştır. Mantar örneklerinin, UV-C ve oksidatif kaynaklı hasarlardan DNA’yı koruma 

etkinliklerinin tespiti için pBR322 plazmid DNA’sı (vivantis)  kullanılmıştır. Plazmid DNA, 

mantar örneklerinin varlığında hidrojen peroksit(H2O2) ve UV ‘ye maruz bırakılarak hasara 

uğratıldıktan sonra. % 1,25’lik agaroz jel üzerinde görüntüleme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 

mineral madde içeriklerinin tespiti yaş yakma metodu akabinde atomik absorbsiyon 

spektrofotometresi kullanılarak tespit edilmiştir. 

Sonuç: Mantar örneklerinin etanol özütlerinin yapılan antioksidan ve antimikrobiyal 

aktivite çalışmaları sonucu mantarların farklı konsantrasyonlarında farklı etkilere sahip 

oldukları tespit edilmiştir.  Ayrıca mantarların DNA koruyucu aktivite testlerinde plazmid 

DNA üzerine bir etkiye sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Yapılan mineral madde analizleri 

sonucunda; en yüksek Zn değeri 89.9, Fe değeri 227.6, Ca değeri 39.9, Mn değeri 29.0, Mg 

değeri 93.7, Cu değeri 61.8, K değeri 507.0, Pb değeri 13.8, Cr değeri 7.8, Ni değeri 0.0, Co 

değeri ise 16.6 ppm (mg/kg) olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Lepista nuda, Suillus bovinus, Tricholoma collossus, Clitocybe nebularis 

Makromantar, Antioksidan, Antimikrobiyal, DNA koruyucu aktivite, Mineral Madde 
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BOZTEPE BARAJ GÖLÜ (MALATYA) ZOOPLANKTONU 

Serap SALER1, Gökhan KARAKAYA2, Kenan ALPASLAN2, Fatih GÜNDÜZ2 

1Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ,Elazığ 2Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü, Elazığ, gkarakaya23@gmail.com 

Amaç: Boztepe Baraj Gölü’nden Şubat 2014 - Ocak 2015 tarihleri arasında aylık olarak 

alınan su örneklerinde zooplankton incelenmesi yapılmıştır. Çalışmada teşhisi yapılan 33 

zooplankton türünden 17 tür Rotifera, 13 tür Cladocera ve 3 tür Copepoda grubundandır. 

Toplam zooplanktonun en fazla kaydedildiği dönem mayıs ayı olmuştur.  (271785 

birey/m3). En az birey sayısına ise şubat ayında kaydedilmiştir (5090 birey/m3). En fazla 

takson sayısı ise 17 tür ile Ekim ayında en az tür sayısı ise 5 tür ile şubat ayında tespit 

edilmiştir. Bulunan bütün zooplanktonik türler Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü için ilk 

kayıttır.  

Gereçler ve Yöntemler: Örneklemeler Şubat 2014 - Ocak 2015 tarihleri arasında aylık 

olarak Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü’ nünden standart plankton kepçesi ile (Hydrobios 

Kiel, 25 cm çaplı, 55 µm lik) alınmıştır. Numuneler plastik şişelerde % 4'lük formaldehit 

solüsyonunda korunmuştur. Zooplankton türleri Leitz inverted mikroskop altında 

incelenmiş ve türlerinin tanımlanması ve sınıflandırılması için ilgili literatür kullanılmıştır. 

Sonuç: Baraj gölünde zooplankton türlerinin toplam birey sayılarına göre Rotifera (% 90,9) 

baskın grup olup, Cladocera (% 7,5) ve Copepoda (% 1,6) onları takip eden gruplar 

olmuştur. Keratella cochlearis baskın Rotifer türü olurken Keratella quadrata onu izlemiştir. 

Bosmina longirostris baskın Cladocera türüdür. Cyclops vicinus en çok gözlenen Copepoda 

türü olmuştur. Rotifera diğer gruplara göre fazla çeşitlilik göstermiş ve araştırma dönemi 

boyunca yüksek yoğunluklarda ortaya çıkmıştır. Ötrofi indikatörü olan Keratella cochlearis 

Keratella quadrata, Bosmina longirostris türlerinin sıklıkla çok sayıda kaydedilmiş olması 

gölün ötrof karakterde olabileceğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Rotifera, Cladocera, Copepoda, Boztepe Baraj Gölü  
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KARGI ÇAYI SU KALİTESİNİN FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELERE GÖRE 

BELİRLENMESİ 

Melek ZEYBEK, Hasan KALYONCU 

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Isparta, 

melekzeybek@sdu.edu.tr, 

Amaç: Bu çalışmada, Antalya ili Alanya ilçesinde yer alan Kargı Çayı’nın su kalitesinin fizikokimyasal 

parametrelere göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Arazi çalışmaları Temmuz 2014- Mayıs 2015 tarihleri 

arasında mevsimsel peryotlarla gerçekleştirilmiştir.  

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma alanı olarak seçilen Kargı Çayı’nın yaklaşık uzunluğu 45 km’dir. Kargı 

çayı üzerinde çalışılacak istasyonları belirlemek amacıyla ön arazi çalışması yapılmış ve 7 istasyon 

seçilmiştir. Bu istasyonlardan ilki kaynak bölgesinde yer alırken, son istasyon denizel etkilerin ortaya 

konulması için nehir ağzı bölgesinden seçilmiştir. Su örneklerinin alınmasında koyu renkli 1 litrelik 

polietilen örnek alma kapları kullanılmıştır. Alınan su örneklerinde, biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOI), 

nitrat azotu (NO3-N), nitrit azotu (NO2-N), amonyum azotu (NH4+ -N), klorür (Cl-) ve ortofosfat (PO4--P) 

iyonlarının ölçümleri yapılmıştır. Su sıcaklığı (°C), pH değeri, elektriksel iletkenlik (µS/cm), çözünmüş 

oksijen (mgO2/l) değerleri ise arazi çalışmaları sırasında, portatif multiparametre su kalitesi ölçüm 

cihazı kullanılarak in situ olarak belirlenmiştir. Fizikokimyasal parametrelere göre su kalitesinin 

değerlendirilmesinde Klee (1990)’nin metodu ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (2012)’nde belirlenen 

kriterler kullanılmıştır. 

Sonuç: Klee’nin metoduna göre; nehir ağzı bölgesinde yer alan 7. istasyon sonbahar ve ilkbahar 

mevsimlerinde I-II. kalite sınıfına (az kirlenmiş), yaz ve kış mevsimlerinde I. kalite sınıfına 

(kirlenmemiş ya da çok az kirli) dahil olarak bulunmuştur. Diğer istasyonların ise bu metoda göre tüm 

mevsimlerde I. kalite sınıfına dahil olduğu belirlenmiştir.  SKKY’ne göre, yaz mevsiminde ilk 4 istasyon 

tüm parametrelere göre I. kalite sınıfında, 5., 6. ve 7. istasyonlar ise pH’a göre IV.,  diğer parametrelere 

göre I.; sonbahar mevsiminde 7. istasyon çözünmüş oksijen ve klorür iyonu değerlerine göre II., diğer 

parametrelere göre I. kalite sınıfında; kış mevsiminde tüm istasyonlar ölçülen parametrelerin 

tamamına göre I. kalite sınıfında, ilkbahar mevsiminde 7. istasyon klorür iyonu değerlerine göre II., 

diğer parametrelere göre I., ilk altı istasyon ise tüm parametrelere göre I. kalite sınıfında tespit 

edilmiştir. 

Kargı Çayı’nda yapılan bu çalışma sonunda, akarsuyun çok fazla bir kirlilik yükü altında olmadığı 

saptanmıştır. Klee’nin metodu ve SKKY’nden elde edilen değerler karşılaştırıldığında ise, her iki 

değerlendirmenin de araştırma alanında kirlilik yükü değişimini yansıtıyor olmakla birlikte, yaz 

mevsiminde SKKY’ne göre 5. 6. ve 7. istasyonlarda işaret ettiği kalite sınıfı açısından farklılıklar 

saptanmıştır. Bu durum kalite basamaklarının ve sınıflandırma sisteminin farklı değerlerlerle 

sınırlandırılmasından kaynaklanmaktadır. Klee’e göre su kalite sınıfları 7 basamaktan oluşurken 

SKKY’nde 4 basamak yer almaktadır.  Ayrıca SKKY’nde her parametre için ayrı ayrı kalite sınıfı tespit 

edilir ve en düşük kalite sınıfı o istasyonun sınıfını belirler. Bu durum iki değerlendirme arasında bazı 

farklılıklara yol açabilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Su Kalitesi, Fizikokimyasal parametreler, SKKY, Kargı Çayı 

Teşekkür: Bu çalışma, 113Z608 nolu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir.  
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KARGI ÇAYI (ANTALYA) SU KENESİ (ACARİ, HYDRACHNİDİA) FAUNASININ 

BELİRLENMESİ 

Melek ZEYBEK, Hasan KALYONCU 

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Isparta, 

melekzeybek@sdu.edu.tr, 

Amaç: Temmuz 2014- Mayıs 2015 tarihleri arasında mevsimsel olarak gerçekleştirilen bu 

çalışmada, Kargı Çayı su kenesi faunasının ortaya çıkarılması ve bu canlılara göre 

istasyonlardaki çeşitlilik ve benzerlik değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Antalya ili Alanya ilçesinde yer alan Kargı Çayı yaklaşık 45 km 

uzunluğa sahiptir. Bu çayın su kenesi faunasının ortaya çıkarılması için akarsu üzerinde 7 

istasyon belirlenmiş ve el neti kullanılarak örneklemeler yapılmıştır. Alınan örnekler elek 

serilerinde yıkandıktan sonra beyaz renkli bir küvete konularak canlı formlar pipetle 

ayıklanmış ve Koenike sıvısı içinde tespit edilmiştir. 

Türlerin teşhis edilmesinin ardından istasyonlara göre türlerin baskınlık ve çeşitlilik 

(Shannon Weaver ve Simpson çeşitlilik indeksleri kullanılarak) değerleri hesaplanmıştır. 

İstasyonlar arasındaki benzerlik değerleri ise Sørensen’in benzerlik indeksi kullanılarak 

belirlenmiştir. 

Bulgular:  Çalışma sonunda 8 familya ve 11 cinse ait toplam 32 takson ve 276 birey tespit 

edilmiştir. Su kenesi türlerinin familyalara göre dağılımı Hygrobatidae (9 takson), 

Torrenticolidae (8), Sperchontidae (6), Lebertidae (3), Hydryphantidae (3), Aturidae (1), 

Hydrodromidae (1) ve Mideopsidae (1) şeklindedir. En fazla birey altıncı istasyonda 

belirlenirken, nehir ağzı bölgesinde yer alan son istasyonda herhangi bir su kenesi örneğine 

rastlanılmamıştır. Akarsu boyunca Atractides cinsi 7 türle, Sperchon cinsi ise 6 türle temsil 

edilmiş ve en fazla türle temsil edilen cinsler olmuştur. Hygrobates fluviatilis, Lebertia 

fimbriata ve Lebertia porosa türleri Kargı Çayı’nın en baskın türleri olarak bulunmuştur. 

Shannon Weaver ve Simpson indekslerine göre en yüksek çeşitlilik değerleri 4. istasyonda, 

en düşük değerler ise 1. istasyonda belirlenmiştir. İstasyonlar arasındaki faunistik 

benzerliği tespit etmek amacıyla yapılan Sørensen indeksine göre, 4. ve 5. istasyonda en 

yüksek benzerlik değeri (%41) bulunmuştur. 

Tartışma ve Sonuç: Sulak alanlarımız kullanılırken sadece ekonomik yönden ele 

alınmamalı, biyolojik açıdan da değerlendirilmelidir. Bu sistemlerde organizma çeşitliliğinin 

tespit edilmesi ve doğal dengelerin korunması, sürdürülebilir çevre yönetimi açısından 

oldukça önemlidir. Bu amaçla yapılan çalışma sonunda 8 familyaya ait 32 tür kaydı 

verilmiştir. Kargı Çayı su kenesi faunasının belirlenmesine yönelik yapılan ilk çalışma 

olması nedeniyle, belirlenen türler bu akarsu için yeni kayıt niteliğindedir. 

Anahtar Kelimeler: Su kenesi, Hydrachnidia, Fauna, Kargı Çayı 

Teşekkür: Bu çalışma, 113Z608 nolu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir. 

Ayrıca su kenelerinin teşhisi konusunda yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Yunus Ömer 

BOYACI’ya (SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi) teşekkürü bir borç biliriz.  
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BOZTEPE BARAJ GÖLÜ (MALATYA) SU KALİTESİNİN ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kenan ALPASLAN, Gökhan KARAKAYA, Fatih GÜNDÜZ, Gülden ARISOY,  

Mehmet KÜÇÜKYILMAZ 

1Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Elazığ ,alpaslankenan@gmail.com 

Amaç: Boztepe Baraj Gölü, Malatya İli Hekimhan ilçesi yol güzergahında Sarsap dağları ile 

çevrili alanda olup Malatya'nın Arguvan ilçesi tarafından gelen Hasar Çayı, Yazıhan ilçesi 

Molla İbrahim Köyü’nden gelen Ağıl deresi ile Yağca Köyü’nden gelen Hırın çayının 

birleşmesiyle oluşan sulama amaçlı inşa edilmiş baraj gölüdür. Toprak gövde dolgu tipi olan 

barajın gövde hacmi 4.300.000 m3, akarsu yatağından yüksekliği 81,00 m, normal su 

kotunda göl hacmi 83,70 hm3, normal su kotunda göl alanı 4,90 km2'dir. Baraj 10.164 

hektarlık bir alana sulama hizmeti vermektedir. Bu çalışmada, Boztepe Baraj Gölü su 

kalitesinin gökkuşağı alabalık yetiştiriciliği açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Boztepe Baraj Gölü’n de 2014 yılı Ocak-Aralık ayları arasında 3 

noktada aylık örnekleme yapılmıştır. Örnekleme noktalarında yerinde ölçümler yapılarak 

(sıcaklık, çözünmüş oksijen, oksijen doygunluğu, pH ve elektriksel iletkenlik) su örnekleri 

alınmış ve soğuk zincirle laboratuvara ulaştırılmıştır. Laboratuvarda değerlendirmeye esas 

parametrelerin (Sertlik mg/l (kalsiyum),Amonyak NH3-N mg/L, Nitrit NO2-N mg/l, Nitrat 

NO3-N mg/l) analizleri gerçekleştirilmiştir. Sedgwick (1985), Stevenson (1987), Barton 

(1996), Wedemeyer (1996), Brannon (1991), Smith and Piper (1975), Soderberg (1983), 

Westin (1974), Birkbeck (1973) vee Brown and Mcleay (1975) tarafından önerilen 

sınıflandırma değerlerinden yararlanılmıştır. 

Sonuç: Boztepe Baraj Gölü’nde yıl boyu sıcaklık 5,8-24,0 °C, pH 7,6-9,3, çözünmüş oksijen 

6,9-13,9 mg/L, amonyum 0,01-0,13 mg NH3+/L, nitrit 0,001-0,035 mg NO2-/L, nitrat 0,03-

1,67 mg NO3-/L arasında değişim göstermiştir. İzlenen değerler belirtilen sınıflandırma 

indeksleri ile karşılaştırıldığında nitrit ve nitrat değerlerinin alabalık yetiştiriciliğinde 

balığın gelişimi için uygun sınır değerleri aştığı ancak alabalık kültürü için sorun 

oluşturacak kadar yüksek düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak Boztepe Baraj Gölü 

alabalık yetiştiriciliği için uygun bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Boztepe Baraj Gölü, alabalık, sıcaklık, pH, oksijen 
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KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN EKOLOJİYE OLASI ETKİLERİ 

Ferdağ HELVACIOĞLU1, Salih GÖKKÜR1 

1Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen-İzmir, ferdag.helvacioglu@gthb.gov.tr – 

ferdaghelvacioglu@hotmail.com 

Amaç: Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri sıklıkla görülmektedir. Bu 

çalışmada, iklim değişikliğinin doğaya olası etkileri ele alınmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: İklimdeki değişim mevsimlerde kaymalara sebep olmakta ve 

böylece ekolojik yaşam olumsuz etkilenmektedir. Hava sıcaklıklarında meydana gelen 

değişiklikler nedeniyle, yaşam koşulları değişen bazı canlı türlerinin daha uygun yaşam 

alanları bulabilmek için göç etmesi, bazı canlı türlerinin ise sayılarında artmalar veya 

azalmalar yaşanması ve bundan biyolojik çeşitliliğin zarar görmesi beklenmektedir.        

Sonuç: Küresel iklim değişikliği ile ilgili yapılan senaryolarda canlıların davranışlarında ve 

yaşam alanlarında değişiklik olacağı öngörülmektedir. İklim değişikliği konusunda 

yapılacak çalışmalarda, ekoloji alanında uzman kişilerle çalışılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Küresel İklim Değişikliği, Biyolojik Çeşitlilik, Ekoloji 
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ADIYAMAN EĞRİÇAY’ DA Vesicularia dubyana ’nın BİYOLOJİK FİLTRE 

(BİORESTORATOR) OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

Dilek KOÇ, Mehmet Ferit GİKLİ, Erdal Rıdvan SIVACI 

Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 

Amaç:  Mart – Nisan 2015 tarihleri arasında yapmış olduğumuz arazi çalışmamızda, Adıyaman Eğriçay 

üzerinde seçilen farklı iki istasyona Vesicularia dubyana ekilmiştir. Bir aylık süre sonunda Eğriçay’ da 

ekilen makrofitin element düzeyindeki madde birikimi incelenmiş ve biyorestoratör tür olarak 

kullanılabilirliği araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler:  Mart 2015 tarihinde Eğriçay üzerinde farklı iki istasyon seçilmiştir. Birinci 

istasyon noktası berrak renkte ve kokusuz iken ikinci istasyon noktası mor – siyah renkte ve keskin 

kokuludur. Bu istasyonlarda su geçişini engellemeyecek şekilde filelere koyulan Vesicularia dubyana 50 

‘şer gram olarak ekilmiştir. Nisan 2015 tarihinde sistemden alınan makrofitlerden ve kontrol 

grubundan sırasıyla 0,3 gram alınarak ICPMS cihazında (Perkin Elmer Nexion 350) element düzeyinde 

incelenmiştir. Makrofitlerden klorofil tayini için 0.5 gr alınarak havanda ezilmiştir. Ezilen örnekler 25 

ml aseton ile karıştırılarak +4 0C’de 24 saat bekletilmiştir. Daha sonra sanrtifüj tüplerine alınarak 4000 

rpm’de 10 dakika santrifüjden sonra süpernatanttan 1 ml alınarak spektrofotometrede (Shimadzu Uv 

Spectrophotometer UV-1800) okunmuş ve bu değerler Lichtentaler and Wellburn metoduna göre 

hesaplanmıştır (Lichtenthaler, 1985). 

Sonuç: Element düzeyinde yapılan inceleme sonuçları Perkin Elmer Nexion 350 ICPMS cihazından 

alınmıştır. Sonuçlar sırasıyla 1.istasyondaki makrofit, su, 2. İstasyondaki makrofit, su ve WHO veri 

parametreleri; B (12820,214 - 45,913 - 10469,546 - 34,907 ve 2400), Cl (163189,539 – 0 - 

5375061,126 – 6566,327 ve 250000), Ca (7223285,602 – 11432,318 – 503396,084 – 13600,217 ve 

150000), Cr (87584,369 - 3,68 - 239493,896 - 4,228 ve 50), Mn (286845,469 - 1,724 - 562000,597 - 

2,334 ve 400), Fe (11691495,11 - 0,145 - 44391390,4 - 204,502 ve 300), Ni (235984,741 - 2,428 - 

656938,382 - 4,142 ve 70), Cu (22125,367 - 9,262 - 24431,431 - 21,046 ve 2000), Zn (45250,777 - 

29,88 - 48263,103 - 31,727 ve 4000), As (1050,98 - 0,336 - 670,343 - 0,168 ve 10), Se (806,153 - 0 - 

609,818 - 12,653 ve 40), Mo (1443,291 - 0,598 - 482,243 - 4,832 ve 70), Ag (52,468 - 0,041 - 16,866 – 0 

ve 50), Cd (274,076 - 0 - 284,724 - 0 ve 3), Sb (63,599 - 0,047 - 7,364 - 0,28 ve 20), Ba (36412,826 - 

43,639 - 28969,076 - 67,291 ve 700), Hg (7,461 - 0 - 9,118 - 0 ve 6), Pb (3668,799 - 15,823 - 2717,439 - 

15,446 ve 10), U (537,986 - 0,154 - 323,381 - 0,297 ve 30) µg/L olarak ölçülmüştür. Makrofitlerin 

pigment değerleri sırasıyla klorofil-a, klorofil-b, karotenoid olarak; kontrol grubunda (31,99447 - 

21,26583 - 7,25551073), 1.istasyonda (17,87097 - 10,91014 - 3,0896354) ve 2. istasyonda (8,76785 - 

5,6986567 - 1,67353742) mg/L ölçülmüştür. Bu çalışmamız sonucunda V. dubyana’nın biyosorpsiyon 

kapasitesinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir. WHO (World Health Organization) içme suyu kalitesi 

standartlarına göre seçilen istasyonlardaki su kalitesi oldukça düşük çıkmıştır.  Bu sonuçlar V. 

dubyana’nın etkili bir biorestaratör olduğunu göstermektedir. Havzanın karıştığı büyük sistem suları 

tarımsal sulama ve hayvancılıkta kullanıldığı için acil bir eylem planı hazırlanıp arıtım yapılması 

gerekmektedir. Bu çalışmada kullandığımız makrofitle bu amaç için hem ucuz hem de ekosisteme zarar 

vermeden suyu filtre edebilecek bir biorestaratör olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Eğriçay, Biofilitre, Makrofit, Kirlilik 
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Spermophilus fulvus Lichtenstein, 1832(MAMMALİA:RODENTİA)’UN EKOLOJİSİ, 

DAVRANIŞI VE ÜREMESİ ÜZERİNE ZANJAN VE QAZVİN İLLERİNDE (KUZEYBATIİRAN) 

GÖZLEMLER 

Mohammad MORADİ¹, Pooyan MORADİ GHARAHKLOO¹,  

Ashkan MORADİ GHARAHKLOO² 

1 Department of Biology, Faculty of Science, University of Zanjan, Zanjan – Iran. 

2.Shahid Beheshti University of Sciences, Tehran, Iran 

Amaç: Bu çalışmada Spermophilus fulvus’uniki yıl boyunca laboratuar ve arazi 

çalışmalarında rapor edilmiş ekolojik davranışları ve üreme özellikleri verilmiştir.  

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma 2013 ve 2014 yıllarında yürütülmüştür.Arazi 

çalışmalarındaki gözlemler kaydedilmiştir.Habitatlarında bulunan yuva şekilleri de 

kaydedilmiştir.Canlı örnekler bir çok lokalitede tahta yakalama tuzaklari ile 

yakalanmıştır.Üreme özellikleri (Süt salgılanma, hamilelik, embriyolar ve testis şişkinliği 

gibi) laboratuarda ve arazide kayıtedilmiştir. Laboratuarda yeni doğmuş bireylerin 

ağırlıkları ve dış özellikleri kaydedilmiştir. 

Sonuç: Bulgulara göre Spermophilus  fulvus İran’ın kuzeybatısında Zanjan and Qazvin 

İllerinde yayılmaktadır. 

Habitat:Spermophilus’un bu türü seyrek vejetasyonlu bölgeleri tercih etmektedir. Özellikle 

yaz aylarında sulu kökleri ve gövdeleri olan bitkilerin olduğu yerlerde bulunurlar. 

Yuva: Genellikle step bölgelerde yuva kazdıkları tespit edilmiştir. Çünkü bu tip bölgelerde 

yuva kazmak çok kolaydır. Ayrıca step bölgelerde kazılan yuvaların daha derin ve kompleks 

olduğu da tespit edilmiştir.  

Davranış: İran’da bir çok lokalitedeki klimatik koşullara göre yer sincapları mevsimlerin 

değişik zamanlarında aktiviteleri başlar. 

Üreme: laboratuar ve arazide çalışmalarında yer sincaplarının yılda bir yada iki kez 

doğurdukları ve doğan yavruların 1-4 cm uzunluğunda olduğu tespit edilmiştir.  

Zanjan İli (Nemavar Köyü) bulgularına göre yer sincapları yılda bir doğum yapar ve doğan 

yavrular 4-6 cm uzunluğundadır. 

Anahtar Kelimeler:Spermophilus fulvus, Ekoloji,Davranış,Üreme, İran 
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M. hellenica’NIN, BAL ARISI İLE İLİŞKİSİ VE ÇAM BALI ÜRETİMİNDEKİ ROLÜ 

Rahşan İVGİN TUNCA, Özgür CEYLAN, Okan ÖZGÜL,  

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ula Ali Koçman Meslek Yüksek Okulu, Arıcılık 

Programı, Ula, Muğla 

Amaç: Biyolojik bir materyalin türlerinin, alt türlerinin ve türler arasındaki ilişkilerinin 

ülkenin ilgili birimlerince bilinmesi, materyalin tanımlanmasına ve ekolojik olarak canlının 

devamlılığının sağlanmasına olanak vermektedir. Çam balının üretiminde esas rol oynayan 

M. hellenica’nın varyasyonunun tanımlanması hem böceğin kendi yaşam alanı ve döngüsü 

hem de ekonomik anlamda katkısının daha iyi anlaşılmasında etkin rol oynayacaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Rio Sözleşmesinin temel maddelerin birisi de ülkeleri kendi 

biyolojik çeşitlerini belirlemesi ve bunları korumak için gerekli önlemleri almakla yükümlü 

kılmıştır. Biyolojik çeşitlilik ülkelerin doğal kaynakları arasında sayılır ve bu kaynakların 

korunması ülkelerin kalkınması ve sürdürülebilir gelişmeleri açısından oldukça önemlidir. 

Biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi ve korunması geleceğe yönelik işlevsel kalkınma 

planlarının oluşturulması açısından da önemlidir. 

Sonuç: Bu çalışmada, çam balının üretiminde ana faktör olan M. hellenica yaşam döngüsü ile 

ilgili yapılmış olan çalışmalar ve arıcılık faaliyetleri içinde böceğin rolü derlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: M. hellenica, Balarısı (A. mellifera L.), çambalı. 
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UŞAK İLİNDE ZERKONİD AKARLARIN YÜKSEKLİK VE HABİTAT TERCİHLERİ 

Raşit URHAN1, Elif Hilal DURAN1, Mehmet KARACA1, Esat KIZILKAYA1 

1Pamukkale Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Kınıklı - Denizli, elifhilalduran@pau.edu.tr 

Amaç: Şubat 2013 – Temmuz 2014 tarihleri arasında Uşak ilinde gerçekleştirilen arazi 

çalışmalarının ardından 11 farklı zerkonid akar türünün (Prozercon banazensis, P. 

denizliensis, P. erdogani, P. yavuzi, Zercon cokelezicus, Z. colligans, Z. hispanicus, Z. huseyini, Z. 

magdae, Z. marinae ve Z. quadricavum) alanda yayılış gösterdiği anlaşılmıştır. Tespit edilen 

türlerin hangi yükseklik zonlarında (300-1400 metre aralığında) ve habitat tiplerinde 

(ahlat: Pyrus elaegrifolia, alıç: Crataegus monogyna, ardıç: Juniperus sp., çam: Pinus sp., 

çınar: Platanus orientalis, funda: Erica sp., geven: Astragalus sp., servi: Cupressus sp., kavak: 

Populus sp., meşe: Quercus sp., sakız ağacı: Pistacia lentiscus, sarmaşık: Hedera helix, sedir: 

Cedrus libani, söğüt, Salix alba, laden: Cistus sp. ve yosun) yayılış gösterdikleri 

araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Uşak illinin farklı habitatlarından döküntü, toprak ve yosun 

örnekleri naylon torbalara konularak laboratuara getirildi. Örnekler, birleştirilmiş Berlese 

hunilerinden oluşan ayıklama cihazına yerleştirilerek içerisindeki zerkonid akarların 

%70’lik alkol şişelerinde toplanmaları sağlandı. Zerkonid akarların stereo mikroskop 

altında ayıklama işlemleri gerçekleştirildi. Örneklerin ağartılmasında ve temizlenmesinde 

%60'lık laktik asit kullanıldı. Mikroskobik (Olympus BX50 ve CX41, Nikon SMZ 745T) 

incelemeler genellikle gliserinli ortamda yapıldı. İncelenmesi tamamlanarak teşhisleri 

gerçekleştirilen türlerin yayılış gösterdikleri rakımlar ve örneklemelerin yapıldığı bitkilerin 

döküntü tiplerine göre tespit edildikleri habitat çeşitleri tablolar halinde verildi. 

Sonuç: Zerkonid akarların yükseklik ve habitat tercihlerine bakıldığında P. banazensis ve P. 

yavuzi türlerinin sadece alçak rakımlarda (400-700 m), bazılarının sadece 800-1000 m 

aralığında (P. denizliensis, Z. magdae ve Z. quadricavum) ve bazı türlerin ise daha geniş bir 

yükseklik aralığında yayılış gösterdikleri (P. erdogani, Z. cokelezicus, Z. colligans, Z. 

hispanicus, Z. huseyini ve Z. marinae) saptanmıştır. Türlerin habitat tercihleri için de benzer 

bir durum söz konusudur. Bazı türlere birden fazla habitatta rastlanırken (P. erdogani, Z. 

cokelezicus, Z. colligans, Z. hispanicus, Z. huseyini ve Z. marinae), Z. magdae ve Z. 

quadricavum türlerine ikişer, bazı türlere ise tek habitatta (P. banazensis, P. denizliensis ve P. 

yavuzi) rastlanılmıştır. Tüm bu veriler ışığında zerkonid akar türlerinin çeşitli yükseklik ve 

habitat tercihleri olduğu öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Acari, Zerconidae, yükseklik ve habitat tercihleri, Uşak, Türkiye 

Teşekkür: Bu çalışma, 113Z717 nolu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir. Bu 

çalışma Orman ve Su İşleri Bakanlığının 72784983-488.04-35133 nolu kararı ile 

gerçekleştirilmiştir. 
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TÜRKİYE MİKOTASI İÇİN AFYONKARAHİSAR'DAN İKİ YENİ Psathyrella (Fr.) Ouél. 

(Psathyrellaceae) KAYDI 

Kutret GEZER1, Ahmet AFYON2, Dursun YAĞIZ2, Aziz TÜRKOĞLU1, Muhsin KONUK1, 

Oğuzhan KAYGUSUZ1 

1Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Kınıklı-Denizli,  
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak., İlköğretim Bölümü, Konya,  

3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji Bölümü, Kötekli-Muğla,  
4Üsküdar Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak., Moleküler Biyoloji ve Genetik 

Bölümü, İstanbul kgezer@pau.edu.tr, 

Amaç: 2008 - 2009 yılları arasında Afyonkarahisar ilinde gerçekleştirilen proje 

kapsamında; ekolojik koşulların mantar gelişimi için uygun olduğu, özellikle ilkbahar ve 

sonbahar aylarında arazi çalışmaları gerçekleştirilmiş ve makrofungus örnekleri 

toplanmıştır. Arazi ve laboratuar çalışmaları sonucunda bu örneklerin ülkemiz mikotası için 

yeni kayıt olduğu tespit edilmiştir. Ülkemiz mikotası için yeni kayıt olarak verilen 

taksonlarla ilgili veriler sunulmuştur. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalini oluşturan mantar örnekleri 2008 - 2009 

yılları arasında Afyonkarahisar ilinde gerçekleştirilen arazi çalışmalarıyla toplanmıştır. 

Örneklerin renkli fotoğrafları, koku, tat ve habitat gibi morfolojik ve ekolojik özellikleri 

bulundukları yerde kaydedilirken;  mikroskobik özellikleri ise laboratuvarda tespit 

edilmiştir. İlgili literatürler yardımıyla türlerin teşhisleri gerçekleştirilmiştir. Bu taksonlar 

2014 yılında Sesli ve Denchev tarafından güncellenen Sesli & Denchev (2008) ve Solak  ve 

diğerleri (2015) tarafından yapılan son çalışmalarla karşılaştırılarak Türkiye mikobiyotası 

için yeni kayıt oldukları tespit edilmiştir. Fungaryum materyali haline getirilen takson 

örnekleri Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlköğretim 

Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı laboratuvarında saklanmaktadır. 

Sonuç: Afyonkarahisar ilinde gerçekleştirilen arazi ve laboratuar çalışmaları sonucunda 

toplanan mantarlardan Psathyrella hirta Peck ve Psathyrella pellucidipes (Romagn.) M.M. 

Moser (Psathyrellaceae) taksonlarının Türkiye'den ilk kez kaydedildiği ve ülkemiz mikotası 

için yeni kayıt olduğu tespit edilmiştir. Taksonların makroskobik ve mikroskobik 

fotoğrafları, betimlemesi, lokalite ve habitat bilgileri verilmiştir. Çalışma ile Türkiye 

makrofungus çeşitliliğine katkıda bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Afyonkarahisar, Yeni Kayıt, Psathyrella hirta, Psathyrella pellucidipes 

Teşekkür: Bu çalışma verileri 107T123 nolu TÜBİTAK projesinden alınmıştır. 
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Zercon agnostus Błaszak, 1979 (Acari, Zerconidae) NİMFLERİNİN TÜRKİYE’DEN İLK 

KAYDI 

Mehmet KARACA, Elif Hilal DURAN, Esat KIZILKAYA, Raşit URHAN 

Pamukkale Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Kınıklı - Denizli, m.karaca_86@hotmail.com 

Amaç: Amasya ilinde yayılış gösteren zerkonid akarların (Acari: Zerconidae) faunasını 

belirlemek ve Türkiye zerkonid faunasına katkıda bulunmak amacıyla farklı habitatlarından 

toplanan döküntü, toprak, liken ve yosun örneklerinde yaşayan Zercon C. L. Koch, 1836 

cinsine ait akarlar incelenmiştir. Türkiye’den daha önce 2 kez lokalite kaydı verilen Zercon 

agnostus Błaszak, 1979 türünün Amasya'dan toplanan örneklere göre tanımı yapılmıştır ve 

türün nimf evrelerine ait bireylere ilk defa bu çalışmada rastlanılmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Amasya Kent Ormanı’nın farklı habitatlarından naylon torbalara 

konularak etiketlenip laboratuara getirilen döküntü, toprak ve yosun örnekleri, 

birleştirilmiş Berlese hunilerinden oluşan ayıklama cihazına yerleştirilerek içerisindeki 

zerkonid akarların %70’lik etil alkol şişelerinde toplanmaları sağlandı. Zerkonid akarların 

stereo mikroskop (Nikon SMZ745T) altında ayıklama işlemleri gerçekleştirildi. Örneklerin 

ağartılmasında ve temizlenmesinde %60'lık laktik asit kullanıldı. Mikroskobik incelemeler 

genellikle gliserinli ortamda yapıldı. Ancak farklı konumlarda incelenmesi gerektiğinde 

Hoyer ortamında geçici preparatları hazırlandı. İncelenmesi tamamlanarak tanımları 

yapılan örneklerin mikroskopta şekilleri çizildi (Olympus BX50 ve CX41), çeşitli vücut 

kısımlarının ölçümleri yapıldı. İncelenmesi tamamlanan örnekler, içinde %96'lık etil alkol 

ve 1-3 damla gliserin bulunan saklama şişelerine konulup etiketlendi. 

Sonuç: Zercon agnostus türünün tanımı 1979 yılında Polonyalı akarolog Czeslaw Błaszak 

tarafından Amanos Dağları’ndan (Adana) toplanan dişi fertlere göre yapılmıştır. Urhan ve 

diğ. 2007 yılında Yozgat Çamlığı Milli Parkı’ndan bu türün erkek ve dişi fertlerinin kaydını 

vermişlerdir. Ancak şu ana kadar türün nimf evrelerine ait fertlerine rastlanılmamıştır. 

Amasya Kent Ormanı’ndan yapılan örneklemeler sonucunda bu türün dişi (57 ♀♀) ve erkek 

(32 ♂♂) fertlerinin yanısıra ilk defa deutonimf (18) ve protonimf (6) evrelerine ait bireyleri 

de tespit edilmiştir. Örnekler ışık mikroskobunda incelenerek tanımları gözden geçirilmiş, 

özgün şekilleri çizilmiş, çeşitli vücut kısımlarına ait ölçümleri yapılmış, Türkiye ve dünya 

yayılışları literatürler ışığında tartışılmıştır. Ayrıca, Türkiye’den bilinen Zercon C. L. Koch 

türleri için bir teşhis anahtarı da düzenlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Acari, Zerconidae, Zercon agnostus, nimf, Amasya, Türkiye 
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SULARA BULAŞAN DİKLOFENAK İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ    

Kıvılcım ÇAKTÜ GÜLER1, H. Aysun MERCİMEK 2, Sezen DOĞAN1, Savaş KUŞCU3 
1  Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Kilis, caktukivilcim@gmail.com 

2 Kilis 7 Ararlık Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Kilis 
3   Meteorloji Genel Müdürlüğü, Ankara 

Amaç: İlaçlar, çevresel sulardaki  varlıkları nedeniyle  dikkat çeken önemli kirleticilerdir. 

Son yıllarda  ilaçlar ve onların metabolitleri düşük biyoçözünürlüğe sahip olmaları ve 

sürekli yüksek dozda alınmalarından dolayı; vücut sıvılarından su arıtım fabrikalarında  

yeraltı ve içme sularında giderek artan oranlarda  bulunmaktadır. Düşük 

konsantrasyonlarda insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerinden dolayı bu bikleşikler 

oldukça ilgi çekmektedir. Bu ilaçlara en tipik örnek olan diklofenak, steroid olmayan önemli 

bir  anti- anflammatuar bir ilaçtır. Ayrıca romatizmal ağrılarda ve akut yaralanmalarda ağrı 

kesici ilaç olarak sıkça  kullanılmaktadır. Bu nedenle, diklofenak insan vücudunda en sık 

rastlanan ilaç atığıdır. Diklofenağın tüm bu özellikleri onun sulardan uzaklaştırılmasını son 

derece elzem kılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Diklofenak ile mücadele konusunda gerek ülkemizde gerekse 

yurtdışında pek çok çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların başında geleneksel arıtma 

yöntemleri gelmektedir. Ozonlama, UV radyasyonu, aktif karbon adsorpsiyonu atık su 

fabrikalarının başlıca kullandığı arıtım teknikleri arasında yer alırken, diklofenağın 

arıtımında kısmen etki göstermektedir. Bu yöntemlerin yeterince etkin olmaması yeni 

yöntemlerin keşfinin önünün açmıştır. Bu yöntemlerden bir tanesi de biyo degredasyondur. 

Mantar ve bakterilerin besin kaynağı olarak diklofenağı kullanması böylece yok edilemeyen 

miktarlarda bile diklofenağın ortadan kalkması sağlanmıştır. Biyo-degredasyon yöntemi 

için seçilecek bakteri veya mayaların niteliği kadar ortam şartları bu sistemin çalışmasında 

büyük öneme sahiptir. Diklofenak ile mücadelede diğer bir yöntem ise moleküler baskılama 

yöntemiyle hazırlanan partikül veya kriyojellerdir. bu yöntemin esasında hedef maddeye 

özgü kavitelerin oluştulması adsorpsiyonu ve desorpsiyonu mevcuttur. Sadece 

uzaklaştırılması istenen moleküle ait kaviteler yüksek oranda ve spesifik saflaştırmayı 

sağlamıştır.   

Sonuç: Geleneksel yöntemler ile yapılan diklofenak arıtımında başarının % 17’lerde 

kalması çevre ve canlı sağlığı için aslında büyük bir başarısızlık olduğu gözlenmiştir. Öyleki 

1-500 μg/L arasındaki diklofenak varlığına 28 gün boyunca maruz kalan gökkuşağı 

balıklarının organları zarar görmüştür. Bu yöntemlerin başarısızlığın ardından biyo 

degradasyon yöntemi son derece başarılı bulmuş ancak biyodegradasyonun uygulanması 

sırasında gereken orta koşullarının çoğu zaman ayarlanamaması uygulanma alanlarını 

kısıtlamıştır.  

Son olarak pek çok arıtım işleminde bilim adamlarının gözde yöntemlerinden biri olan 

moleküler baskılama yönemi diklofenak arıtımında %98 arıtım başarısına sahiptir. Bu 

yöntemle hazırlanan adsorbentler istenilen boyut ve şekilde, düşük maliyette üretilirken 

aynı zamanda her türlü çevre koşullarınada dayanıklıdır.  

Anahtar Kelimeler: Diklofenak, arıtım, moleküler baskılama yöntemi 

mailto:caktukivilcim@gmail.com
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İNCİ KEFALİ (Alburnus tarichi)’NİN KAS DOKUSUNDAKİ TRİAÇİLGLİSEROL İLE 

FOSFOLİPİT ALTSINIFLARININ YAĞ ASİDİ İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Veysi KIZMAZ1, Mehmet Başhan2 

1Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır 

2Dicle Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Diyarbakır 

vkizmaz@yahoo.com 

Amaç: Van Gölü’nde yaşayan İnci Kefali (Alburnus tarichi)’nin Aralık 2012 tarihinde 

analizlenen balıkların kas dokusu bileşenlerinden ve balık metabolizmasında farklı rolleri 

bulunan triaçilgliserol ile fosfolipit altsınıfları incelenmiştir. Kasın yağ içeriğindeki 

değişmeleri anlamak ve balığın besinsel değerini tespit etmek için başlıca lipit sınıfları olan 

PL altsınıfları (fosfatidilkolin, fosfatidilinositol, fosfatidilserin ve fosfatidiletanolamin) ve 

TAG fraksiyonlarının yağ asidi kompozisyonunu ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Analizlerde, Van Gölü’nden Aralık 2012 döneminde toplanan 

balıklar kullanıldı. Balıkların dorsal kasları taze olarak alınıp yaş ağırlıkları saptandıktan 

sonra kloroform-metanol (2/1) karışımında homojenize edilerek lipitler ekstrakte edilmiş 

ve total lipitler, ince tabaka kromatoğrafisi ile triaçilgliserol ve fosfolipit alt sınıf 

fraksiyonlarına ayrıldı. Çözücü içindeki lipitlerin, asitli metanolde kaynatılarak metil 

esterlerine dönüştürülmesi sağlandı. Yağ asitlerinin yüzde içeriği, gaz kromotografi cihazı 

kullanılarak analiz edildi. Her analiz üç kez tekrar edilmiştir. Yağ asidi yüzdelerinin 

karşılaştırılması, tek yönlü varyans analizi (Anova) ile yapıldı. Farklılıklar Tukey-HSD testi 

ile belirlendi.  

Sonuç: Analiz sonucunda elde edilen verilerden; TAG’de doymuş yağ asitlerinden 16:0, tekli 

doymamış yağ asitlerinden 16:1n-7, 18:1n-9 ve aşırı doymamış yağ asitlerinden 20:5n-3; 

PC’de doymuş yağ asitlerinden 16:0, tekli doymamış yağ asitlerinden 18:1n-9 ve aşırı 

doymamış yağ asitlerinden 20:5n-3 ve 22:6n-3; PI’da doymuş yağ asitlerinden 18:0, tekli 

doymamış yağ asitlerinden 18:1n-9, aşırı doymamış yağ asitlerinden 20:4n-6, 20:5n-3 ve 

22:6n-3; PS’de doymuş yağ asitlerinden 16:0, 18:0, tekli doymamış yağ asitlerinden 18:1n-

9, aşırı doymamış yağ asitlerinden 22:6n-3; PE’de doymuş yağ asitlerinden 16:0, 18:0, tekli 

doymamış yağ asitlerinden 18:1n-9, aşırı doymamış yağ asitlerinden 20:5n-3 ve 22:6n-3 

major olarak belirlenmiştir. Bireysel yağ asitleri değerlendirildiğinde 14:0, 16:1n-7, 18:1n-9 

TAG’de; 16:0 PC’de; 18:0 PI ve PS’de; 20:4n-6 PI’de; 22:6n-3 PE’de diğer bileşenlere oranla 

daha yüksek yüzdede tespit edilmiştir. Total SFA PS ve PS’de; total MUFA TAG’de; total 

PUFA ve total n-3 PE’de; total n-6 ise PI’de yüksek değerde belirlenmiştir. N-3/n-6 oranı 

bakımından PE diğer bileşenler bakımından daha fazla olduğu görüşmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Van Gölü, Alburnus tarichi, triaçilgliserol, fosfolipit altsınıfları 
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İNCİ KEFALİ (Alburnus tarichi)’NİN OVARYUM DOKUSUNDAKİ TRİAÇİLGLİSEROL İLE 

FOSFOLİPİT ALTSINIFLARININ YAĞ ASİDİ İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Veysi KIZMAZ1, Mehmet BAŞHAN2 

1Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır 

2Dicle Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Diyarbakır 

vkizmaz@yahoo.com 

Amaç: Aralık 2012 tarihinde Van Gölü’nde yaşayan İnci Kefali (Alburnus tarichi)’nin 

ovaryum dokusundaki; adipoz dokusunda depo edilen ve enerji rezervi olarak kullanılan 

triaçilgliserol ile hücre membranı ve yapısının temel bileşenini oluşturan fosfolipit 

altsınıflarından fosfatidilkolin, fosfatidilinositol, fosfatidilserin ve fosfatidiletanolamin yağ 

asidi içeriklerinin dağılımlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Analizlerde, Van Gölü’nden Aralık 2012 döneminde toplanan 

balıklar kullanıldı. Örneklerin cinsiyet tayini yapıldıktan sonra gonatları taze olarak alınıp 

yaş ağırlıkları saptandı. Dokular, kloroform-metanol (2/1) karışımında homojenize edilerek 

lipitler ekstrakte edilmiş ve total lipitler, ince tabaka kromatoğrafisi ile triaçilgliserol ve 

fosfolipit alt sınıflarına fraksiyonlaştırıldı. Asitli metanolde metil esterlerine dönüştürülen 

yağ asitleri, Gaz Kromotografi cihazı kullanılarak analiz edildi. Her analiz üç kez tekrar 

edildi. Yağ asidi yüzdelerinin karşılaştırılması, tek yönlü varyans analizi (Anova) ile yapıldı. 

Farklılıklar Tukey-HSD testi ile belirlendi.  

Sonuç: TAG’de doymuş yağ asitlerinden 16:0 % 10.62, tekli doymamış yağ asitlerinden 

18:1n-9   % 27.31,  aşırı doymamış yağ asitlerinden 20:5n-3 %13.14,  PC’de 16:0 % 29.18, 

18:1 n-9 % 17.67, 22:6 n-3 %20.21, PI’da 18:0 % 19.45, 18:1n-9   % 15.47, 20:4n-6  %28.65, 

PS’de 16:0 %17.33 ve 18:0 % 17.04, 18:1 n-9 %14.38, 22:6n-3 %19.57, PE’de 16:0 %12.57 

ve 18:0 % 11.37, 18:1 n-9 % 11.79, 22:6n-3 %27.62 major yağ asitleri olarak saptanmıştır. 

N-3/n-6 oranının PC’de diğer fraksiyonlara oranla daha fazla olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Van Gölü, Alburnus tarichi, triaçilgliserol, fosfolipit altsınıfları 
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Tricholoma (Fr.) STAUDE TÜRLERİNİN EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN  

DEĞERLENDİRİLMESİ 

İsmail ŞEN1, Hakan ALLI1 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Menteşe – Muğla, 

frapesle@gmail.com 

Amaç: Tricholoma (Fr.) Staude dünya üzerinde yaklaşık olarak 1000 taksonla temsil 

edildiği düşünülen oldukça geniş bir cins olarak göze çarpmaktadır. Tricholoma cinsi temel 

olarak zorunlu mikorizal olması nedeniyle orman ekosisteminde anahtar rol oynamaktadır. 

Bu kapsamda, ülkemizde yetişmekte olan Tricholoma türlerinin ekolojik özelliklerinin 

değerlendirilmesi ve muhtemel yetişme yerlerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler:  Yapılan bu çalışma kapsamında 2013 – 2015 yılları arasında Ege 

Bölgesi’nde yer alan farklı lokalitelerde yapılan arazi çalışmaları sonucu elde edilen veriler 

mevcut literatür ile karşılaştırılarak derlenmiştir.  

Sonuç: Mikorizal olan Tricholoma temel olarak Betulaceae, Fagaceae, Salicaceae ve Pinaceae 

familyaları ile birlikte yaşamaktadır.  Tricholoma cingulatum (Salix sp.), T. populinum 

(Populus sp.) T. apium (Pinus sp.) gibi türlerin tek bir takson ile mikorizal olmasının yanı 

sıra T. terreum gibi birçok konukçu ile mikorizal olan türler de bulunmaktadır. Tricholoma 

terreum gibi farklı konukçularla mikoriza oluşturabilen türler geniş bir yayılışa sahiptir.  

Tricholoma cinsinin ektomikorizal yapısının yanı sıra Monotropideae familyasında yer alan 

bazı vasküler bitkilerin parazitik saldırılarına maruz kaldıkları bilinmektedir. Özellikle 

fotosentez yapamayan Monotropa hypopitys, tohum oluşumu ve büyümesi için Tricholoma 

cingulatum, T. portentosum ve T. terreum gibi türlere ihtiyaç duymaktadır. Fotosentez 

yapamayan bu bitkiler fotesentez ürünlerini Tricholoma türlerinden sağlamaktadır. Bu sıra 

dışı durum, parazitik bir olgu olmasına rağmen biyoçeşitliliğe olan katkısından dolayı 

önemlidir. 

Mevcut literatür bulgularına göre, yoğun olarak rizomorf oluşturan bir mikoriza yapısına 

sahip Tricholoma cinsi, bitkilerin kök ağlarını çok geniş ölçekte artırmakta ve böylece 

bitkilerin su ve mineralleri alma kapasitelerini genişletmektedir.  Bu sayede, bitki 

gelişimine katkı sağlamakta ve sağlıklı ormanların varlığını desteklemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Tricholoma, Habitat, Mikoriza, Ege Bölgesi, Ekoloji 

Teşekkür: Bu araştırmaya finansal destek sağlayan TÜBİTAK (TBAG-114Z721 nolu proje) 

ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu (BAP 14/002 nolu 

proje)’na teşekkür ederiz. 



 

XII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                        14-17 EYLÜL 2015, MUĞLA 
 

367 

 

KÜTAHYA YÖRESİNDE YETİŞEN MAKROFUNGUSLARIN EKOLOJİK AÇIDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hakan ALLI1, Bekir ÇÖL1, İsmail ŞEN1 

1.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Menteşe – Muğla, 

hakanalli@gmail.com 

Amaç: Makrofunguslar ekosistemlerde anahtar rol oynamaktadır. Mikorizal yapıları ile bitkilere su ve 

mineraller sağlarken saprofitik olan türler ölü canlı artıklarını parçalayarak elementlerin tekrar doğal 

döngülere katılmasını sağlamaktadır. Bununla beraber, parazitik olanlar canlılara zarar vererek 

ekonomik ve ekolojik kayıplara neden olmaktadır. Ekosistemin oldukça önemli bir bileşeni olan 

makrofungusların bir bütün olarak incelenmesi önemlidir. Bu nedenle, sunulan bu çalışma kapsamında 

Kütahya yöresinde yetişmekte olan makrofungusların ekolojik olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: 2010 – 2014 yılları arasında Kütahya yöresinde rutin olarak yapılan arazi 

çalışmaları sonucunda makrofungus örnekleri toplanmış ve habitat özellikleri belirlenmiştir. Daha 

sonra örnekler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kriptogam Araştırma Laboratuarına taşınarak 

teşhisleri yapılmıştır. Belirlenen taksonlar mikorizal, saprofitik veya parazitik olarak sınıflandırılmış ve 

bölgedeki dağılımları değerlendirilmiştir. 

Sonuç: Arazi ve laboratuar çalışmaları sonucunda bölgeden 343 takson belirlenmiştir. Bu taksonların 

91’i (% 26.53) mikorizal, 178’i (% 51.89) saprofitik, 7’si (% 2.04) parazitiktir. Ayrıca belirlenen 

taksonların 27’sinin (% 7.89) geliştiği substrata bağlı olarak saprofitik ve parazitik olduğu 

belirlenmiştir. Bununla birlikte, 40 (% 11.66) taksonun ekolojik yapıları ile ilgili kesin veriler yoktur. 

Çünkü bu taksonlar toprak üzerinde yetişmekte olup bitki döküntüleri, kök, dallar gibi organik 

materyallerle olan ilişkileri tam olarak belirlenememiştir.  

Belirlenen taksonların büyük bölümü saprofitiktir. Ormanlık arazi bakımından oldukça zengin bir 

coğrafyaya sahip olan Kütahya yöresindeki bitki kalıntılarının sindirilerek elementlerin tekrar doğal 

döngülere kazandırıldığı görülmektedir. Bu sayede, saprofitik makrofungusların ormanlık arazilerdeki 

humus miktarının artırarak toprak yapısını zenginleştirmektedir. Bununla birlikte, bazı taksonların 

üzerinde geliştiği substrata bağlı olarak saprofik veya parazitik olan türlerin yalnızca parazit olan 

türlere göre daha fazla yayılış gösterdiği görülmektedir. Parazitik etkilerinden dolayı bu taksonlar canlı 

bitkilerin ölümüne neden olmaktadır. Özellikle ticari amaçla yetiştirilen bitkilere zarar vermesi bölge 

için ekonomik kayıplara yol açmıştır. Ayrıca, bölgede yayılış gösteren ve ülkemiz için endemik bir tür 

olan Ehrami Karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana var. pyramidata)’ın parazit makrofunguslar 

tarafından etkilenmektedir. Ehrami Karaçamın nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olması 

nedeniyle parazit türlere karşı önlem alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Mikorizal makrofungusların bölgedeki % 26.53’lük bir pay ile ikinci en yüksek dağılıma sahip olduğu 

görülmektedir. Böylece Kütahya yöresinde en fazla yayılış gösteren saprofitik ve mikorizal türlerin 

dağılımı incelendiğinde, makrofungusların mevcut orman yapısının güçlenmesine dönük olarak görev 

yaptığı görülmektedir. Bu yönü ile makrofunguslar parazitik türlerin aktivitelerine rağmen ormanların 

daha sağlıklı ve daha güçlü olmasını desteklediği görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Mikorizal, Parazit, Saprofit, Ekosistem, Kütahya, Makrofungus 

Teşekkür: Bu araştırmaya TBAG-110R019 nolu proje ile finansal destekte bulunan Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’na teşekkür ederiz. 
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EDAFİK VE HEMİEDAFİK ÖRÜMCEKLER 

Tarık DANIŞMAN 

Kırıkkale Üniversitesi Fen Edb. Fak. Biyoloji Bölümü, Yahşihan -Kırıkkale, 

tarikdani@yahoo.com 

Amaç: Türkiye’de yayılış gösteren toprak içerisinde ve kısmen toprağa bağımlı yaşamaya 

adapte olmuş örümcek türleri ortaya koyulmuş, bazı ekolojik notlar kaydedilmiş ve 

Türkiye’den edafik yeni bir örümcek türü kaydı verilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Edafik ve hemiedafik örümcek familyalarına ait bazı türler arazi 

çalışmalarında kullanılan aspiratör, elek, çukur tuzak, yer altı tuzağı vb. yardımıyla 

toplanmıştır. Mevcut türler Kırıkkale Üniversitesi Araknoloji Müzesi (KUAM) 

koleksiyonunda, %70’lik etanolde etiketlenerek saklanmıştır. Örümceklerin teşhisi güncel 

teşhis anahtarları kullanılarak gerçekleştirilmiştir ve fotoğraflama Leica S8Apo Stereo 

mikroskop ile buna bağlı Leica DFC 320 kamera ile yapılmıştır. 

Sonuç: Toprak içerisindeki örümceklerin dikey dağılımı toprağın gözenekliliği, toprak tipi, 

sıcaklık ve nem oranı gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu 

çalışmada yer örümceklerinden Edafik ve hemiedafik karakterli bazı bireyler yakalanmış ve 

mikrohabitat tercihleri değerlendirilmiştir. Elde edilen örümcek familyaları ve bu 

familyalara ait örümcek türleri tablo halinde belirtilmiştir. Bu sonuca göre hayatlarını 

toprak altında geçiren örümcek türlerinde depigmentasyon, göz küçülmesi veya göz kaybı, 

optik olmayan bazı duyusal organlarda uzunlamasına büyüme, kütikula incelmesi, bazı 

vücut uzantılarında kısalma ve kütleşme gibi bazı adaptasyonların geliştiği görülmüş ve bu 

bilgiler mevcut literatür bilgileri ile birlikte derlenmiştir. Ayrıca Türkiye’den hemiedafik 

yeni bir örümcek türü kaydı verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Edafik örümcekler, adaptasyon 
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TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR SIÇRAYICI ÖRÜMCEK KAYDI: Pellenes seriatus (Thorell, 1875) 

(Araneae: Salticidae) 

Tarık DANIŞMAN1, İlhan COŞAR2 

1Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Yahşihan -Kırıkkale,  
2Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale  

tarikdani@yahoo.com 

Amaç: Türkiye örümcek faunasını belirlemek amacıyla farklı bölgelerden toplanan sıçrayıcı 

örümcek türleri incelenmiş ve örümcek faunasına katkılar sağlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: İnceleme materyali olan örümcekler 2013 yılında aspiratör, atrap 

ve silkme şemsiyesi ile Sinop’tan toplanmıştır. Numuneler Kırıkkale Üniversitesi Araknoloji 

Müzesi (KUAM) koleksiyonunda, %70’lik etanolde etiketlenerek saklanmıştır. Örümcekler 

güncel teşhis anahtarları kullanılarak stereo mikroskop altında teşhis edilmiştir. Bunun için 

epijinlerin daimi preparatları hazırlanmıştır. Fotoğraflama Leica S8Apo stereo mikroskop 

ile buna bağlı Leica DFC 320 kamera ile yapılmıştır. 

Sonuç: Güneydoğu Avrupa ve Asya’da yayılış gösteren bu türün ülkemiz örümcek faunası 

için yeni olduğu tespit edilmiş ve sıçrayıcı örümcek faunasına katkılar sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Araneae, Salticidae, Pellenes seriatus, Türkiye 

Teşekkür: Bu çalışma 2012-22 no’lu KKU-BAP projesi tarafından desteklenmiştir. 
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GÖKOVA İÇ KÖRFEZ (SONBAHAR 2015) İHTİYOPLANKTONU 

Tülin ÇOKER, Zeynep Özlem BEŞE, Öykü ÖZGERMEN, Etem TAŞ 

Amaç: Önceki geniş kapsamlı iki çalışmada (Anonim,2006; Çoker ve Cihangir, 2013) 

Gökova İç Körfez balıkların özellikle önemli bir yumurtlama alanı olarak bulunmuştur.Bu 

çalışmada; daha önce veri bulunmayan sonbahar mevsiminde Gökova İç Körfez’deki 

ihtiyoplankton durumu değerlendirilmiştir. 

Gereçler Ve Yöntemler: Ekim-Kasım 2013 aylarında Gökova İç Körfez’in azmak çıkışları 

(Kadın Azamağı ve Akçapınar azmağı) ve azmakların arasında kalan kıyısal alanda 1,5-30 m 

derinliklerde konumlanmış 12 istasyonda, 200 mikron gözaçıklığı olan, 52 cm çaplı kepçe 

ile 10 dakikalık horizontal zooplankton çekimleri yapılmıştır.Zooplankton örnekleri içinden 

balık yumurta ve larvaları pipet ve pens yardımıyla ayıklanarak, stereobinoküler mikroskop 

yardımıyla tayin edilmiş ve %4’lük formol solüsyonunda saklanmıştır.Zooplankton 

çekimleri yanı sıra her bir istasyonda hidrografik parametreler(sıcaklık, tuzluluk, oksijen ve 

pH değerleri)kaydedilmiştir. 

Sonuç: Örnekleme sonucunda 5 familyadan 9 türe ait balık yumurta ve larvası tespit 

edilmiştir.Toplam 20 adet yumurta ile 4 adet larva bireyi incelenmiştir.Tespit edilen 

familyalar; Sparidae, Callionymidae,Gobiidae, Soleidae, Bothidae olmak üzere kıyıda 

yumurta bırakan gruplara aittir. (Anonim, 2006)’da Akyaka ve Azmaklar mevkii türlerin en 

önemli yumurtlama alanlarından biri olarak bildirilmiştir.2009’dan itibaren bu bölüm 

balıkçılığa yasaklı alanlar sınırları dahilindedir. Bu örnekleme, alan balıkçılığa kapatıldıktan 

sonra bölgede yapılan bu ilk yumurta-larva izleme çalışmasıdır. Balıkçı gözlemleri bölgede 

üreme faaliyetlerinin artmış olduğu yönündedir, ancak ekim ve kasım (2015)ayları 

itibarıyla İç Körfezdeki üreme faaliyetlerinin düşük düzeyde devam ettiği görülmüştür.  

Sonbaharda iç körfezde kirlilik etkileri arasında sayılan tekne faaliyetleri son derece zayıf 

olarak devam etmektedir. Ekim ayı oksijen değerleri; 4,47-7,78 mgr/lt ,Kasım ayı; 4,28-6,55 

mgr/lt olarakkaydedilmiştir. Dolayısıyla tür ve birey sayılarında belirlenen azlık 

sonbahardaki besin elementlerinin azlığı ve balık türlerinin  üreme dönemleriyle 

bağlantılıdır. 

Anahtar kelimeler: Gökova İç Körfez(Ege Denizi), yumurta,larva 

Teşekkür: SAD-AFAG ve Harun güçlüsoy’a örnekleme aşamasında verdikleri destekten 

ötürü teşekkürü bir borç biliriz. 
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TÜRKİYE İÇ SULARINDAN YAKALANAN YILAN BALIKLARININ (Anguilla anguilla 

Linnaeus, 1766) BAZI MORFOMETRİK KARAKTERLERİ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ 

Ali İLHAN, Dilek İLHAN, Ramoni Olajide HAMMED 

E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü 35100, Bornova/İzmir 

alilhan73@gmail.com 

Amaç: Bu çalışmada, Türkiye iç sularından yakalanmış olan Yılan balıkları (Anguilla 

anguilla)’nın bazı morfometrik karakterleri ile boy-ağırlık ilişkisi parametrelerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmaya konu olan balık örnekleri Ege Üniversitesi Su Ürünleri 

Fakültesi Müzesi İçsu balıkları koleksiyonunda yer almaktadır. Farklı akarsulardan 

toplanmış olan 114 yılan balığı bireyi incelenmiştir. Söz konusu balıkların, total boy, ağırlık, 

baş boyu, baş yüksekliği, maksimum vücut yüksekliği, göz çapı, interorbiter mesafe, burun 

boyu, dorsal yüzgeç boyu, anal yüzgeç boyu, pektoral yüzgeç boyu, predorsal mesafe ve 

preanal mesafe gibi morfometrik karakterleri ölçülmüştür. Ayrıca, baş boyu-maksimum 

vücut yüksekliği, baş boyu-burun boyu, baş boyu-baş yüksekliği, baş boyu-total boy, göz 

çapı-baş boyu, göz çapı-interorbiter mesafe, göz çapı-burun boyu ve predorsal mesafe-

preanal mesafe oranları hesaplanmıştır.  

Sonuç: Balıkların total boyları 12.7-64.1 cm, ağırlıkları ise 3.21-416.14 g arasında değişim 

göstermektedir. Morfometrik karakterlerden; GÇ/BB oranı 0.08, GÇ/İOM oranı 0.51, 

GÇ/BrnB oranı 0.41, BY/MVY oranı 0.92, BrnB/BB oranı 0.19, BY/BB oranı 0.42, BB/TB 

oranı 0.13 ve PreDM/PreAM oranı 0.71 ortalama değerleri elde edilmiştir. Boy-ağırlık 

ilişkisi parametreleri, a= 0.0011, b=3.154; R2 değeri ise 0.956 olarak hesaplanmıştır. 

Dünya denizlerinde üreme yerlerinin Meksika Körfezi olduğu bilinen Avrupa Yılan 

balıklarının, özellikle son yıllarda adı geçen körfezdeki petrol kirliliği felaketlerine rağmen 

FAO kayıtlarına göre dünya denizlerindeki avcılık miktarlarında büyük farklılıklar olmadığı 

gözlenmektedir. Oysa ki, TUİK istatistiklerine göre, ülkemiz kıyılarındaki avcılık verilerinde 

1996 yılından günümüze kadar avlanan yılan balığı miktarındaki azalış dikkat çekmektedir. 

2000’li yıllar öncesinde 300 tonların üzerinde olan yıllık verim özellikle 2010 yılından 

sonra yaklaşık %90 oranında azalarak 30 tonlar civarına gerilediği görülmektedir. Bu 

çalışmanın gerçekleştirilmesindeki ana unsurlardan biri de stoklardaki bu büyük düşüşe 

dikkat çekebilmektir. 

Anahtar Kelimeler: Anguilla anguilla, morfometri, boy-ağırlık ilişkisi 
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Cistus salviifolius L.'un (Cistaceae) YANGIN SONRASI ÇİMLENME ÖZELLİKLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Şükrü Serter ÇATAV1, Köksal KÜÇÜKAKYÜZ1, Çağatay TAVŞANOĞLU2 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Muğla, adigeserter@gmail.com 

2Hacettepe Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü Ekoloji ABD, Yangın Ekolojisi ve Tohum 

Araştırmaları Lab., Ankara 

Giriş: Cistus salviifolius L. (Adaçayı yapraklı laden), yangına eğilimli alanlarda yayılış 

gösteren sık dallı ve bodur bir çalıdır. C. salviifolius bireyleri, her yıl oldukça fazla sayıda 

tohum üretirler ve rejenerasyonları sadece tohumlar aracılığıyla gerçekleşir.  

Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, C. salviifolius bitkisinde yangın sonrası çimlenmeyi 

etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. 

Gereçler ve Yöntemler: Marmaris ilçesinde, 1978 ve 1997 yıllarında orman yangını 

geçirmiş bir alan çalışma bölgesi olarak seçilmiştir. Bu alandan 32 C. salviifolius bitkisi 

belirlenmiş ve her bir bitkiye ait çeşitli ölçümler (bitki boyu, meyve sayısı, ortalama tohum 

sayısı, tohum ağırlığı vb.) yapılmıştır. Ayrıca laboratuvar ortamında sıcaklık şoku (120 oC – 

5 dk) ve kontrol uygulaması içeren bir çimlenme deneyi de gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

sonuçlar arasındaki anlamlı ilişkiler bir korelasyon matrisi uygulanarak sınanmıştır.  

Sonuçlar: Sıcaklık şoku uygulamasının kontrole göre 27 bireyde çimlenmeyi anlamlı olarak 

arttırdığı belirlenmiştir. Buna ek olarak, tohum su geçirgenlik seviyesi, tohum ağırlığı, 

tohum sayısı ve meyve sayısı gibi bitki özelliklerin çimlenme başarısını etkilediği tespit 

edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, öngörülemeyen çevre koşullarında (örneğin; 

kuraklık ve yangın durumu) çimlenmeyi etkileyen faktörlerin daha iyi anlaşılmasına katkıda 

bulunabilir. 

Anahtar Kelimeler: Cistus salviifolius, Sıcaklık Şoku, Çimlenme 

Teşekkür: Bu çalışma, Şükrü Serter Çatav’ın yüksek lisans tezinin bir kısmı olup, Muğla 

Sıtkı Koçman Üniversitesi BAP-12-103 numaralı bilimsel araştırma projesi ile 

desteklenmiştir. 
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BALIK GEÇİT(Ş)LERİ 

Fevzi YILMAZ, Tuncer Okan GENÇ 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Menteşe- Muğla 

yfevzi@mu.edu.tr 

Amaç: Balıklar doğası gereği akarsularda üreme, beslenme ve birçok nedene bağlı olarak 

uzun ya da kısa mesafeli göç etme içgüdüsüne sahiptir. Bu göçler genellikle dengeleme 

amaçlı memba göçü, akarsuda farklı habitatlar arasındaki (potamodrom) göç, 

popülasyonlar arasında değişim ve diyadrom göç (katadrom ve anadrom) davranışı 

şeklinde olmaktadır. Ancak akarsular üzerine kurulan baraj ya da HES’ ler balıkların doğal 

geçişleriniı engellemektedir. Bu engeli minimum düzeye indirmenin tek yolu olan balık 

geçitleri çalışır ve etkin olmalıdır. Bu çalışmanın amacı, balık geçitleri olarak adlandırılan 

hidrolik yapılar hakkında güncel bilgi vermek, ülkemizdeki durumunu ele almak ve balık 

geçitlerinin önemini vurgulamaktır. 

Gereç ve Yöntemler: Balık geçitleri, su canlılarının göç yolları üzerindeki baraj ve bent gibi 

engelleri aşarak balıkların göçlerini kolaylaştıran yapıdır. Balık geçidi tipleri genel olarak 

doğala benzer, teknik tip ve diğer balık geçitleri olmak üzere üçe ayrılır. Ülkemizde balık 

geçitlerinin akarsu ekosistemlerinin korunmasına yönelik ilk uygulamaları 20. yüzyılın 

başlarına rastlamaktadır.  Ayrıca ülkemizde günümüzde yaklaşık 600 adet baraj, işletmeye 

alınmış yaklaşık 450 adet HES bulunmaktadır. Yapım çalışmaları devam eden HES sayısı ise 

600’ ün üzerindedir. Ayrıca akarsular üzerinde kurulan bu yapıların kaç tanesinde balık 

geçidi vardır ya da ne kadar uygulanabilir tam olarak bilinmemektedir. Bu sebeplerden 

dolayı balık geçitleri üzerine yapılan bazı çalışmalar ele alınmış ve değerlendirilmiştir. 

Sonuç: Yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler göstermektedir ki, ülkemizde balık 

geçitlerinin önemi gerek özel gerek devlet kuruluşları tarafından tam olarak 

anlaşılamamıştır. Balık geçitleri yapım aşamasında türe ve su kütlesine özgü ve göç 

dönemleri yönünden değerlendirilmelidir.  Böylece her bir hidrolik yapıda özgün balık 

geçitleri üretilmiş olacaktır. Aksi takdirde doğal balık faunası üzerindeki baskı her geçen 

gün artarak devam edecektir. 

Anahtar Kelimeler:  Balık geçitleri, Balıklar, Akarsu, HES 



 

XII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                        14-17 EYLÜL 2015, MUĞLA 
 

374 

 

METAL AKÜMÜLASYONUNDA YENİ BİR YÖNTEM : YAPAY MİDYE TEKNOLOJİSİ 

Tuncer Okan GENÇ, Fevzi YILMAZ 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi. Biyoloji Bölümü, Menteşe- Muğla 

okangenc@mu.edu.tr, 

Amaç: Günümüzde giderek artan su kirliliğinin etkilerinin ortaya konabilmesi amacıyla 

uzun süreli izleme çalışmaları yapılmakta ve ileriye dönük daha büyük problemlerin 

engellenmesine yönelik önlemler alınmaktadır. Bilinen on milyona yakın kimyasal madde 

vardır ve bunlardan büyük bir kısmı günlük hayatta kullanılmaktadır. Kimyasal kirliliğin en 

önemli nedenlerinden biri de ağır metaller olarak ifade edilebilir. Yapay midye metal 

birikiminin ortaya konmasını amaçlayan özel bir teknolojidir.  

Gereç ve Yöntemler: Yapay midye, pasif bir örneklemedir, bir sorbent ortam üzerinde bir 

bariyer ile bağımsız (metalleri) kirleticileri toplayan veya biriktiren bir cihazdır. Cihaz (YM) 

200 mg Chelex-100 (Bio-Rad 50-100 mesh) tüp içinde 8 ml tuzlu su / tatlı su içinde 

süspanse edildiği, geçirgen olmayan bir Perspex borusundan oluşmaktadır (60 mm x 25 

cm). Tüpün her iki ucunu mekanik hasardan korumak için ileri poliakrilamid jel tabakası 

(kalınlık: 1 cm) ile kaplanır. Chelax-100 (metal bağlayıcı ajan) içinde poliakrilamid jel ve 

metaller yoluyla su yayılır ve (kompleks) ayrıştırılır. Hazırlanan yapay midye örnekleri 

akarsu üzerinde belirlenen istasyonlara bırakılır ve belirlenen süre (bir ay) sonra metal 

içeriğini belirlemek için örnekler toplanır. 

Sonuç: Genellikle farklı hidrografik/ coğrafik bölgelerde bio-izleme çalışmaları önemli 

ölçüde fiziksel ve biyolojik faktörlerden etkilenilmektedir. Ayrıca birçok akarsu ortamında, 

olumsuz ya da uygunsuz çevre koşulları nedeniyle birçok canlı türü yaşamamaktadır. 

Laboratuar koşulları altında tasarlanan yapay midye örnekleri yaşayan midyeler benzer 

şekilde metalleri bünyesine alabilir ve fiziksel ve biyolojik faktörlerden etkilenmemesi 

ayrıca ortama bırakılabilir olmasından dolayı çok avantajlı pasif örnekleme cihazlarıdır. 

Anahtar Kelimeler: Yapay Midye, Biyo-akümülasyon , Çevre Kirliliği 

Teşekkür: Bu çalışma, 13/72 nolu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri tarafından desteklenmektedir. 
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KELAYNAKLARIN (Geronticus eremita) BIRECIK’TEKI 2015 YILI ÜREME BAŞARILARI 

Gülçin ÖZKINACI1, Can YENIYURT2 

1Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Bölümü, Bartın, gulcin_ozkinaci@hotmail.com,  
2 Doğa Derneği, Ankara 

Giriş: Kelaynak, nesli küresel ölçekte yok olmak üzere olan bir kuş türüdür. Dünya’da iki 

popülasyonu bulunan kelaynakların Mezopotamya popülasyonuna mensup olan 

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki yarı-yabani kelaynaklar, kış aylarını esaret altında 

geçirmekte Mart – Haziran aylarında doğal ve yapay yuvalarda üremektedirler. 

Kelaynakların üreme başarıları türün neslinin devam etmesi için büyük öneme sahiptir. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde doğal ve yapay 

yuvalarda 03 Mart 2015 – 18 Haziran 2015 tarihlerinde, haftada üç gün (Salı, Perşembe ve 

Cumartesi) teleskop ve dürbün kullanılarak yapılan gözlemlerle gerçekleştirilmiştir. 

Kelaynakların halkaları, yumurta, yavru ve uçabilecek seviyedeki yavru sayı verileri ile 

üreme başarıları kaydedilmiştir. 

Sonuç: Kelaynakların 2015 yılında Birecik’te kullandıkları doğal ve yapay toplam 52 yuva 

teşebbüsü kaydedildi. Bunlardan 41 tanesinde 1 - 4 arası değişen yumurta gözlendi. Toplam 

111 yumurtanın bulunduğu yuvalardan 78 yavru çıkışı gözlenirken bunlardan 59’unun 

uçabilecek seviyeye ulaşabildiği kaydedildi. Doğal ve yapay yuvalarda kelaynakların üreme 

başarısını gösteren, çiftler, yumurta ve yavru çıkış sayıları bir birleriyle uyumludur.  

Kelaynakların üreme başarısındaki neden olacak etkenler üzerine detaylı araştırmaların 

yapılması, yok olmak üzere olan bu türün neslini devamı için son derece önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Kelaynak, Üreme Başarısı, Birecik 

Teşekkür: Bu çalışma,  Prince Albert II Monaco Foundation, Royal Society for the 

Protection of Birds ve Birdlife İnternational tarafından desteklenmiştir. 
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Bufo bufo ve Bufotes variabilis’TE PAROTOİD BEZ HİSTOLOJİSİ HAKKINDA BİR ÖN 

ÇALIŞMA 

Hasan Serdar MUTLU1, Yusuf BAYRAKCI2, Kerim ÇİÇEK2, Dinçer AYAZ2, Ahmet MERMER2 

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Fatih-

İstanbul 

2Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova – İzmir 

hasanserdar.mutlu@istanbul.edu.tr 

Amaç: Çeşitli anur ve urodel türünde postorbital yerleşimli olarak bulunan parotoid bezler, 

seröz (granüler) yapıdaki deri bezlerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş yapılar olarak 

bilinmektedir ve predatör ve parazitlere karşı savunmada önemli rol oynarlar. Bu 

çalışmada ülkemiz herpetofaunasına ait iki kuyruksuz kurbağa türünün (Bufo bufo, Bufotes 

variabilis) parotoid bezleri ışık mikroskobu düzeyinde çeşitli histokimyasal metotlarla 

incelenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Adana’dan yakalanmış olan bir erkek Bufo bufo bir dişi bir erkek 

Bufotes variabilis örneğinin parotoid bezleri eter anestezisi altındayken eksize edilerek 

%10’luk nötral tamponlu formalin içerisinde tespit edilip rutin doku takip işlemlerinden 

geçirildikten sonra parafine gömülerek blok oluşturulmuştur. Oluşturulan bloklardan 

alınan 5µm’lik kesitler Ehrlich Hematoksilen-Eosin, Masson Trikrom, Alcian Blue (AB), Von 

Kossa ve Bromofenol mavisi ile ile boyanmıştır. Hazırlanan preparatlar mikroskopta 

incelenmiş ve fotoğrafları çekilmiştir. 

Sonuç: Her iki türde de parotoid bezlerinde iki farklı ekzokrin bez gözlenmiştir. Bunlardan 

birincisi mukus, diğeri ise granüler bezlerdir. Her iki bez de basit alveolar tiptedir. Granüler 

bezlerin salgılayıcı hücreleri sinsisyum oluşturmuş halde bulunan çok sayıda yassı 

hücrelerdir. Granüler bezlerin etrafında çok sayıda küçük kapiler gözlenmiştir. Özellikle 

granülerin etrafında çok sayıda myoepitel hücreleri bulunmaktadır. Mukus bezleri zayıf AB 

pozitif boyanmışken granüler bezler AB ile daha kuvvetli reaksiyon vermiştir. Bromofenol 

mavisi ile boyanmış preparatlarda B. variabilis’de mukus bezleri boyanmış olup Bufo bufo 

da ise mukus bezleri boyanmamıştır. Her iki türünde granüler bezlerinin salgıları 

bromofenol mavisi ile reaksiyon vermezken sinsisyum oluşturan salgı hücreleri ise pozitif 

reaksiyon verirler. Bufotes variabilis’in spongiyöz dermis tabakasında kalsiyum birikimi 

alanları gözlenmiştir. Bufo bufo’ da bu kalsiyum birikimi epidermisin hemen altında 

bulunan mukus bezlerini de içerecek şekilde daha barizdir. 

Anahtar Kelimeler: Bufo bufo, Bufotes variabilis, parotoid bez, histoloji, 

Teşekkür: Bu çalışma, 112T913 nolu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir. Bu 

çalışma Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun 2012/029 nolu kararı ile 

gerçekleştirilmiştir. 
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METİLEN MAVİSİ UZAKLAŞTIRILMASINDA Phragmites australis BİTKİSİNİN 

KULLANIMININ KESİKLİ SİSTEMLERDE ARAŞTIRILMASI 

Gökben BAŞARAN KANKILIÇ1, Ayşegül Ülkü METİN2, İlhami TÜZÜN1 
1Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Yahşihan- Kırıkkale,  

2Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Yahşihan- Kırıkkale 

gokbenbasaran@gmail.com, 

Amaç: Endüstriyel atık sulardan ve sucul sistemlerden boya uzaklaştırılmasında ucuz, 

kolaylıkla elde edilebilen, absorbans kapasitesi yüksek olan yeni alternatif adsorbanların 

bulunmasına yönelik çalışmalar günümüzde hız kazanarak devam etmektedir. Bu çalışma 

ile Kapulukaya Baraj Gölü (Kırıkkale) aşağı havzası Kızılırmak Nehri’nden toplanan 

Phragmites australis sucul bitkisinin önemli boyar maddelerden biri olan metilen mavisi 

uzaklaştırılmasında kullanımının araştırılması ve adsorpsiyon kapasitesini etkileyen 

faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Toplanan bitki örnekleri kısımlarına ayrılarak yıkanmış ve etüvde, 

70 0C’de, 48 saat kurutma işlemine tabii tutulmuştur. Çalışmada bitkinin gövde kısmı 

kullanılmıştır. Adsorpsiyon deneylerinde metilen mavisi boyar madde olarak kullanılmış ve 

stok çözeltileri hazırlanmıştır. Adsorpsiyon kapasitesine pH, zaman, biosorbent dozajı, 

sıcaklık ve başlangıç boya konsantrasyonun etkileri araştırılmıştır. Bitki örneklerinin 

karakterizasyonu, adsorpsiyon öncesi ve sonrasında FTIR ve Taramalı Elektron Mikroskobu 

(SEM) ile yapılmıştır. 

Sonuç: Yapılan çalışmada çözeltinin başlangıç pH’ının etkisi 2–10 aralığında 

değerlendirilmiş ve pH değeri arttıkça boyanın adsorpsiyon kapasitesinin arttığı 

görülmüştür. pH 2 için adsorpsiyon kapasitesi 3,79 mg/g olarak bulunurken, pH 10’da bu 

değerin en yüksek kapasitesine ulaşarak 21,2 mg/g çıktığı tespit edilmiştir. Temas süresinin 

etkisini belirleyebilmek için farklı zaman aralıklarında (0 –210 dk) yürütülen deneylerde 

boyar madde adsorpsiyonunun ilk 15 dk’da oldukça hızlı olduğu, 60 ve 90 dk’dan sonra 

temas süresinin artması ile adsorpsiyon kapasitesinde önemli bir artış olmadığı 

görülmüştür. Boya derişimi 5–300 mg/L arasında değiştirilmiş, 5 mg/L için adsorpsiyon 

kapasitesi 0, 86 mg/g bulunurken, 300 mg/L için 22,7 mg/g olarak hesaplanmıştır. Boya 

adsorpsiyonu ile bitki miktarı ile arasındaki ilişki beş farklı biosorbent dozajında 

araştırılmış (0,5–4 g/L) ve artan biyosorbent dozajına bağlı olarak boya uzaklaştırma 

verimliliğinin %4’den %82’ye çıktığı tespit edilmiştir. Adsorpsiyon kapasitesi, artan 

sıcaklıkla birlikte (4-500C) oldukça düşük bir artış sergilemiştir. Bu durum adsorpsiyon 

sürecinin sıcaklık artışından çok az etkilendiği görülmüştür. Sonuç olarak yapılan çalışma P. 

australis bitkisinin metilen mavisinin sucul sistemlerden uzaklaştırılmasında alternatif bir 

adsorban olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Projenin ilerleyen aşamasında elde 

edilen veriler ışığında yüzeysel modifikasyon işlemleri denenerek adsorpsiyon 

kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Biyosorpsiyon, tekstil boyları, Sucul bitkiler  

Teşekkür: Bu çalışma, Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi tarafından 

2015/45 no’lu proje ile desteklenmektedir. 
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Chara hispida Linnaeus ÜSTÜNDEKİ EPİFİTİK DİYATOMELERİN EKOLOJİK 

ÖZELLİKLERİ 

Cüneyt N. SOLAK1,2, Sophia BARINOVA3, Roman ROMANOV4, Ömer ERDOĞAN5, M. Aydın 

KALELİ1, Elif YILMAZ1, Mehmet Borga ERGÖNÜL6 

1 Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kütahya, 

cnsolak@gmail.com,  
2 Szczecin Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, Paleolimnoloji Bölümü, Szczecin/Polonya,  

3 Institute of Evolution, University of Haifa, Haifa, Israel,  
4 Central Siberian Botanical Garden, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Novosibirsk, Russia,  
5 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Isparta,  

6 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara. 

Amaç: Chara hispida (L.) Hartm. Avrupa’da geniş yayılış gösterirken, Asya’da yayılış alanı 

oldukça kısıtlıdır. Bu yönüyle de ekolojik açıdan incelenmesi gereken türler arasındadır. Bu 

çalışmada ise Chara hispida üzerindeki epifitik diyatomeler incelenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler:  Örnekler Dr. Ömer ERDOĞAN tarafından toplanmış ve 

Dumlupınar Üniversitesi Diyatome Laboratuvarına yollanmıştır. Örneklerin bitki üzerinden 

toplanmasında plastik torba yöntemi kullanılmıştır. 

Sonuç: C. hispida üzerindeki diyatomelerin incelenmesi sonucunda toplam 25 diyatome 

taksonu tespit edilmiştir. Örnekler arasında Encyonopsis minuta Krammer & Reichardt ve 

Epithemia smithii Carruthers en baskın türlerdir. Tespit edilen türlerin  ekolojik özellikleri 

incelendiğinde, düşük alkalin ve ılıman karakterli türlerin daha fazla tespit edildiği 

görülmektedir. Ayrıca tespit edilen türlere bağlı olarak göl oligotrofik karakterdedir. 

Anahtar Kelimeler: Chara hispida, Diyatome, Işıklı Gölü  
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SUCUL EKOSİSTEMLERİN ORMANLARI: DİYATOMELER 

Elif YILMAZ1, M. Aydın KALELİ1, Anıl B. ATABAY1, Cüneyt N. SOLAK1,2 

1 Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 43100 – Kütahya, 

elifyilmaz38@ogr.dpu.edu.tr,  
2 Szczecin Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, Paleolimnoloji Bölümü 70-383 – 

Szczecin/Polonya 

Amaç: Diyatomeler, fitoplanktonların veya fitobentosdaki başlıca alg gruplarından biridir. 

Çoğu tür sesil ve littoral substratla ilişkilidir. En önemli özellikleri, silisli (SiO2) hücre 

duvarlarıdır. Genel olarak, radyal simetriye sahip sentrik diyatomeler (Centrales) ve temel 

olarak bilateral simetri gösteren pennat diyatomeler (Pennales) olmak üzere iki gruba 

ayrılırlar. Bilinen en eski diyatome fosili Kretase döneme aittir. Diyatomeler, ilk defa 135-65 

milyon yıl önceki Kretase’de büyük miktarlara ulaşmış ve sonrasında 27-7 milyon yıl önceki 

Miyosen’de diyatomit yatakları halinde yığınlar oluşturmuştur. Hücre duvarı ya da 

diyatome früstülleri iki kabuktan meydana gelir; bir kabuk diğerinin içine girer ve üst üste 

gelen kısımlar kuşak oluşturacak şekilde bantlarla birbirine bağlantılıdır. Diyatomelerin 

göze hoş gelen estetik silisli hücre duvarları komplekstir ve bu özellikleri taksonomik 

karakterlerin belirlemesinde kullanılır. Pennat diatomların kabukları, hücre kalınlaşması ve 

genişlemesine bağlı olarak farklılık gösterirler. Bazı türlerde raphe olarak adlandırılan 

hücrenin tamamını ya da bir kısmını kapsayan boyuna bir yarık bulunurken; diğerlerinde 

ise pseudoraphe olarak adlandırılan hücre duvarında aksiyal alanlarda baskı sonucu 

oluşmuş bir yapı bulunur. Ayrıca taksonomik açıdan önemli bir diğer özellik ise cinse bağlı 

striae, fibulae veya costae gibi yapılardır. Tüm bu özelliklerin mikroskop altında belirgin 

hale gelmesi amacıyla farklı teknikler kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bu tekniklerin 

avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin irdelenmesidir. 

Gereçler ve Yöntemler: Diyatomelerin incelenmesinde farklı pekçok teknik 

kullanılmaktadır. 1:1 HNO3-H2SO4; HCl-H2O2; soğuk H2O2 bu yöntemlerden bazılarıdır.  

Sonuç: Diyatomelerin klasik taksonomik metotlara bağlı incelenmesinde ışık ve elektron 

mikroskobun kullanıldığı göz önüne alındığında, früstül hazırlanma yöntemi özellikle 

elektron mikroskop altında yapılan incelemeler açısından oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Diyatome, incelenme yöntemleri. 
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EPİZOİK DİYATOMELERİN ÖRNEKLENMESİNDE KULLANILAN TEKNİKLER:  Caretta 

caretta (Linnaeus, 1758) ÖRNEĞİ 

M. Aydın KALELİ1, Elif YILMAZ1, Yakup KASKA2, Ahmet Y. CANDAN2, Cüneyt N. SOLAK1,3 

1 Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 43100 – Kütahya, 

elifyilmaz38@ogr.dpu.edu.tr,  
2 Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Denizli,  

3 Szczecin Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, Paleolimnoloji Bölümü 70-383 – 

Szczecin/Polonya. 

Amaç: Caretta caretta (Linnaeus, 1758) dünyadaki 8 deniz kaplumbağasından biri olup 

Türkiye bu tür için önemli bir yumurtlama alanıdır. Ülkemizde Akdeniz ve Ege Bölgelerinde 

toplam 20 adet yumurtlama bölgesi bulunmaktadır. Dalya-İztuzu, bu bölgeler arasında en 

önemlilerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, Caretta karapaksında yaşayan diyatomelerin 

tespitinde kullanılan metotların irdelenmesidir. 

Gereçler ve Yöntemler:  Diyatome örnekleri, Caretta karapaksından fırçalama metoduyla 

toplanmıştır.   

Sonuç: Bu metot diyatomelerin incelenmesinde kullanılan diğer metotlara göre (maket 

bıçağı ile kazıma vb.) diyatome kabuklarının kırılmadan toplanması veya yüzeyden 

tamamının toplanması yönüyle daha avantajlı olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Caretta caretta, Dalyan-İztuzu, Epizoik diyatomeler. 
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AKSU (KÖPRÜÇAY) ÇAYI ÜZERİNE KURULU (ISPARTA) GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI 

(Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) İŞLETMELERİNDEN KAYNAKLANAN AZOT-

FOSFOR YÜKÜNÜN TAHMİNİ  

Cafer BULUT1*, Ufuk AKÇİMEN1, Kazım UYSAL2, Soner SAVAŞER1 

1Eğirdir Su Ürünleri Araştırma  Enstitüsü Müdürlüğü, Isparta 
2Dumlupınar Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kütahya 

caferbulut@gmail.com 

Amaç: Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yetiştiriciliği yıllık üretimi 100.000 tonu 

aşan üretim miktarıyla su ürünleri yetiştiriciliğinde lider tür konumundadır. Bununla 

birlikte karada kurulu tesislerde yapılan akuakültür ile su ortamına çeşitli miktarlarda yem 

ve dışkı gibi atıklar bırakılmaktadır. Bu çalışmada Isparta sınırları içerisinde Aksu 

(Köprüçay) Çayı üzerindeki gökkuşağı alabalığı işletmelerinin yemden kaynaklanan tahmini 

azot ve fosfor yüklerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Aksu Çayı üzerinde üretim yapan alabalık işletmelerinin 2010 yılı 

itibariyle toplam balık üretim miktarları, yemin ete dönüşüm oranı, toplam tüketilen yem 

miktarı ve kullanılan yemin azot ve fosfor içerikleri dikkate alınarak işletmelerin tahmini 

azot ve fosfor yükleri hesaplanmıştır. İşletmelerin yıllık üretim miktarı ve yem tüketim 

miktarının hesaplanmasında işletmecilerin beyanı, proje ekibinin gözlemleri, azot ve fosfor 

analiz sonuçları esas alınmıştır. 

Sonuç: Gökkuşağı alabalık işletmelerinden yemle gelen azot girdisi 21. 280 kg N, balıkla 

uzaklaştırılan azot miktarı 11.970 kg N ve sisteme bırakılan tahmini azot yükü 9.310 kg N 

olarak tahmin edilmiştir.  İstasyonlar arası ortalama 1 ton balık başına azot yükü 49.00 kg 

ve her 1000 kg yem başına düşen azot yükü ise yaklaşık 35.00 kg arasında civarında tahmin 

edilmiştir. O’Connor vd., (1992), gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinden kaynaklanan tahmini 

azot yükünü 87 ve 104 kg/ton balık, Aşır (2007) ise 56.00 ve 62.92 kg/ton balık üretimi 

olarak tahmin etmiştir. Bu çalışmada ise istasyonlar arası ortalama 1 ton balık başına azot 

yükü 49.00 kg tahmin edilirken, her 1000 kg yem başına düşen azot yükü ise yaklaşık 35.00 

kg arasında civarında tahmin edilmiş olup O’Connor vd., (1992) ve Aşır (2007)‘ın 

belirttikleri yük değerlerine yakın bulunmuştur. 

Yemle giren fosfor girdisi yıllık 0.40 ton, balıkla uzaklaştırılan fosfor miktarı ise yıllık 0.15 

ton ve Aksu Çayı’na giren fosfor yükü ise yıllık 0.25 ton olarak tahmin edilmiştir. Aksu Çayı 

üzerindeki işletmelerin 1000 kg yem başına düşen fosfor yükü 9.66 kg; her 1000 kg balık 

başına düşen fosfor yükü 14.49 kg  olarak tahmin edilmiştir. Boyd ve Queiroz (2001) 

alabalık üretiminde kullanılan her 1000 kg yem başına alıcı ortama 5.7 

kg fosfor  yüklendiğini bildirmişlerdir. Aksu Çayı üzerindeki işletmelerin 1000 kg yem 

başına düşen fosfor yüküne bakıldığında ise 9.66 kg olduğu görülmüştür. İşletmelerin Aksu 

Çayı üzerine ortalama fosfor yükü Boyd ve Queiroz (2001)’un belirttiği değerin üzerinde 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Aksu Çayı, Oncorhynchus mykiss, tahmini azot yükü, tahmini fosfor 

yükü 
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Morchella dunalii Boud.’NİN TÜRKİYE’DEN İLK KAYDI 

Oğuzhan KAYGUSUZ1, Emre SEVİNDİK2, Ömer F. ÇOLAK3, Kutret GEZER1,  

Mustafa IŞILOĞLU4 

1Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Denizli,  
2Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fak., Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Aydın, 3Süleyman 

Demirel Üniversitesi,  Sağlık Hizmetleri MYO, Isparta  of.colak@yahoo.com, 4Muğla S.K. 

Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji Bölümü, Muğla 

Amaç: Morchella Dill. ex Pers. cinsi, Ascomycetes sınıfının Pezizales ordosunun 

Morchellaceae familyasına aittir. İlkbahar yağmurlarından sonra ortaya çıkan bu cinse ait 

mantarlar çok önemli ekonomik değerlerinden dolayı her zaman aranan ve tercih edilen 

türlerdendir. Günümüze kadar ülkemizde bu cinse ait rapor edilen tür sayısı 19 olup bu sayı 

her geçen gün yeni çalışmalarla artmaktadır. Bu çalışma ülkemiz biyoçeşitliliğine katkı 

sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan mantar örnekleri 2015 yılı ilkbahar 

aylarında Fethiye (Muğla) yöresinde yapılan rutin arazi çalışmaları sonucunda toplanmıştır. 

Doğal ortamlarında fotoğrafları çekilen mantar örneklerinin morfolojik ve ekolojik 

özellikleri arazi defterine not edilmiştir. Laboratuara taşınan ve teşhisleri yapılan mantar 

örneklerinden ticari kit (Sigma) metodu kullanılarak genomik DNA elde edilmiştir. 

Çalışmada çekirdek DNA’sının ITS (Internal Transcribed Spacer) bölgesi ITS4 ve ITS5m 

primerleri kullanılarak PCR ile çoğaltılmıştır. Çoğaltılan DNA’ların tüm nükleotit 

adlandırmaları BioEdit ve FinchTV programı yardımıyla tek tek gözden geçirilmiş ve 

işlenmiştir. Fungaryum materyali haline getirilen mantar örnekleri Pamukkale Üniversitesi 

Mantar Araştırma ve Uygulama Merkez Fungaryumu’nda (PAUF) saklanmaktadır. 

Sonuç: ITS bölgesine ait diziler gen bankasında (NCBI) blast yapılarak kontrol edildi. Blast 

sonucunda gen bankasında bulunan Morchella dunalii örneklerine %100 benzer çıkmıştır. 

Teşhis edilen türler içerisinden M. dunalii Boud. ülkemiz mikotası için yeni kayıt olarak 

belirlenmiştir. Morfolojik ve moleküler özellikleri ile birlikte sunulan bu tür ile günümüze 

kadar Morchella cinsine ait ülkemizden kaydedilen takson sayısı 20’ye yükselmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Morchella dunalii, Taksonomi, nrDNA, Türkiye 

Teşekkür: Bu çalışma, 2014HZL011 nolu Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu 

projesi tarafından desteklenmiştir. 
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ÜLKEMİZ MİKOTASI İÇİN BİR YENİ KAYIT: Peziza succosella (Pezizaceae) 

Ömer F. ÇOLAK1, Oğuzhan KAYGUSUZ2, Emre SEVİNDİK3, Kutret GEZER2,  

Mustafa IŞILOĞLU4 

1Süleyman Demirel Üniversitesi,  Sağlık Hizmetleri MYO, Isparta  of.colak@yahoo.com, 
2Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Denizli,  

3Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fak., Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Aydın,  
4Muğla S.K. Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji Bölümü, Muğla 

Amaç: Peziza Dill. ex Fr. cinsi Pezizaceae Dumort familyası üyesi olup, günümüzde dünya 

üzerinde 100’den fazla türü olduğu belirtilmektedir. Ülkemizde yapılan taksonomik 

çalışmalar ile cinse ait bugüne kadar 25 takson belirlenmiştir. Bu sayı devam eden 

çalışmalar ile her geçen gün artmakta olup ülkemiz mikotasına katkı sağlanmaktadır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu amaçla sunulan bu çalışma da, 2014 yılında Söke’de (Aydın) 

yapılan arazi çalışmalarında mantar örnekleri toplanmıştır. Doğal ortamında fotoğrafları 

çekilen makrofungus örnekleri laboratuvara taşınmış ve mikroskobik, makroskobik ve 

ekolojik özellikleri kullanılarak teşhisi yapılmıştır. Örnekler, Pamukkale Üniversitesi 

Mantar Araştırma ve Uygulama Merkez Fungaryumu’nda (PAUF) saklanmaktadır. 

Sonuç: Yapılan çalışmalar sonucunda, Peziza succosella (Le Gal & Romagn.) M.M. Moser ex 

Aviz.-Hersh. & Nemlich belirlenmiş olup bu takson ülkemiz mikotası için yeni kayıt olduğu 

görülmüştür. Böylece, ülkemizde belirlenen Peziza cinsi üyeleri sayısı 25’den 26’a 

yükseltilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Makromantar, Peziza, Biyoçeşitlilik, Yeni kayıt 

Teşekkür: Bu çalışma, 2014HZL011 nolu Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu 

projesi tarafından desteklenmiştir. 
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ESKİŞEHİR VE ÇEVRESİNDEKİ MAĞARALARDAN KENE (IXODİDAE, ACARİNA) 

KAYITLARI 

Ebru Ceren FİDAN1, Adem KESKİN2, D.Ümit ŞİRİN1, Hakan ÇALIŞKAN1 

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir  

2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tokat 

ebruceren@ogu.edu.tr 

Amaç: Bu çalışmada, Eskişehir ve çevresindeki mağaralardan 2001 ve 2002 yılları arasında 

toplanmış kene taksonlarına ait türlerin tespiti ile ülkemiz mağaraları faunası ile ilgili 

bilgilere katkıda bulunulması amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Eskişehir ve çevresindeki 3 farklı mağaradan (Yelini 

mağarası, Mayıslar mağarası, ve Kayalı Gürleyik mağarası) toplanan 9 kene bireyi 

oluşturmaktadır. Habitatlarından klasik yöntemlerle toplanan örnekler %75 lik alkol 

içerisinde saklanarak müze materyali haline getirilmiştir. Örnekler Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümünde muhafaza edilmektedir.  

Sonuç: Yapılan incelemeler sonucunda Ixodidae familyasının 2 cinsine ait 2 kene türü tespit 

edilmiştir. Bu türler Dermacentor marginatus (Sulzer, 1776) ve Ixodes vespertilionis Koch, 

1844 dir. Türlerin dağılışları ve ekolojileriyle ilgili kısa bilgiler verilmiştir. I. vespertilionis 

yaygın olarak yarasalarda parazitlen bir kene türüdür ve bu türün ülkemizdeki dağılımı 

hakkında sınırlı bilgi vardır. Bu çalışmada I. vespertilionis türü Eskişehir ilinde ilk kez 

kaydedilmiştir. D. marginatus türünün ise daha çok büyük ve küçükbaş hayvanlarda 

parazitlik yaptığı bilinmektedir. Bu nedenle D. marginatus türünün mağara habitatından 

kaydedilmesi önemli bir bulgudur. Ülkemizde yaklaşık 40000 mağara habitatı bulunduğu 

bilinmektedir. Çalışmada tespit edilen türlerin ülkemizdeki kavernikol fauna konusundaki 

bilgilerimize katkı sağladığı ve gelecek çalışmalar için ön bilgi niteliğinde olduğu 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dermacentor, Eskişehir, Ixodes, Kene, Mağara 
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FETHİYE KUMSALLARINDAKİ DENİZ KAPLUMBAĞALARININ ÖLÜM SEBEPLERİ 

Eyüp BAŞKALE, Yusuf KATILMIŞ, Musa AZMAZ 

Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Denizli, ebaskale@pau.edu.tr 

Amaç: Ülkemiz Akdeniz kıyılarında mevcut 21 deniz kaplumbağası üreme kumsallarında yuva yapan 

iki farklı deniz kaplumbağası (Caretta caretta, Chelonia mydas) vardır. Fethiye kumsalları bu yuvalama 

kumsalları içerisinde en önemlilerinden birisidir. Çok uzun yıllardan beri dünya sularında yaşayan 

deniz kaplumbağalarının yuvalama kumsalları yavaş yavaş azalmakla beraber çevresel ve antropojenik 

faktörler gibi nedenlerle risk altına girmektedir. Son zamanlarda deniz kaplumbağalarının yuvalama 

aktiviteleri ve korunmaları hakkında yapılan araştırmalar artmasına rağmen herhangi bir sebepten 

dolayı ölen deniz kaplumbağalarına yönelik envanter çalışması çok az sayıda bulunmaktadır. Bu 

kapsamda turizm aktivitesinin giderek arttığı Fethiye kumsallarında tespit edilen ölü deniz 

kaplumbağalarının ölümüne sebep olan etkenlerin ve envanter çalışmasının ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Deniz kaplumbağalarının araştırılması, izlenmesi ve korunması çalışmaları 

esnasında kıyıya vuran veya ihbar sonucunda bilgi aldığımız ölü deniz kaplumbağalarının bulunduğu 

noktaya gidilerek öncelikle morfolojik incelemeler yapılmış eğer gerekli ise otopsi yapılarak ölüm 

sebebi belirlenmiştir. Daha sonra gerekli morfolojik ölçümleri yapılan ölü deniz kaplumbağalarının 

kötü kokuya, görüntü kirliliğine ve oluşabilecek mikrobiyal hastalıklara sebebiyet vermemek için 

Fethiye Orman Genel Müdürlüğü’nün kurumsal yardımı ile bulunduğu yerden alınarak uygun ortamda 

gömülmüştür. Tarafımızdan tespit edilemeyen ölü deniz kaplumbağalarına ait veriler ise Tabiat 

Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün deniz kaplumbağalarının araştırılması, izlenmesi ve 

korunmasına yönelik proje sonuç raporlarından, bölgede çalışma yapan STK’lardan ve konu hakkında 

çalışma yapan araştırmacıların yayınlanmamış verilerinden elde edilmiştir. 

Sonuç: Ölü deniz kaplumbağalarına ait veriler 2000-2014 yılları arasındaki üreme dönemleri 

esnasında elde edilmiştir. Bu kapsamda 33 C. caretta ve 9 C. mydas olmak üzere toplam 42 ölü deniz 

kaplumbağası tespit edilmiştir. Tespit edilen bu deniz kaplumbağalarından 11 C. caretta ve 3 C. mydas 

olmak üzere toplam 14 (% 33,35)’ü Bot çarpması-Pervane kesiği, 8 C. caretta ve 2 C. mydas olmak üzere 

toplam 10 (% 23,8)’u Balıkçılık faaliyetleri, 3 C. caretta (% 7,15) Plastik poşet, 11 C. caretta ve 4 C. 

mydas olmak üzere toplam 15 (% 35,7)’i ise tespit edilemeyen diğer etkenler tarafından ölmüştür. 

Ayrıca, arazi çalışmaları sırasında ölü olarak tespit edilen toplam 4 Nil kaplumbağasından (Trionyx 

triunguis) 2 tanesi Bot çarpması-Pervane kesiği nedeniyle ölürken diğer ikisinin ise ölüm sebebi tespit 

edilememiştir. 

Bu veriler ışığında Fethiye kumsallarında artan turizm aktiviteleri (Motor sporları vs.), balıkçılık 

faaliyetleri ve denize atılan plastik çöplerin ergin deniz kaplumbağalarının hayatlarını tehlikeye attığı 

saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fethiye, Caretta caretta, ölü kaplumbağa, Koruma 

Teşekkür: Bu çalışma, T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 

tarafından desteklenmiştir. 
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Solidago gigantea (ASTERACEAE), TÜRKİYE FLORASI İÇİN YENİ BİR TÜR KAYDI 

Özer YILMAZ, Aylin YILMAZ, Gül TARIMCILAR, Sinem KARABULUT, Gönül KAYNAK 

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü TR-16059 Göürkle Yerleşkesi, 

Nilüfer-BURSA, ozery@uludag.edu.tr 

Amaç: 2015 yılında Uludağ’da yaptığımız bir arazi çalışması sırasında Solidago cinsine ait 

olan örnekler toplanmıştır. Sonrasında yapılan detaylı incelemeler sonucunda bu örneklerin 

Solidago gigantea olduğu ancak bugüne kadar Türkiye’den rapor edilmediği anlaşılmıştır. 

Bu çalışmada Soldidago gigantea türünün morfolojik özellikleri, yayılışı ve doğadaki 

durumu ile ilgili veriler sunulmuştur. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma konumuz olan Solidago gigantea türüne ait olan örnekler 

Temmuz 2015’de Uludağ’dan toplanmıştır. Toplanan örneklerin teşhisi başta Türkiye 

Florası olmak üzere Avrupa Florası ve ilgi diğer eserlerden yararlanılarak yapılmıştır. 

Morfolojik ölçümler OLYMPUS SZ 51 stereo mikroskopu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca mikromorfolojik özelliklerin belirlenebilmesi için Taramalı Elektron Mikroskopu 

kullanılmıştır. Bitkinin incelenecek kısımları her iki yüzeyi de yapışkan karbon bant 

bulunan alüminyum disklere uygun şekilde yerleştirilmiş ve BAL – TEC SCD 005 kaplama 

cihazı yardımıyla Altın–Palladium ile 250 saniye süreyle kaplanmıştır. Kaplanmış olan 

örnekler, Uludağ Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakültesi’nde bulunan CARL ZEISS / EVO 40 

SEM cihazı ile 20 kV’de incelenmiş ve fotoğrafları çekilmiştir. 

Sonuç: Bu çalışma ile Solidago gigantea Türkiye Florası için yeni bir tür kaydı olarak 

verilmiştir. Rizomlu ve çok yıllık olan bu türün detaylı betimi toplanan örneklere 

dayanılarak yapılmış ve mikromorfoljik özellikleri Taramalı Elektron Mikroskopu ile 

belirlenmiştir. Ayrıca Türkiye Florasında yer alan diğer türlerin de yer aldığı bir teşhis 

anahtarı verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Solidago gigantea, Türkiye Florası, Uludağ, Yeni Tür Kaydı 

Teşekkür: Bu çalışma T.C. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

tarafından desteklenmiştir (Proje no: UAP(F)–2011/40) 
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DÖKÜMHANE KALIP KUMU ATIĞININ KİMYASAL YIKAMA YOLU İLE KİRLETİCİLERİN 

UZAKLAŞTIRILABİLECEĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

Şenay BALBAY1, Çağlayan AÇIKGÖZ2 

1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi,  Meslek Yüksekokulu,  Kimya Teknolojisi Bölümü, Bilecik, 

senay.balbay@bilecik.edu.tr 
2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik  Fak., Kimya ve Süreç Müh. Bölümü, Bilecik 

Amaç: Dökümhane kalıp kumu atığının (DKKA) bertaraf edilmesi yerine çevre dostu 

yöntemlerle ekonomik değeri olan faydalı ürünlere dönüştürülmesi, gelişmiş ülkelerde 

üzerinde sıkça çalışılan bir konu olmasına rağmen ülkemizde bu konu ile ilgili çalışmalar 

henüz yetersizdir. Döküm işlemi sırasında yüksek miktarda çıkan bu atık ülkemizde evsel 

atık sahalarında dolgu toprağı olarak kullanılmakta ve hafriyat sahalarına dökülerek 

değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Bazı bölgelerde ise doğal ortama bırakılmaktadır. Oysaki 

atıkların bu yöntemlerle bertarafı yerine geri kazanılması, hem üretim maliyeti, hemde atık 

miktarının azaltılmasıyla atık bertaraf maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlayacaktır ve 

böylece ekonomik bir değere dönüştürülebilecektir. Dahası doğal ortam korunmuş 

olacaktır. 

Bu amaçla çalışmamızda dökümhane kalıp kumu atığına çeşitli kimyasal maddeler ile 

yıkama işlemi uygulanarak kirleticilerin uzaklaştırılabileceği belirlenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada 1,6 – 0,85 mm boyutunda DKKA kullanıldı. Kullanılan 

kimyasal çözeltiler ise 200 ppm noniyonik yüzey aktif madde (NYAM), 1-3-5 M 

derişimlerinde NaOH, HCl, H2SO4 ve metoksit çözeltisidir. Karıştırma işlemi 300 rpm 

hızında ve  180 dk temas süresinde gerçekleştirildi. 100 ml çözelti içersinde 0,5 g DKKA 

kullanıldı.  Deneysel çalışmanın ilk aşamasında DKKA, içersinde bulunan karbon siyahını 

çözmek için NYAM ile yıkandı. Çalışmanın ikinci aşamasında DKKA, NaOH, HCl, H2SO4 ve 

metoksit çözeltilerinde ayrı ayrı yıkandı. Her iki aşamada UV spektrofotometre yardımı ile 

200 – 1000 nm’de taramalar gerçekleştirildi. 

Sonuç: Deneysel çalışmanın ilk aşamasında DKKA, 200 ppm NYAM çözeltisinde yıkandı ve 

UV spektrofotometre taramasında 284 nm’de pik oluştuğu gözlendi. Bu pik NYAM’ye aittir. 

Ancak 180 dk karıştırma işlemi sonunda çözeltinin rengi siyahımsı bir renge dönüştüğü 

gözlendi. Deneysel çalışmanın ikinci aşamasında ise 5M derişime sahip NaOH, HCl, H2SO4 

çözeltileri ve metoksit çözeltisi için gözlenen maksimum pikler sırasıyla 288 ve 968 nm, 

346 ve 284 nm, 296 nm ve 286 nm’dir. 288 nm, 284 nm ve 286 nm’de gözlenen piklerin 

NYAM ait olduğu düşünülmektedir. Yıkama işleminde kullanılan çözeltinin derişimi arttıkça 

DKKA’nda çözünen madde miktarı artmaktadır. Kullanılan kimyasal maddeler piyasadan 

kolaylıkla temin edilebilecek ve diğer kimyasal maddelere göre daha ucuz maddelerdir.  

Sonuç olarak, NYAM, NaOH, HCl, H2SO4 çözeltileri yardımıyla kimyasal yıkama işlemi 

yapılarak DKKA’nın kirleticilerden arındırılabileceği gözlendi.  

Anahtar Kelimeler: Dökümhane kalıp kumu atığı, kimyasal yıkama, UV spektrofotometre 
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ZONGULDAK İLİNDE SAĞLIĞIN MARKA BOYUTU 

Nigar ALBAĞ, Ferudun KOÇER 

Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zonguldak 

albagnigar@gmail.com 

Giriş: İnsan yaşamında çoğu zaman hastalıkların nedenleri sosyal, fiziksel ve biyolojik 

çevreleridir. Yani hastalıkların ortaya çıkışında biyolojik ve fiziksel faktörler dikkat 

çekerken, sosyal ve ekonomik etkenler, yaşadıkları şehirler ve bu şehirlerin kişilere 

sundukları avantajlar ve dezavantajlarda kişilerin sağlığında etkilidir. Halk sağlığı açısından 

dezavantajlı gibi görünen Zonguldak ilinde yapılan bu çalışma ile Zonguldak halk sağlığının 

kalite boyutu araştırılarak,  halkın sağlığının iyileştirilmesine yönelik katkıların sağlanması 

amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Öncelikle kişi kendi sağlığından sorumludur. Fakat bunu sırasıyla 

ailesi ve toplum izlemektedir. Yani kişinin maruz kalacağı hastalıklar birinci dereceden 

toplumu da etkilemektedir. Bu anlamda kişilerin sağlığını ve toplumsal refahı tehdit edecek 

tüm unsurlar gözden geçirilmiş olup bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardan verileri 

toplanmıştır.  

Sonuç: Markalaşmış şehirler başta olmak üzere, Zonguldak ilinde yapılan hava kirliliğine 

yönelik araştırmaların ve diğer çevresel faktörlerde düşünüldüğünde son yıllardaki alınan 

tüm veriler sonucunda Zonguldak ilinde kirlilik oranında artışlar olduğu saptanmıştır. 

Bu etkenler araştırılarak halk sağlığını etkileyen etmenlerin belirlenmesi ve yapılacak olan 

diğer çalışmalara kaynak teşkil etmesi hedeflenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Zonguldak, sağlık, marka boyutu 

Teşekkür: Bu çalışma Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olan TÜÇEV (Türkiye 

Çevre Koruma Vakfı ) tarafından desteklenmiştir. 
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KAZ DAĞI ENTOMOPATOJEN NEMATOD FAUNASININ BELİRLENMESİ 

Selma GÜRSOY, Uğur GÖZEL 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fak., Bitki Koruma Bölümü, Çanakkale 

ugozel@comu.edu.tr 

Amaç: Çanakkale ve Balıkesir sınırları içerisinde yer alan Kaz Dağı’ndaki entomopatojen 

nematod (EPN) faunasının belirlenmesidir. 

Gereçler ve Yöntemler: EPN faunasının belirlenmesi için Kaz Dağlarını temsil edecek 

şekilde değişik yüksekliklere sahip yerlerden 212 adet toprak örneği alınmıştır. Toprak 

örnekleri 5-20 cm derinlikten alınmıştır. Topraktaki EPN’leri elde etmek amacı ile EPN’lere 

duyarlı olan Galleria mellonella larvaları kullanılmıştır. Araziden alınarak incelenmek üzere 

laboratuvara getirilen toprak örnekleri karıştırılıp homojen yapı sağlandıktan sonra plastik 

kutulara alınıp içerisine 7 adet G. mellonella larvası yerleştirilmiştir. Hazırlanmış olan 

örnekler uygun sıcaklıkta karanlık bir yerde bekletilmiş ve 3 gün sonunda kontrolleri 

yapılmıştır. Kontrollerde enfekte olduğu tespit edilen ölü larvalar toprak içerisinden 

çıkarılarak White traplara alınmıştır. White trap ortamında elde edilen EPN’ler flasklara 

alınarak 15°C’de iklim depolarında muhafaza edilmiştir. Topraktan elde edilmiş olan 

nematodların Rhabditidler ile karışmalarını engellemek amacıyla infektivite testi 

yapılmıştır. EPN oldukları kesinleştirilmiş nematodların tür teşhisleri için morfometrik 

ölçümler gerçekleştirilmiştir.  

Sonuç: Kaz dağını temsil edecek şekilde alınmış toplam 212 adet toprak örneğinde 7 adet 

entomopatojen nematod izolatı tespit edilmiştir. Toprak örneklerinden entomopatojen 

nematod elde edilme oranı %3,3 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada Kazdağında bulunan 

EPN türleri Heterorhabditis bacteriophora, Steinernema feltiae ve Steinernema sp. olarak 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kazdağı, Entomopatojen Nematod, Fauna 

Teşekkür: Bu çalışma, 114O915 nolu TÜBİTAK projesi olarak desteklenmektedir 
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TÜRKİYE MİKOTASI İÇİN DENİZLİ'DEN YENİ BİR KAYIT: Melanoleuca heterocystidiosa 

(Tricholomataceae) 

Oğuzhan KAYGUSUZ1, Kutret GEZER1, Ömer F. ÇOLAK2, Emre SEVİNDİK3, 

Mustafa IŞILOĞLU4 

1Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Denizli 

okaygusuz03@gmail.com, 
2Süleyman Demirel Üniversitesi,  Sağlık Hizmetleri MYO, Isparta,  

3Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fak., Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Aydın,  

4Muğla S.K. Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji Bölümü, Muğla 

Amaç: Denizli ilinde gerçekleştirilen proje kapsamında; ekolojik koşulların mantar gelişimi 

için uygun olduğu, özellikle sonbahar ve ilkbahar ayları boyunca arazi çalışmaları 

gerçekleştirilmiş ve bazı makrofungus örnekleri toplanmıştır. Bu çalışmada; toplanan 

mantarlar içerisinden ülkemiz mikotası için yeni kayıt olan bir mantar taksonu ile ilgili 

morfolojik ve moleküler verilerin sunulması amaçlanmaktadır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalini oluşturan mantar örnekleri 2014 - 2015 

yılları arasında gerçekleştirilen arazi çalışmalarıyla toplanmıştır. Örneklerin renkli 

fotoğrafları, koku, tat ve habitat gibi morfolojik ve ekolojik özellikleri bulundukları yerde, 

mikroskobik özellikleri ise laboratuvarda kaydedilmiştir. Mevcut literatür yardımıyla 

türlerin teşhisleri gerçekleştirilmiştir. Morfolojik teşhisleri tamamlanan mantar 

örneklerinden ticari kit metodu kullanılarak genomik DNA elde edilmiştir. Çalışmada 

çekirdek DNA’sının ITS (Internal Transcribed Spacer) bölgesi ITS4 ve ITS5m primerleri 

kullanılarak PCR ile çoğaltılmıştır. Çoğaltılan DNA’ların tüm nükleotit adlandırmaları 

BioEdit ve FinchTV programı yardımıyla tek tek gözden geçirilmiş ve işlenmiştir. ITS 

bölgesine ait diziler gen bankasında (NCBI) blast yapılarak kontrol edilmiştir. Fungaryum 

materyali haline getirilen örnekler Pamukkale Üniversitesi Mantar Araştırma ve Uygulama 

Merkez Fungaryumu’nda (PAUF) saklanmaktadır. 

Sonuç: Bu çalışma sonucunda; Melanoleuca heterocystidiosa (Beller & Bon) Bon 

(Tricholomataceae) taksonunun Türkiye'den ilk kez kaydedildiği ve ülkemiz mikotası için 

yeni kayıt olduğu hem morfolojik hem de moleküler verilerle desteklenerek tespit 

edilmiştir. Türlerin makroskobik ve mikroskobik fotoğrafları, betimlemesi, lokalite ve 

habitat bilgileri ile moleküler verileri çalışmada sunulmuştur. Çalışma ile Türkiye 

makrofungus literatürüne katkıda bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Denizli, Melanoleuca heterocystidiosa, Biyoçeşitlilik, nrDNA, Yeni Kayıt 

Teşekkür: Bu çalışma, 2014HZL011 nolu Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu 

projesi tarafından desteklenmiştir 
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İSTANBUL İLİ MEŞE GAL ARILARININ (Cynipidae: Cynipini) KONUKÇU MEŞE 

TERCİHLERİ 

Musa AZMAZ, Yusuf KATILMIŞ 

Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Denizli, musazmaz@gmail.com 

Amaç: Ekim 2012-Eylül 2013 tarihleri arasında proje kapsamında; arazi çalışmaları ile 

İstanbul ili ve yakın çevresinde meşe gal arısı türlerinin (Cynipini) konukçulara göre 

dağılımını tespit etmek amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: İstanbul ilinde Ekim 2012-Eylül 2013 tarihleri arasında yapılan 

çalışmada meşeler üzerindeki galler toplanmıştır. Toplama esnasında konukçu meşelerden 

de örnek alınarak konukçu bilgileri de kaydedilmiştir. Toplanan gal örnekleri laboratuvara 

getirilerek 1 lt’lik kavanozlara konmuştur. Gal örnekleri ve çıkan ergin arılar elde ki mevcut 

literatüre göre teşhis edilmiştir. 

Sonuç: İstanbul ili ve yakın çevresinde yapılan bu çalışmada meşeler üzerinde gal oluşturan 

Cynipini tribusundan 12 cinse ait 58 tür ve Synergini tribusundan 1 cinse ait 1 tür olmak 

üzere toplam 59 tür tespit edildi. Synergini tribusuna ait türler gal yerleşimcisi olarak 

bilinmesine rağmen Synophrus cinsine ait türler de meşeler üzerinde gal oluştururlar. 

Davis (1982) 3 seksiyona (Cerris, Ilex ve Quercus Seksiyonları) ayırmış olduğu meşe 

türlerinden 9 tanesinin kaydını İstanbul’dan vermiştir. İstanbul’da yayılış gösteren bu 9 

meşe türünden 1 tanesi Cerris seksiyonuna (Quercus cerris), 2 tanesi Ilex seksiyonuna (Q. 

coccifera, Q. ilex) ve 6 tanesi Quercus seksiyonuna (Q. frainetto, Q. hartwissiana, Q. infectoria, 

Q. petraea, Q. pubescens, Q. robur) aittir. Meşe türleri üzerinde gal oluşturan türlerin 

konukçu dağılımlarına bakıldığında Q. ilex dışında diğer meşe türleri üzerinde gal oluşumu 

tespit edildi. Çalışma alanında literatürde verilen Q. ilex’e rastlanmamıştır.  

Çalışma alanında bulunan türler gal oluşturdukları konukçu meşeler açısından 

karşılaştırıldığında Q. pubescens üzerinde 28 tür, Q. petraea üzerinde 27 tür, Q. frainetto 

üzerinde 26 tür, Q. robur üzerinde 25 tür, Q. cerris üzerinde 24 tür, Q. infectoria üzerinde 21 

tür, Q. hartwissiana üzerinde 8 tür ve Q. coccifera üzerinde ise 1 tür gal oluşturduğu tespit 

edilmiştir. Bu çalışma da en fazla tür Q. pubescens üzerinde, en az tür ise Q. coccifera 

üzerinde tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Cynipidae, konukçu, gal arısı, meşe 
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MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER VERİLERE DAYALI OLARAK EGE BÖLGESINDEN ÜÇ YENİ 

Pluteus Fr. (Pluteaceae) KAYDI 

Oğuzhan KAYGUSUZ1, Kutret GEZER1, Meryem ŞEKER2 

1Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Denizli  
2Selçuk Üniversitesi,  Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Konya okaygusuz03@gmail.com, 

Amaç: Ege Bölgesi'nde gerçekleştirilen proje kapsamında; ekolojik koşulların mantar 

gelişimi için uygun olduğu, özellikle sonbahar ve ilkbahar ayları boyunca arazi çalışmaları 

gerçekleştirilmiş ve bazı makrofungus örnekleri toplanmıştır. Bu çalışmada, toplanan 

mantarlar içerisinde ülkemiz mikotası için yeni kayıt olan üç mantar taksonu ile ilgili 

morfolojik ve moleküler verilerin sunulması amaçlanmaktadır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalini oluşturan mantar örnekleri 2014 - 2015 

yılları arasında Ege Bölgesi'nde gerçekleştirilen arazi çalışmalarıyla toplanmıştır. 

Örneklerin renkli fotoğrafları, koku, tat ve habitat gibi morfolojik ve ekolojik özellikleri 

bulundukları yerde, mikroskobik özellikleri ise laboratuarda kaydedilmiştir. Mevcut 

literatür yardımıyla türlerin teşhisleri gerçekleştirilmiştir. Morfolojik teşhisleri tamamlanan 

mantar örneklerinden genomik DNA izolasyonu gerçekleştirilmiştir. Daha sonra çekirdek 

DNA’sının ITS (Internal Transcribed Spacer) bölgesi ITS4 ve ITS5m primerleri kullanılarak 

PCR ile çoğaltılmıştır. Çoğaltılan DNA’ların tüm nükleotid adlandırmaları Sequencher 4.7 

programı yardımıyla gözden geçirilmiş ve işlenmiştir. ITS bölgesine ait diziler gen 

bankasında (NCBI) blast yapılarak kontrol edilmiştir. Fungaryum materyali haline getirilen 

örnekler Pamukkale Üniversitesi Mantar Araştırma ve Uygulama Merkez Fungaryumu’nda 

(PAUF) saklanmaktadır. 

Sonuç: Bu çalışma sonucunda; Pluteus eludens E.F. Malysheva, Minnis & Justo, in Justo, 

Caballero, Muñoz, Minnis & Malysheva, Mycologia 103(3): 650 (2011), P. orestes Vellinga & 

Justo, in Justo, Malysheva, Bulyonkova, Vellinga, Cobian, Nguyen, Minnis & Hibbett, 

Phytotaxa 180(1): 41 (2014) ve P. shikae Justo & E.F. Malysheva, in Justo, Malysheva, 

Bulyonkova, Vellinga, Cobian, Nguyen, Minnis & Hibbett, Phytotaxa 180(1): 48 (2014) 

(Pluteaceae) taksonlarının Türkiye'den ilk kez kaydedildiği ve ülkemiz mikotası için yeni 

kayıt olduğu hem morfolojik hem de moleküler verilerle desteklenmiştir. Türlerin 

makroskobik ve mikroskobik fotoğrafları, betimlemesi, lokalite ve habitat bilgileri ile 

moleküler verileri çalışmada sunulmuştur. Çalışma ile şimdiye kadar Pluteus cinsine ait 

ülkemizden kaydedilen takson sayısı 22’ye yükselmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Taksonomi, ITS Filogeni, Pluteaceae, Pluteus, Ege Bölgesi, Yeni Kayıt 

Teşekkür: Bu çalışma, 2014FBE044 nolu Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu 

projesi tarafından desteklenmiştir. 
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TÜRKİYE’DEKİ  BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARININ  DÜNYA 

ÖRNEKLERİ İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Elif AKYOL ŞATIROĞLU 

Ordu  Üniversitesi Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ordu, e.akyol@odu.edu.tr 

Amaç: Kıyılardaki yoğun kullanımların neden olduğu çevre sorunlarıyla mücadele etmek 

amacıyla dünyada ulusal ve uluslararası girişimler başlamıştır. İlk olarak kıyılardaki 

çevresel kirliliğe engel olmak amacıyla 1972 yılında ABD’de ortaya çıkan “kıyı yönetimi” 

kavramı zaman içinde derinleşerek, yerini daha kapsamlı ve çok yönlü bir yönetim 

anlayışını ifade eden “bütünleşik kıyı alanları yönetimi” kavramına bırakmıştır. Bütünleşik 

kıyı alanları yönetimi kıyı ve etkileşim alanını bir bütün olarak ele alan ve kıyıyı etkileyen 

tüm doğal, yapay yapı ve etmenleri, bunların birbirleri ile etkileşimini kavrayan ,dünya 

ülkelerinin yasal ve yönetsel mevzuatlarında yeni yeni yer edinmeye başlayan bir süreçtir. 

Buna karşın, özellikle Avrupa’daki birçok ülke bütünleşik kıyı alanları yönetimi konusunda 

ulusal strateji planlarını hazırlamış durumdadır. Bütünleşik kıyı alanları yönetimi 

kavramının öncüsü olan ABD’de ise çok daha yerleşmiş bir kıyı yönetim sistemi ve buna 

paralel sıkı bir yasal mevzuat ile idari yapılanma olduğu bilinmektedir. ABD ve Avrupa 

ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türkiye’nin bütünleşik kıyı alanları yönetimi konusunda 

henüz emekleme aşamasında olduğu görülmektedir. Çalışma kapsamında Türkiye’nin 

bütünleşik kıyı alanları yönetimi konusundaki yetersiz durumu, pilot bölgelerdeki 

uygulamaların irdelenmesi suretiyle ortaya konulmaya çalışılacaktır.   

Gereçler ve Yöntemler: Bu araştırma, konuyla ilgili yazılmış kitaplar, tezler, makaleler ve 

yapılmış sempozyumların incelenmesi ile konuyla ilgili yasalar, yönetmelikler ve planların 

incelenmesini kapsamaktadır. Dünyada ve Türkiye’de kıyı alanları yönetiminin gelişimine 

değinilerek Türkiye’de şimdiye kadar yapılmış kıyı yönetimi uygulamaları ile dünyada 

seçilen ülkelerde ki kıyı yönetimi çalışmaları değerlendirilecektir. 

Sonuç: Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi kavramı, kıyıyı bir kaynak olarak yönetmeyi, bu 

kaynağın doğasına en az zararlarla en yüksek faydayı sağlamayı, böylelikle gelecek 

nesillerin de bu doğal mirastan yararlanmasını hedefleyen bir sürece karşılık gelmektedir.  

Ülkemizde kıyı alanları yönetiminin başarılı olabilmesi için, kıyı üzerindeki yetki ve 

sorumluluğun çok başlılığı ile yönetim ve planlama anlayışlarının kopuk olmasının 

meydana getirdiği sorunların giderilmesi, toplumda kıyının bir kaynak olarak korunması 

gerektiği bilincinin yerleşmesi gerekmektedir. Bu da ancak, kıyıyı ilgilendiren yasal 

mevzuat, planlar ve yönetsel yapılanmanın yeniden ele alınarak sadeleştirilmesi ve tüm 

toplumsal kümelerin bu süreçte rol sahibi olmasıyla mümkün olabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi, Planlama 
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EGE ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ NADİR ESERLER SALONU HAVASINDAN 

İZOLE EDİLEN MİKROFUNGUSLARIN SELÜLAZ ENZİM AKTİVİTESİNİN ARANMASI 

Derya BİROL, Bahar MİDİLLİ, Özlem ABACI-GÜNYAR, Alev HALİKİ-UZTAN 

Ege Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji ABD, Bornova – 

İzmir. ozlemabaci@yahoo.com 

Amaç: Kağıt ve deri gibi organik maddelerde tahribata sebep olan biyolojik faktörlerden 

birisi mikroorganizmlardır. Mikroorganizmalardan bakteriler daha çok deri, funguslar ise 

kağıt eserler üzerinde tahribat yapmaktadırlar. Özellikle fungal sporlar eserlerin yapısını 

zayıflatarak ömrünün kısalmasına, yüzey dokusunda bozulmalara, lekelenme veya renk 

değişimine sebep olarak sanat değerlerinde kayıplara neden olmaktadır. Funguslar selüloz 

dahil polimerlerin büyük bir kısmını hidroliz edebilirler. Selülozu kullanan selülozik 

funguslar, uygun nem ve sıcaklıkta, çok kısa bir zamanda kağıt materyalleri tahrip 

edebilirler. Kütüphaneler ve arşivler genellikle fungal üreme için uygun koşullara 

sahiptirler. Bu durum çok nadir ve değerli olan tarihi eserlerin çürümesine neden olmanın 

yanı sıra, kitap ve dökümanların funguslarca kontamine edilmelerinden dolayı insan sağlığı 

içinde risk teşkil etmektedirler. Bu çalışmada Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde 

değerli eserlerin korunduğu Nadir Eserler Salonundan alınan hava örneklerinden izole 

edilen mikrofungusların tanısını yapmak, ayrıca fungusların primer metabolitlerinden olan 

selülaz enzimini üretme yeteneklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Değerli eserlerin bulunduğu salondan 10 faklı noktadan Merck 

Mass 100 hava örnekleme cihazı ile hava örnekleri alınmıştır.   İzolasyonda DG18 ortamı 

kullanılmıştr. Petrilerde gözlenen farklı koloniler seçilerek CMC agar besiyerinde selülaz 

aktivitesi yönünden tarama yapılmıştır. 1 hafta 27 °C’ de inkübasyonun ardından selülaz 

aktivitelerini belirlemek için besiyerleri  %0.1 Kongo Kırmızısı ile boyanarak 15 dk. 

beklemeye bırakılmıştır. Bu sürenin sonunda boya dökülmüş ve boyanın uzaklaştırılması 

amacı ile besiyeri 1M NaCl çözeltisiyle yıkanmıştır. Besiyeri ortamı kırmızı renge 

boyanırken selülaz üreten kolonilerin çevresinde boyanmayan şeffaf zonlar meydana 

gelmiştir. Bu şekilde selülaz aktivitesi yüksek olan olan suşlar belirlenmiştir. 

Sonuç: Petrilerde gözlenen farklı koloniler seçilerek 47 izolat elde edilmiştir. İzole edilen 

organizmaların katı besiyerinde selülaz aktivitelerini araştırmak için CMC agar besiyerinde  

ekim yapılmıştır.  Fungal izolatlar selülaz aktivitesi yönünden ICMC (Index of Relative 

Enzyme Activity) kriterlerine göre selülaz enzim aktivitesi yüksek ve düşük olarak 

sınıflandırılmıştır. Buna göre 4 izolat yüksek selülaz aktivitesine sahip olarak 

değerlendirilmiştir.  Yüksek selülaz aktivitesi gösteren bu izolatların  1’ sinin Aspergillus 

genusuna,   1 tanesinin Penicillium genusuna ve 2 tanesinin de Rhizopus genusuna ait türler 

olduğu saptanmıştır.  Diğer türler orta düzeyde aktivite göstermiştir. Elde ettiğimiz kültür 

koleksiyonu havadaki selülolitik aktiviteye sahip mikrobiotayı  göstermektedir. Bu 

fungusların moleküler tanısının yapılması ve selülaz enzimi üretimi açısından 

potansiyellerinin belirlenmesi sayesinde ileriki çalışmalara temel oluşturması 

amaçlanmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Nadir Eserler, Kütüphane, Funguslar, Selülotik aktivite 
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TÜRKİYE TOPRAKLARINDAN Beauveria bassiana İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONU 

Alev HALİKİ-UZTAN1, Özlem ABACI-GÜNYAR1, Ayşegül YOLTAŞ1, Nevin KESKİN2 

1Ege Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji ABD, Bornova – 

İzmir.alevhaliki@gmail.com 

2Hacettepe Üniversitesi, Fen Fak. Biyoloji Bölümü,Uygulamalı Biyoloji ABD, Beytepe Kampüsü, 

Ankara 

Amaç: Ekonomik bitkilerin ve ağaçların zararlısı böceklerin biyolojik kontrolüne olan ilgi 

1980 ve 1990 yılları arasında artmıştır. Bu biyolojik kontrol ajanları içerisinde oldukça 

büyük bir yer tutan entomopatojenik fungusların en önemlilerinden birisi de Beauveria 

bassiana (Balsamo-Crivelli) Vuillemin’ dir. Toprak, entomopatojenik fungusların izolasyonu 

için en önemli kaynaktır. Çalışmamızda Türkiye’ nin 7 bölgesini temsil eden toprak 

örneklerinde entomopatojenik Beauveria bassiana  (Bals.-Criv.) Vuill. türünün çeşitliliği ve 

dağılımını saptamak amaçlanmıştır.  .  

Gereçler ve Yöntemler:  2013-2014 yılları arasında Türkiye’nin yedi bölgesinden temsili 

olarak seçilen 150 farklı toprak örneği çalışmaya dahil edilmiştir. Topraktan entomopatojen 

fungus izole etmek için son yıllarda en çok kullanılan “Galleria Tuzak Metodu” 

uygulanmıştır. Entomopatojen fungus ile enfekte olmuş tüm larvalardan alınan sporlar %1 

yeast ekstrakt içeren Sabouraud dextrose agar (SDAY, Merck) besiyeri bulunan petri 

kaplarına ekilmiş ve 25±2 oC’ de inkübe edilmiştir. Besiyerine ayrıca bakterilerin ve diğer 

fungusların üremesini engellemek için 50µg /ml chloramphenicol ve 1ml dodine (1gr 

dodine 10ml distile suda çözülerek hazırlanmıştır) eklenmiştir. Petri kaplarında gelişen tek 

kolonilerden saf kültürleri oluşturulmuştur. 

Saf kültürlerin morfolojik tanısı için antibiyotik içermeyen Oat Meal Agar kullanılmıştır. 

Fenotipik tanı koloni morfolojisi, spor şekli gibi mikroskobik özelliklerine bakılarak 

Humber’ ın tayin (1997) anahtarına göre yapılmıştır.  DNA düzeyinde morfolojik tanı için 

Liu ve ark. kulladıkları yöntem ile DNA izolasyonunun ardından, ITS1 ve ITS 4 primerleri ile 

PCR yapılıp, nüklear ribosomal DNA’ nın ITS1-5,8S-ITS2 bölgesi amplifiye edilmiştir 

(Samson et al., 2014). Elde Edilen PCR ürünlerinin dizi analizi yapılmış, veriler Finch TV 

(Blast) ve Ap E programları yardımı ile değerlendirilmiştir. Nükleotid dizileri GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi) web sitesinde yer alan nükleotid dizileri ile 

benzerliği kıyaslanarak tanı yapılmıştır. Dendogram Mega 4. program ile çizilmiştir. 

Sonuç: Örnekleme yapılan 7 bölgeden alınan 150 toprak örneğinden 6’ sında 32 Beauveria 

spp. izolatı saptanmış olup Türkiye’ nin hem Avrupa (Marmara) yarımadasından hem de 

Asya yarımadasından  izole edilmişlerdir.  Fenotipik ve genotipik olarak DNA düzeyinde 

yapılan moleküler analizler ile izolatların Beauveria bassiana oldukları doğrulanmıştır.  

NCBI tarafından kayıt (accession) numaraları verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Beauveria bassiana, Toprak, Galleria Tuzak Metodu, Türkiye 
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DALYAN KUMSALI’NDA SICAKLIĞIN DENİZ KAPLUMBAĞASI YUVALARININ KULUÇKA 

SÜRESİ VE CİNSİYET ORANINA ETKİSİ 

Çisem SEZGİN1, Yakup KASKA2 

1 Pamukkale Üniversitesi, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Merkezi (DEKAMER), Denizli 

2Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Denizli 

Amaç: 2012-2014 yılları arasında Dalyan Kumsalı’nda yuvalama sezonu boyunca deniz 

kaplumbağalarının yuva sıcaklıkları kaydedilmiştir. Cinsiyet kromozomları olmayan deniz 

kaplumbağalarının cinsiyetleri, inkübasyon süresinin ortadaki 1/3’lük kısmında 

gerçekleşen sıcaklığa göre belirlenir. Kumsaldaki konumuna ve havanın durumuna göre 

değişen sıcaklıkların deniz kaplumbağası yuvalarını ve yavrularını nasıl etkilediği 

tartışılacaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Deniz kaplumbağalarının yuvalama döneminde yuva yerleri tespit 

edilmiş ve yuvaların orta bölgelerine sıcaklık aletleri yerleştirilmiştir. Toplam 1233 yuvanın 

119’undan sıcaklık verileri kaydedilmiştir. İnkübasyon süresi dolan yuvaların kontrol 

açılışları sırasında veriler sıcaklık aletlerinden alınmış ve bu sayede her yuvanın 

inkübasyon süresince sıcaklıktan nasıl etkilendiği kaydedilmiştir. İnkübasyon süresinin 

ortadaki 1/3’lük periyodundaki sıcaklık değeri kullanılarak, Kaska ve ark. (1998) tarafından 

bulunan formül ile dişi oranı hesaplanmıştır. 

Sonuç: Dişi kaplumbağa oranı 2012 sezonu için %77,26; 2013 sezonu için %62,83; 2014 

sezonu için %67,42 olarak hesaplanmıştır. Deniz kaplumbağası yuvalarında ortalama 

sıcaklık 320C ise dişi, 260C ise erkek bireylerin geliştiği bilinmektedir. Bu nedenle sıcaklık 

deniz kaplumbağalarının hayatlarında çok önemli bir yere sahiptir. Sezon başında (Mayıs) 

dişi birey oranı serin havanın da etkisi ile %32’lerde iken daha sonra bu oran hava 

sıcaklığının artmasıyla birlikte sezon sonlarına doğru (Temmuz) %100’e kadar değişiklik 

gösterir. Sıcaklığın etkisi inkübasyon sürelerine de yansımaktadır. Sezon başında 

kaydedilen inkübasyon süresi daha uzun iken (78 güne kadar), sezon sonlarına doğru bu 

süre kısalmaktadır (46 güne kadar). Benzer şekilde denize daha yakın olan yuvalarda erkek 

yavru oranı fazla iken denizden uzaklaştıkça dişi yavru oranında artış görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Dalyan Kumsalı, Deniz Kaplumbağaları, Sıcaklık, Cinsiyet Oranı, 

İnkübasyon 
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BALÇOVA TERMAL SULARININ KARIŞTIĞI BÖLGELERDEN ARSENİK DİRENÇLİ 

BAKTERİLERİN İZOLASYONU 

Ece SÖKMEN YILMAZ, Esra ERSOY ÖMEROĞLU, İsmail KARABOZ 

Ege Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Bornova - İzmir, ecesokmen@gmail.com 

Amaç: Arsenikli bölgelerden izole edilen arseniğe dirençli bakterilerin belirlenmesi, 

arıtımda kullanılabilecek biyoteknolojik potansiyeller bakımından veri oluşturmaktadır. 

Termal sular arsenik gibi ağır metalleri içerirler. 2013 - 2016 yılları arasında devam edecek 

projemiz kapsamında; Balçova termal sularının Ilıca Deresi’ne karıştığı bölgeler belirlenip 

bu bölgelerden arseniğe dirençli bakteriler izole edilmiştir. Amacımız bu türleri 

tanımlayarak ülkemiz canlı kaynaklarına ait verilere katkıda bulunmaktır. 

Gereçler ve Yöntemler:  1600mg/L Na2HAsO4.7H2O içeren Plate Count Agara dökme plaka 

yöntemi ile izole edilen 116 bakteriden 156005mg/L sodyum arsenat heptahidrata dirençli 

olanlar seçildikten sonra DNA izolasyonları PureLink Genomic DNA Mini Kit ile izole 

edilmiştir. 8-27F “CATCGGCTACCTTGTTACGA” ve 1476-1495R “ 

AGAGTTTGATTCTGGCTCAG” universal primerleri kullanılarak 16S rRNA bölgeleri çoğaltılıp 

dizi analizine gönderilmiştir. DNA’nın çift sıra okunması ile elde edilen kromatogramlar 

FinchTV ve ApE programları kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen diziler NCBI Blast 

programına girilerek izolatların homoloji gösterdiği türler belirlenmiştir. 

Sonuç:  İzolatlar 16S rRNA dizileri bakımından %97 Rhodococcus equi , %99 Pseudomonas 

mendocina ymp, %96 Polymorphum gilvum SL003B-26A1, %100 Pseudomonas stutzeri 

A1501, %99 Pseudomonas stutzeri A1501, %99 Micrococcus luteus NCTC 2665, %99 

Enterobacter cloacae subp cloacae ATCC 13047 olarak benzerlik göstermiştir.  Uluslararası 

araştırma veri tabanlarında çeşitli biyoteknolojik özellikleri olduğu belirtilen bu türler 

arseniğe de dirençlidir. Arsenik metabolizması açısından çalışmalar devam etmektedir ve  

su kirliliğine dair fikir vermektedir. Örneğin Arsenik suda As(V) ve As(III) formlarında 

bulunabilmektedir. As(III) daha toksiktir. As(V)’ı As(III)’e indirgeyebilen bakteriler, 

As(III)’in daha  toksik olmasından dolayı suyu da daha toksik hale getirebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Arsenik direnci, aerobik bakteri, Balçova termal su 
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DÜNYANIN EN BÜYÜK SODALI GÖLÜNDEN (VAN GÖLÜ) ANAEROBİK OLARAK 

ARSENAT REDÜKLEYEN VE ARSENİT OKSİTLEYEN BAKTERİ İZOLASYONU  

Esra ERSOY ÖMEROĞLU, İsmail KARABOZ 

Ege Üniversitesi, Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 

Bornova - İzmir, esraerso@gmail.com 

Amaç: 2014-2016 tarihleri arasında devam edecek olan projemiz kapsamında; dünyanın en büyük 

sodalı gölü ve dördüncü hidrolojik olarak kapalı gölü ünvanına sahip Van Gölü’nden mevsimsel olarak 

su ve sediment örneklerinin alınması, bu örneklerin ağır metal içeriklerinin belirlenmesi ve anaerobik 

olarak arsenat redükleyen ve arsenit oksitleyen bakterilerin izolasyonu, tanılanması ve arsenik 

metabolizmasının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmada 20/01/2015 tarihinde yapılan kış 

örneklemesi sonucunda elde edilen ön bilgiler sunulmuştur.  

Gereçler ve Yöntemler: Projemiz kapsamında ilk örnekleme olarak Van Edremit Gebze Su Sporları 

Tesisinden kış örneklemesi yapılmış ve gölün 7,5 metre derinliğinden ikişer adet su ve sediment örneği 

alınmıştır. Örnekleme sırasında koordinat, pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen, nem ve basınç gibi 

parametreler belirlenmiştir. Birer adet su ve sediment örnekleri, toplam arseniğin de içinde bulunduğu 

ağır metal içeriklerinin belirlenmesi için ICP-MS’de analize alınmıştır. Diğer set örnekler ise ‘Hungate 

Tekniği’ kullanılarak mikrobiyolojik analize alınmıştır. İzolasyon ve saflaştırma işlemleri için 9,5 pH’ya 

sahip Big Soda Medium (BSM) kullanılmıştır. Arsenat redüksiyonunu tespit etmek amacıyla, besiyerine 

e- akseptörü olarak arsenat ve e- donorü olarak Na-laktat veya Na-asetat ilave edilmiştir. Arsenit 

oksidasyonu için ise e- akseptörü olarak arsenit ve e- donorü olarak ise Na-NO3 eklenmiştir. Anaerobik 

chamber içerisinde saflaştırma aşamaları tamamlanan izolatların Gram reaksiyonlarını belirlemek 

amacıyla Gram boyama ve KOH testi uygulanmıştır.        

Sonuç: Örnekleme koordinatları 38°25’31’’ N 43°16’53’’ E olarak belirlenmiş ve yapılan ölçümler 

sonucunda pH’nın 9.52, sıcaklığın 3°C, çözünmüş oksijenin 11.32 mg/L, nenim %87 ve basıncın ise 811 

hPa olduğu tespit edilmiştir. ICP-MS analizi sonucunda göl suyunun 214 µg/kg, sediment örneğinin ise 

9370 µg/kg toplam arsenik içerdiği tespit edilmiştir. Bu değerlerin EPA standartlarına göre olması 

gereken arsenik üst sınırının (10 ppb (µg/L)) çok üstünde olduğu belirlenmiştir. Hungate tekniği ile 

izolasyon aşamasını takiben, 30°C’de anaerobik chamber içerisinde saflaştırma işlemleri 

gerçekleştirilmiş ve sonuçta anaerobik olarak arsenat redükleyen veya arsenit oksitleyen 30 izolat elde 

edilmiştir. Gram boyama ve KOH testi sonucunda, 30 izolattan sadece 2 tanesinin Gram reaksiyonu 

açısından negatif olduğu diğerlerinin ise Gram pozitif olduğu belirlenmiştir.  

Projemiz kapsamında antropojenik açıdan zengin olan Edremit bölgesinden örneklemeler devam 

edecek ve saflaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra elde edilen izolatların 16S rRNA gen bölgesine 

ve fenotipik bir takım özelliklerine dayalı olarak tür tanıları yapılacaktır. Arseniği metabolize etme 

yöntemleri de belirlenerek biyoremediasyon çalışmaları için gerekli ön veriler elde edilmiş olacaktır. 

Türkiye’de ve dünyada giderek artan bir sorun haline gelen arsenik kontaminasyonundan dolayı, bu 

çalışmamız ile ülkemizin arsenik kontamineli alanlarından arseniğin biyoremediasyonu için yeni 

organizma ve gen kaynaklarının elde edilmesi hedefelenmektedir.            

Anahtar Kelimeler: Van Gölü, Anaerobik, Arsenat Redüksiyonu, Arsenit Oksidasyonu 

Teşekkür: Bu çalışma, 114Y036 no’lu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir. 
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KELKİT VADİSİ SPHECİDAE VE CRABRONİDAE (INSECTA: HYMENOPTERA) FAUNASI 

ÜZERİNE BİR ÖN ARAŞTIRMA 

Yaşar GÜLMEZ1, İlyas CAN1, Faruk Tolga ÇUBUK2 

1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Taşlıçiftlik- TOKAT, 

yasar_gulmez@yahoo.com 
2Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Merkez - TOKAT 

Amaç: Sphecidae ve Crabronidae familyaları Hymenoptera takımı içinde soliter yaşayan ve 

larvalarını beslemek üzere farklı böcek ve örümcekleri sokarak felç eden yaban arılarını 

kapsamaktadır. Ülkemizde 564 türle temsil edilen bu böcekler avcı olduklarından ekolojik 

dengenin korunmasında önemli role sahip olup bazı türleri biyolojik mücadelede 

kullanılmaktadır. İnsan sağlığını tehdit eden kimyasalların özellikle tarım alanlarında çok 

yaygın olarak kullanımı zararlı böceklere karşı biyolojik mücadele gibi alternatif 

yöntemlerin önemini artırmaktadır. Bu nedenle öncelikle ülkemizin faunistik yapısının 

belirlenmesi ve mevcut türlerin durumunun ortaya konması temel araştırma 

alanlarındandır. Orta Karadeniz’le İç Anadolu bölgeleri arasında yer alan Kelkit vadisi bitki 

örtüsü, iklim ve topoğrafik yapı itibariyle böcekleri barındırabilecek çok çeşitli habitatlara 

sahip önemli doğa alanlarından biridir. Zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olmakla birlikte 

tarımsal faaliyetlerin de yoğun olarak yapıldığı bir bölge olduğundan, mevcut faunistik 

yapının belirlenmesi ve insan kaynaklı faktörlerin faunaya etkilerinin ortaya konması son 

derece önemlidir. Bu nedenle bölgede Sphecidae ve Crabronidae familyalarının tür 

çeşitliliği hakkında bilgi edinmek üzere bir ön çalışma planlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma kapsamında, Kelkit Çayı'nın doğduğu yer olan Kelkit’ten 

Taşova’ya kadar uzanan ve Gümüşhane, Erzincan, Giresun, Sivas, Tokat ve Amasya illeri 

içinde yer alan Kelkit Vadisinde farklı habitatlardan ergin böcek örnekleri toplanmıştır. 

Araziden gündüz, atrapla yakalanan Crabronidae ve Sphecidae familyalarına ait örnekler 

öldürme şişelerinde öldürülüp, yakalandığı habitat bilgilerini içeren etiketlerle 

etiketlendikten sonra laboratuara getirilmiştir. Standart müze materyali şeklinde 

hazırlanan örneklerin tür düzeyinde teşhisi, mevcut literatür ve karşılaştırma materyali 

kullanılarak yapılmıştır.  Türkiye için yeni kayıt olan türlerin Dünya'daki dağılışları 

verilmiştir. 

Sonuç: Çalışmada Crabronidae familyasına ait 67 tür tespit edilmiş olup bunlardan 

Harpactus exiguus (Handlirsch, 1888)’ un Türkiye faunası için yeni kayıt olduğu 

anlaşılmıştır.  Sphecidae familyasından ise 15 tür tespit edilmiştir. Önceden var olan bazı 

türler için ise yeni lokalite kayıtları verilmiştir.  

Bu çalışma ile öncelikle ülkemizin biyolojik zenginliklerinin belirlenmesine katkı sağlanmış, 

aynı zamanda bazı tarım zararlısı böceklerin kontrolünde kullanılabilecek türlerle ilgili 

veriler elde edilmiştir. Ayrıca Kelkit vadisinde yapılan arazi çalışmaları ile endüstrileşme, 

tarımsal faaliyetler, aşırı otlatma, çevre kirliliği gibi antropolojik faktörlerin doğal 

habitatlara etkileri ile ilgili gözlemler yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Crabdonidae, Sphecidae, Kelkit Vadisi, Türkiye, Fauna, Yeni Kayıt, 

Harpactus exiguus 
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EKOTURİZM İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR ULAŞIM ARACI: KANO 

Nurtaç ÇINAR1, Ahmet ÇINAR2 

1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü,Tıbbi Bitkiler Bölümü, Antalya, 

nurtaccinar@hotmail.com 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kano Eğitim Merkezi, Antalya 

Amaç: Kano, genellikle göllerde ve debisi çok yüksek olmayan akarsularda yapılan bir doğa 

sporu çeşididir. Kanolar turizm ve spor amaçlı kullanımları yanında, özellikle başka ulaşım 

imkânı bulunmayacak doğal ortamlara ulaşabilmeleri ve doğaya hiçbir zarar vermemeleri 

bakımından önemlidirler. Bu çalışmanın amacı doğal bir ulaşım aracı olan kanolara ilişkin 

bilgilerin derlenmesi ve sayısız doğal su alanlarına sahip ülkemizde kano sporunun 

gelişmesine katkı sağlamaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çeşitli kaynaklar ve internet taramaları ile kanoya ilişkin temel 

bilgiler ve tarihçesi araştırılmıştır. Türkiye Kano Federasyonu teknik kurul üyeleri, çeşitli 

illerimizdeki kano il temsilcileri ve kanoya ilgi duyan kişilerle görüşmeler yapılarak kano 

sporu ve ülkemizde spor, doğa gezintisi ve turizm amaçlı kullanımına ilişkin bilgiler 

derlenmiştir. Ayrıca turizm firmalarının web siteleri ve broşürleri incelenmiştir. 

Bulgular: En eski ulaşım araçlarından biri olan kanoyu ilkel insanlar çevrelerinde 

buldukları ağaçların gövdelerinden, kütüklerden, balina kemiğinden hazırlanan kafeslerden 

yada ahşap iskeletlerden yapmışlardır. Modern kano sporu, 1865 yılında İskoç John 

MacGregor tarafından başlatılmış, ilk kano kulübü İngiltere'de 1866' da, Uluslararası Kano 

Federasyonu (ICF) 1948'de kurulmuştur. Ülkemizde ise kano federasyonu 2002 yılında 

kurulmuştur ve bünyesinde durgunsu, akarsu, deniz kanosu ve dragon bot faaliyetleri 

bulunmaktadır. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı yada özel klüplere bağlı kano eğitim 

merkezlerinde (Adana, Ankara, Antalya, Eskişehir, Muğla, Bursa, Zonguldak, Sakarya, 

İstanbul, Rize, Van vs.) kano eğitimi verilmektedir. Ekolojik turizm için doğal alanlara 

ulaşımda kano önemli bir yere sahiptir. Kanyon ve mağaralarda, doğal su alanlarında, 

kanallarda, su bitkileri ve sazlıklar arasında rahatlıkla kullanılabilmektedir. Arıtılarak içme 

suyu sağlanan göletlere motorlu su taşıtlarının girmesi yasak iken kanolar hiçbir zarar 

vermediğinden girebilmektedir. Ayrıca kano küreği suyu havalandırdığı için ortamdaki 

doğal yaşama katkı sağlamaktadır.  

Tartışma ve Sonuç: Doğal ortamlara hiçbir zararı bulunmayan, ayrıca sudaki oksijen 

miktarının artmasını sağlayan kanolar, ulaşılması mümkün olmayan kanyon, mağara, lagün 

ve küçük koy gibi alanlara ulaşım imkânı sağlamakta ve bireysel olarak kullanıldığından 

kişisel izlenimlere fırsat tanımaktadır. Rehber eşliğinde yapılan ve 3-4 gün sürebilen 

kanyon turları özellikle turistler tarafından büyük ilgi görmekte ve ülkemiz doğasının 

tanıtılması ve milli gelire dönüşmesi bakımından önemli olmaktadır. Turizm firmaları 

alınacak tedbirler ardından, kano turizmini yaygınlaştırmalı ve mevcut kullanım alanlarına 

ilave olarak yeni ekolojik alanlarda da kanoların kullanımı sağlanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Kano, kanyon, doğada keşif. 
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Endemik Bunium Brachyactıs’UN METANOL EKSTRAKSİYONLARININ ANTİBAKTERİEL 

AKTİVİTELERİNİN İN VİTRO OLARAK TARANMASI 

Barış ENEZ1, Sema AGÜLOĞLU FINCAN1, Uğur KAVAL1, İhsan REZZUKOĞLU1 

1Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 21010 Diyarbakır, benez47@gmail.com 

Amaç: Son yıllarda ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri patojen mikroorganizmaların 

antibiyotiklere karşı geliştirdikleri dirençler olmuştur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

antibakteriyal maddelerin yaygın ve kontrolsüz kullanımı, dirençli suşların yararına bir 

seleksiyon oluşturmaktadır. Hem antibiyotiklerin istenmeyen yan etkileri hem de ciddi 

enfeksiyon vakalarının ortaya çıkması bilim adamlarını tıbbi bitkiler gibi antibiyotiklere 

kaynak olacak yeni antibakteriel madde arayışlarına yöneltmiştir. Çeşitli bitkilerden elde 

edilen ekstraktlar, doğal üretici kaynağı olarak ilgi çekmiştir. Çalışmamız da endemik bitki 

olan Bunium brachyactis’ten elde edilen metanol ekstraktlarının in vitro ortamda 

antibakteriyel etkisi araştırılmıştır. 

Gereç ve yöntemler: Endemik bitki olan  Bunium brachyactis Diyarbakır iline bağlı Ergani 

ilçesinde bulunan Makam  dağından toplanılmıştır. Toplanan bitki, organlarına ayrılarak 10 

g tartıldıktan sonra metanol içerisinde belirli sıcaklık ve inkübasyona bırakıldı. Daha sonra 

evaparotör ile muamele edilerek ekstrakteleri elde edildi. Antibakteriyel etkisi disk başına 

10 l ve 20 l ekstrakte yüklenerek disk difüzyon metodu kullanılmıştır. Test 

mikroorganizmaları olarak Escherichia coli (ATCC 25922), Staphylococcus aureus (ATCC 

25923) ve Staphylococcus pyogenes (ATCC19615) kullanılmıştır.  

Sonuç: Antibakteriyel test sonuçlarına göre  Bunium brachyactis bitkisinden elde edilen 

metanol ekstraktları test mikroorganizmalarının büyümesini inhibe etmiştir. Maksimum 

antibakteriyel aktivitesi (inhibisyon çapı 19.2±1.20 mm) Staphylococcus pyogenes’e karşi 

meyve eksraktlarında gösterildi. Çalışmamız, araştırma sonucunda elde edilen bulgular ile 

bitki ekstraktlarının sentetik maddelere alternatif doğal antibakteriyal kaynak olarak 

kullanılabileceği belirlenmesi açısından ve gerek sağlık gerekse endüstriyel alanlara katkı 

sağlayabilecek tıbbi bitkiler arasına girebileceği açısından önem taşımaktadır. 

Anahtar kelimeler: Bunium brachyactis, Metanol Ekstraksiyonu, Antibakteriyel Aktivite 
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Oxylia argentata (Ménétriés, 1832) (CERAMBYCİDAE: LAMİİNAE)’NİN KROMOZOM 

ANALİZİ, ERKEK GENİTAL MORFOLOJİSİ VE TÜRKİYE YAYILIŞI 

Atılay Yağmur OKUTANER1, Yavuz KOÇAK2, Miyase ASLANTAŞ3 

1Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak., Antropoloji  Bölümü, Kırşehir, 

atilayyagmur@gmail.com, 

 2Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Kırşehir, 

3Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Kırşehir 

Amaç: Oxylia argentata (Ménétriés, 1832) (Cerambycidae: Lamiinae) türüne ait örnekler 

toplanarak, ilgili türün, ait olduğu cinsin ve familyanın taksonomisi ile sistematiğine katkı 

sağlamak amacıyla kromozom ve genital özellikleri tespit edilerek Türkiye yayılışı hakkında 

da bilgi verildi. 

Gereçler ve Yöntemler: Türe ait örnekler arazide canlı olarak yakalandı ve taşıma kapları 

ile yine canlı olarak laboratuvara getirildi. Karyotip analizleri, erkek örneklerin 

testislerinden ezme tekniğine göre hazırlanan preparatlardaki metafaz kromozomları 

üzerinde yapıldı. Metafaz kromozomlarının fotoğrafları dijital kamera ataçmanlı araştırma 

mikroskobu ile çekildi. Yine erkek bireylerin genital yapıları dijital kamera ataçmanlı 

diseksiyon mikroskobu altında çıkarıldıktan sonra temizlenerek fotoğraları çekildi ve 

tanımlaması yapıldı. Türün Türkiye yayılışı ise mevcut ve diğer çalışmalardaki lökalite 

kayıtları dikkate alınarak harita üzerinde gösterildi. 

Sonuç: Çalışmanın sonucunda Oxylia argentata (Ménétriés, 1832) (Cerambycidae: 

Lamiinae)’nın diploid kromozom sayısı 2n=20 (n♂=9+Xyp) şeklinde tespit edildi. Bu çalışma 

ile daha önce ülkemizdeki örnekleri üzerinde kromozom incelemesi yapılmayan Oxylia 

argentata (Ménétriés, 1832) ilk defa bu amaçla ele alınmış oldu. Kromozom özellikleriyle 

beraber genital morfolojisi ve Türkiye yayılışının verilmesiyle türün taksonomisi ve 

sistematiğine katkı sağlanarak ulusal ve uluslararası çalışmalara da yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Oxylia argentata, Cerambycidae, Kromozom, Genital Morfolojisi 

Teşekkür: Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü’nün PYO.FEN.4001.12.034 nolu projesi ile desteklenmiştir. 
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Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775) (CERAMBYCİDAE: CERAMBYCİNAE)’NİN 

KROMOZOM ANALİZİ, ERKEK GENİTAL MORFOLOJİSİ VE TÜRKİYE YAYILIŞI 

Yavuz KOÇAK1, Atılay Yağmur OKUTANER2, Miyase ASLANTAŞ3 

1Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mim.  Fak., Çevre Müh. Bölümü, Kırşehir, 

ykocak80@gmail.com, 

2Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Kırşehir, 

3Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Kırşehir 

Amaç: Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775) (Cerambycidae: Cerambycinae) türüne ait 

örnekler toplanarak, ilgili türün, ait olduğu cinsin ve familyanın taksonomisi ile 

sistematiğine katkı sağlamak amacıyla kromozom ve genital özellikleri tespit edilerek 

Türkiye yayılışı hakkında da bilgi verildi. 

Gereçler ve Yöntemler: Türe ait örnekler arazide canlı olarak yakalandı ve taşıma kapları 

ile yine canlı olarak laboratuvara getirildi. Karyotip analizleri, erkek örneklerin 

testislerinden ezme tekniğine göre hazırlanan preparatlardaki metafaz kromozomları 

üzerinde yapıldı. Metafaz kromozomlarının fotoğrafları dijital kamera ataçmanlı araştırma 

mikroskobu ile çekildi. Yine erkek bireylerin genital yapıları dijital kamera ataçmanlı 

diseksiyon mikroskobu altında çıkarıldıktan sonra temizlenerek fotoğraları çekildi ve 

tanımlaması yapıldı. Türün Türkiye yayılışı ise mevcut ve diğer çalışmalardaki lökalite 

kayıtları dikkate alınarak harita üzerinde gösterildi. 

Sonuç: Çalışmanın sonucunda Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775) (Cerambycidae: 

Cerambycinae)’in diploid kromozom sayısı 2n=18 (n♂=8+Xyp) şeklinde tespit edildi. Bu 

çalışma ile daha önce ülkemizdeki örnekleri üzerinde kromozom incelemesi yapılmayan 

Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775) ilk defa bu amaçla ele alınmış oldu. Kromozom 

özellikleriyle beraber genital morfolojisi ve Türkiye yayılışının verilmesiyle türün 

taksonomisi ve sistematiğine katkı sağlanarak ulusal ve uluslararası çalışmalara da 

yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ropalopus clavipes, Cerambycidae, Kromozom, Genital Morfolojisi 

Teşekkür: Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü’nün PYO.FEN.4001.12.034 nolu projesi ile desteklenmiştir. 
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İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DÜNYA GELECEĞİNE KARŞI SORUMLULUĞU VE BUGÜN İÇİNDE 

BULUNULAN DURUMUN İRDELENMESİ 

Sibel DEMİRARSLAN¹, Oğuz DEMİRARSLAN²,  

¹Kocaeli Üniversitesi, İzmit/Kocaeli,  

²Maltepe Üniversitesi, Başıbüyük-Maltepe/istanbul 

Amaç: Türkiye için inşaat sektörü çok hareketli bir sektördür. Sıkça uygulanan imar planı 

değişiklikleri, yaşanan veya yaşanması olası afetler, binaların fonksiyonel veya teknolojik 

eskimesi, göçle oluşan demografik dengesizliklere mekân oluşturma ihtiyacı gibi daha pek 

çok neden yeni bina yapımı, yıkıp yapma, onarım gibi sektörel uygulamalara ihtiyaç 

duymaktadır. Bu hareketin yanı sıra unutulmaması gereken ve son yıllarda fazlaca 

konuşulmaya başlayan karbon salınım oranında en büyük paya inşaat sektörünün sahip 

olduğudur.  

Bu çalışmada amaçlanan, dünya ülkeleri ve Türkiye için, aslında konvansiyonel yöntem olup 

unutulan ya da çok yeni olan uygulamaların başlıcalarına değinmek, Ülke koşulları 

paralelinde uygulanabilirlik derecelerine yorum getirmektir. Ancak, bu konuyu diğer 

girdileri ele almadan incelemenin gerçekçi olmayacağı ortadadır. Prosesi etkileyen, imar 

yapılaşma koşulları, yasa-yönetmelik ve diğer yaptırımlar, ekonomi, mimarlık ve 

mühendislik uygulamalarında bilgi gerekliliği, işçilik faktörü gibi ana başlıklar irdeleme ve 

tartışma için röper noktaları oluşturacaktır. 

Yöntem: Dünyanın yarınına şans vermek, gelecek nesillere bencilce ve amaçsızca tüketilmiş 

bir miras bırakmamak için neler yapıldığının, neler yapılabileceğinin ortaya konulması ile 

bu anlamda yapılan ütopik çalışmaların dahi değerlendirmeye katılması izlenecek yol 

olmalıdır. Yeni malzemeler, uygulama yöntemleri, geleneksel uygulamalar, ar-ge ve ür-ge 

fikirlerinin belli bir çerçeve dâhilinde incelenmesi hedeflenmektedir. 

Sonuç: Ele alınan uygulama yöntemleri, detay çözümleri, yeni fikirler ile geçmiş 

uygulamaların Türkiye uzamı içerisinde ele alınması önemlidir. Türkiye’nin özellikle imar 

koşullarının sürdürülebilir uygulamalara ne kadar izin verdiğinin tartışılması bu çalışmanın 

en büyük argümanı olacaktır. 

Son söz olarak ortaya konulacak unsurların yeni çalışmalara yol gösterici olması 

arzulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik , İnşaat, Yasal yaptırımlar, Yeni Duyarlı teknolojiler, 

Konvansiyonel Çözümler 
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HİRUNDİNİDAE FAMİLYASI TÜRLERİNİN TÜRKİYE DAĞILIMI VE GÖÇ FENOLOJİSİ 

Esra PER1, Kiraz ERCİYAS YAVUZ2, Nizamettin YAVUZ3 

1Gazi Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Teknikokullar - Ankara, 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ornitoloji Araştırma Merkezi., 55137 Kurupelit Atakum – 

Samsun, kiraze@omu.edu.tr 
3Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği, İlkadım - Samsun 

Amaç: Türkiye’de dağılım gösteren Hirundinidae familyasından yaz göçmeni 5 türün 

(Riparia riparia, Ptyonoprogne rupestris, Hirundo rustica, Cecropis daurica, Delichon 

urbicum) dağılım alanlarını ortaya çıkarmak göç fenolojileri ve faklı tarihlerde görülme 

durumlarını alansal olarak değerlendirmektir.  

Gereçler ve Yöntemler: Türlere ait mevcut gözlem kayıtları KuşBank veri tabanı ve kişisel 

gözlem notları derlenerek elde edilmiştir. Riparia riparia türüne ait 1.497, Ptyonoprogne 

rupestris türüne ait 783, Hirundo rustica türüne ait 8.227, Cecropis daurica türüne ait 1.580 

ve Delichon urbicum türüne ait 3.720 gözlem verisi değerlendirilmiştir. Türlerin kuzeyden 

güneye farklı enlemlerde görüldükleri alanları ortaya çıkarmak amacıyla her bir türe ait 

gözlem verisi 15 günlük periyotlara ayrılarak dağılım haritaları oluşturulmuştur.  

Sonuç: Riparia riparia en erken 19 Ocak, en geç 29 Ekim tarihlerinde istisnai olarak 

kaydedilse de genel olarak Mart ortasında ülkemize gelmekte, Ekim başında da 

ayrılmaktadır. Akdeniz kıyılarında kışlayan Ptyonoprogne rupestris’in ülkemizde diğer 

alanlarda görülme zamanları Nisan başından Ekim başına kadar olduğu tespit edilmiştir. 

Hirundo rustica’nın son yıllarda Türkiye’nin güneyinde Hatay ve Mersin’den kışlama 

kayıtları gelmekte olup genel olarak Mart ortasından, Ekim ortasına kadar yoğun olarak 

kaydı vardır. Cecropis daurica en erken 17 Mart, en geç 9 Kasım tarihlerinde kaydedilmiştir. 

Ancak genel olarak Mart sonu Eylül ortasına kadar dağılım göstermektedir. Delichon 

urbicum en erken 29 Ocak, en geç 22 Kasım tarihinde Akdeniz kıyılarında kaydedilmiştir. 

Ancak genel olarak Şubat sonundan Ekim başına kadar ülkemizde kaydedilmiştir. 

Riparia riparia, Hirundo rustica ve Delichon urbicum türlerinde 15 günlük periyotlarda 

bakıldığında dağılım alanlarının tarihe bağlı olarak kuzeyden güneye farklılık gösterdiği 

tespit edilmiştir. Ancak bu farklılık Cecropis daurica ve Ptyonoprogne rupestris türlerinde 

belirgin olarak görülmemektedir. Riparia riparia, Hirundo rustica ve Delichon urbicum 

türlerinde Mart sonuna kadar Akdeniz ve Ege kıyılarında dağılım gösteren türler ilerleyen 

15 günlük dönemlerde önce Orta Anadolu, sonrasında da daha kuzeye doğru dağılım 

göstermektedir. Güneyden kuzeye doğru değişen iklimsel koşulların ve buna bağlı olarak da 

besin bulunabilirliğinin bu dağılım şeklinde etkili olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hirundinidae, Riparia riparia, Hirundo rustica, Delichon urbicum, 

Cecropis daurica, Ptyonoprogne rupestris, dağılım  

Teşekkür: Verilerin sınıflandırılmasında yardımcı olan Kerem Ali Boyla’ya teşekkürler 
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ŞANLIURFA’DA YAŞAYAN Trachylepis vittata (Oliver, 1804) BİREYLERİNDE  

YAŞ TAYİNİ 

Tuğba ERGÜL KALAYCI1, Abdullah ALTUNIŞIK1, Nurhayat ÖZDEMİR1,  

İbrahim UYSAL2, Murat TOSUNOĞLU2 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji bölümü, Rize  
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji bölümü, Çanakkale 

tuba.ergul@hotmail.com, 

Amaç: Bu çalışmada, Şanlıurfa’dan (1 ♂♂, 17 ♀♀) elde edilen  Trachylepis vittata 

bireylerinin ilk defa iskelet kronolojisi yöntemi ile yaş tayini yapılmıştır. Literatürde 

Trachylepis vittata (eski adı ile Mabuya vittata) türüne ait yaş çalışması bulunmamaktadır. 

Bu çalışmanın temel amacı; literatürde herhangibir yaş bilgisi bulunmayan bu türe ait temel 

demografik parametreleri (yaş, ağırlık ve boy) ortaya koyarak bunlar arasındaki ilişkiyi 

açığa çıkarmaktır.  

Gereçler ve Yöntemler: Şanlıurfa’dan toplanan örnekler, bayıltılarak vücut boyları (SVL: 

burun ucu- kloak arası mesafe), baş uzunlukları ve baş genişlikleri dijital kumpas ile 

ölçülmüştür. Elde edilen ölçümlerden sonra canlının sağ arka ayak en uzun parmağı disekte 

edilmiş ve yaş tayini çalışmaları için muhafaza edilmiştir. Temin edilen örneklerde erkek 

birey sayısı tek olduğu için analizler sadece dişi bireyler üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

İskelet kronolojisi yöntemine dayanarak elde edilen yaşlar ile vücut uzunluğu arasındaki 

ilişki SPSS analiz programı ile yorumlanmıştır. 

Sonuç: Yapılan iskelet kronolojisi analizine göre elde edilen dişi bireylerin yaşları 2-5 yıl 

arasında değişmektedir. Eşeysel olgunluğa ulaşma yaşı 2 ve 3 yıl olarak belirlenmiştir. 

Ortalama yaş 3.53±0.87 yıl olarak bulunurken, ortalama vücut boyu 71.25±7.20 mm (62.79-

84.51 mm), ortalama baş uzunluğu 14.01±0.93 mm (12.79-15.06 mm) ve ortalama baş 

genişliği 9.29±0.93 (7.59-10.71 mm) olarak tespit edilmiştir. Korelasyon analizleri sonucu 

yaş ile vücut boyu (p<0.01, r= 0.802) ve baş uzunluğu arasında anlamlı pozitif bir ilişki 

tespit edilmiştir (p<0.01, r= 0.595). Ayrıca vücut boyu ile baş uzunluğu (p<0.01, r= 0.822) 

ve baş genişliği (p<0.01, r= 0.709) arasında da anlamlı pozitif bir ilişki gözlenmiştir.  

Amfibi ve reptillerde yaygın olarak kullanılan ve güvenilir bir yöntem olan iskelet 

kronolojisi ile Trachylepis vittata bireylerine ait yaş yapısı ilk defa ortaya konulmuştur. 

Yapılan analizler sonucunda türe ait yaş yapısı ve morfolojik ölçümler arasındaki ilişki açığa 

çıkarılmıştır. Elde edilen bilgiler ile literatüre kaynak sağlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Şanlıurfa, Trachylepis vittata, iskelet kronolojisi, yaş tayini 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN GIDA GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ 

Ekrem TINAZ, Seda ESER, Gözde TÜRKÖZ BAKIRCI, Fatih BAKIRCI 

Aybak Natura Gıda Analiz Laboratuvarı, Bornova - İzmir, ekrem.tinaz@aybaknatura.com.tr 

Bu çalışmada literatüre dayalı bilgiler ışığında iklimsel değişimlerin gıda güvenliği ile ilişkisi 

ve olası etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gıda güvenliği, “Tüm insanların kendi beslenme gereksinimlerini karşılamak üzere her an, 

yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik olarak ulaşabilmesi ve gıda 

tercihlerinin etkin ve sağlıklı bir yaşam için karşılanması” şeklinde tanımlanmıştır(World 

Food Summit, 1996). Dünya genelinde üretilen gıdanın varlığı, tarım yapılabilen alanlarla ve 

bu alanların niteliğiyle doğrudan ilişkilidir. Bazı bölgelerde hâlihazırda yaşanan su kıtlığı ve 

biyoçeşitliliğin azalması gibi etmenler de düşünüldüğünde iklimde yaşanan değişikliklerin 

gıda üretimini ve fiyatlarını gelecekte daha çok etkileyeceği ve yoksul ailelerin ve 

toplumların yeterli ve nitelikli gıdaya ulaşma olanaklarını kısıtlayacağı düşünülmektedir. 

İklim etkisini inceleyen bazı çalışmalarda 2050 yılına kadarki süreçte iklim değişikliği 

nedeniyle 100-200 milyon insanın daha açlık riskiyle karşılaşabileceğini öngörülmektedir. 

Sonuç olarak günümüzde ve önümüzdeki yıllarda, gıda güvenliğinin sağlanması için doğal 

kaynakların ve tarım arazilerinin verimli kullanılması, biyoçeşitliliğin korunması ve iyi 

tarım uygulamaları benzeri yaklaşımlar iklim değişikliklerinin yol açtığı yıkıcı etkileri 

azaltmada önemli rol oynayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvenliği, İklim Değişikliği 
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ANADOLU’DA DAĞILIM GÖSTEREN Vimba TÜRLERİNİN FİLOGENETİK ANALİZİ 

Gökhan KALAYCI, Yusuf BEKTAŞ, Davut TURAN 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Rize, kalaycigokhan@gmail.com 

Amaç: Sazangiller ailesine ait Vimba cinsinin Vimba vimba ve Vimba mirabilis olmak üzere 

Anadolu’da dağılım gösteren iki türü mevcuttur.  Bu türlerden dağılım alanı özellikle 

ülkemizde Büyük Menderes, Bafa Gölü, Gediz Nehri ve Marmara Denizi olan V. mirabilis’ in 

türü bazı kaynaklara göre tehdit altındadır. Bu çalışmada populasyon eğilimi azalma 

yönünde olan Vimba türlerinin filogenetik ilişkilerini ve genetik çeşitliliklerini ortaya 

koymak amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, ülkemizde dağılım gösteren Vimba türlerinden 

dağılım alanı nispeten geniş olan V. vimba, Güdül çayı (Ankara), Karaman Deresi (Çatalca, 

İstanbul), Suat Uğurlu Barajı (Ayvacık, Samsun), Alburak Deresi (Balya, Balıkesir) Kalkım 

(Çanakkale) lokalitelerinden; V. mirabilis ise Akçay, B. Menderes (Bozdoğan, Aydın) 

lokalitesinden örneklenmiştir. Toplam 24 birey örneklenmiş olup yüzgeç dokusundan DNA 

eldesi gerçekleştirilmiştir. Yakın taksonlar göz önüne alınarak mitokondriyal DNA sitokrom 

b geni primer çifti dizayn edilip PZR ile artırılmış ve sekans analizi yaptırılmıştır. Dizilerin 

karşılaştırılması Bioedit programı ile yapılmış olup, nükleotit kompozisyonu, haplotipler 

arasındaki haplotip çeşitliliği ve nükleotit çeşitliliği DnaSP v5 programı ile hesaplanmıştır. 

Haplotipler arasındaki ilişkiler Neighbor-Joining (NJ), Maksimum likelihood (ML) metodları 

ile Kimura’s two-parameter (K2P) mesafe modeline göre MEGA 6 programı altında 

çalıştırılan NJ ve ML opsiyonları kullanılarak dış grup olarak seçilen Squalius pursakensis 

varlığında gerçekleştirilmiştir.   

Sonuç: Vimba türleri arasındaki filogenetik ilişkileri ortaya koymak amacıyla cyt b geninin 

1097 bç’lik kısmı PCR ile çoğaltılıp sekans analizi yapılmıştır. Sitokrom b dizisi 955 

korunmuş, 142 değişken ve 34 parsimonik bilgi verici bölge içerir ve ortalama haplotipik ve 

nükleotit çeşitlilik oranı sırasıyla Hd=0,840 π=0,010 olarak bulunmuştur. Belirlenen 10 

haplotip’in 2’si V. mirabilis, 8’i V. vimba türlerine ait olduğu ve haplotiplerin türler arasında 

paylaşılmadığı belirlenmiştir. Türler arasında ortalama ikili dizin farklılığı değeri %2,2 

olarak belirlenmiştir. NJ ve ML metotlarına göre elde edilen filogenetik ağaç topolojileri, her 

bir türe ait haplotiplerin yüksek seç-bağla değerleri (NJ, ML=99, 97) gösterdiği benzer bir 

grubu işaret etmektedir. Bu çalışma ile Anadolu’ da dağılım gösteren Vimba türlerinin kesin 

olarak ayrımında cyt b geninin kullanışlı olduğunun ve filogenetik yapısının yanında genetik 

çeşitlilik parametrelerinin de ortaya çıkarılmasıyla literatüre önemli bir katkı sağlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Vimba vimba, Vimba mirabilis, mtDNA, cyt b, genetik çeşitlilik 
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Pelophylax bedriagae (LEVANTEN KURBAĞA) SAKLIGÖL (DENİZLİ) TÜRÜNÜN 

POPULASYON DİNAMİĞİ 

Didem ÇAPAR, Özge İLGENE, Eyüp BAŞKALE 

Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Denizli. ebaskale@pau.edu.tr 

Amaç: Amfibiler yaşadığı çevrede meydana gelen değişimlere karşı oldukça hassas 

canlılardır. Bu canlıların yaşadığı habitatlardaki tahribatlar gün geçtikçe artmakta ve 

yaşamlarını tehlike altına sokmaktadır. Bu canlıların korumak için yalnızca populasyondaki 

bireylerin korunması yeterli değildir. Öncelikle canlının yaşam alanı korunmalı, 

populasyonun yaşam alanına etki eden faktörler azaltılmalıdır. Bu kapsamda, yapılan bu 

çalışmada, P.bedriagae türünün populasyon büyüklüğünün hesaplanması ve türün neslini 

tehdit eden çevresel faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Saklıgöl populasyonunda kurbağalar 30 cm çapında bir kepçe veya 

elle yakalanmış, markalama ve morfometrik işlemlerin tamamlanmasına kadar 

25x40x20cm ebatlarında plastik taşıma kaplarında saklanmıştır. Kurbağaların markalanma 

işleminde bireysel markalama yöntemi kullanılmış ve yakaladığımız hayvanların zarar 

zarar görmemesi için markalama işlemi dijital fotoğraf makinesi ile gerçekleşmiştir. 

Pelophylax bedriagae türünün dorsal tarafındaki desenler markalanma işlemi için uygun 

olduğuna karar verilmiş ve bireysel olarak tanıma işlemi bu bölgelerden gerçekleşmiştir. 

Fotoğraf çekiminden sonra havyanlar bulundukları ortama tekrar serbest bırakılmıştır. 

Elde edilen fotoğraflar, Microsoft Office Picture manager programı yardımıyla görsel olarak 

karşılaştırılmış ve farklı klasörlerdeki aynı bireye ait fotoğraf kodları kaydedilmiştir.  Elde 

edilen veri seti, Program Mark ile analiz edilmiştir. 

Sonuç: Yaptığımız çalışmada Denizli iline bağlı Honaz ilçesinin Yukarıdağdere köyünde 

bulunan Saklıgöl’de toplam 100 birey yakalanmış ve her biri markalanmıştır. Bu yakalama 

işlemleri 3 farklı arazi döneminde gerçekleşmiştir. P.bedriagae türünün populasyon 

büyüklüğü 147±228,8 olarak hesaplanmıştır ve güven Aralığı % 95 çıkmıştır.  Yaptığımız ilk 

arazide P. bedriagae türünün Saklıgöl deki populasyonun %28,6 sı yakalanmıştır. ikinci 

arazide % 33, 8 üçüncü arazide ise % 24,7 ‘si yakalanmıştır.  

Yaptığımız çalışmada amfibi populasyonunu tehdit eden farklı nedenler bulunmuştur. 

Bunların bir kısmı insan kaynaklı olup bazıları da ortamdaki predatör varlığından 

oluşmaktadır. Bir türün korunması sadece bireylerin (ergin, genç, larval veya embriyonik 

evrelerin) korunması anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda türün yaşam ve üreme 

alanlarının da korunması gerekmektedir. Her ne kadar bölgede ikamet eden insanlarla, 

amfibilerin önemi, nesillerini tehdit eden faktörler ve üreme habitatlarında yapılması 

gereken koruma çalışmaları hakkında kısa zamanlı bilgilendirme ve eğitim çalışmaları 

gerçekleştirilse de gündelik ziyaretçilerin hepsine ulaşmak olası değildir. Bu yüzden bazı 

koruma stratejileri geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Saklıgöl, Amphibia, Levanten kurbağa, Koruma 
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KARABÜK İLİ VE ÇEVRESİ PROPOLİSİ POLEN KARAKTERİSTİĞİNİN  ANALİZİ ÜZERİNE 

BİR  ÖN ARAŞTIRMA 

Aysel KEKİLLİOĞLU,  Zeynep KOÇAL, Ebru KUNDURACI, Neşe KILIÇKAYA 

Nevşehir Üniversitesi Fen  Ede.Fak. Biyoloji Bölümü,Nevşehir, akekillioglu@hotmail.com, 

Amaç: Propolis bal arıları tarafından bitki tomurcuklarından, ağaçların kozalak ve 

kabuklarından toplanan antibakteriyel, antiviral, antifungal etkiye sahip reçinemsi bir 

maddedir. Ham propolisin kompozisyonu arılar tarafından kullanılan bitki kaynağına göre 

değişmekle birlikte, genel olarak %50 reçine ve bitkisel balsam, %30 balmumu, %10 

esansiyel ve aromatik yağlar, %5 polen ve %5 diğer organik maddelerden oluşmaktadır. Bu 

çalışmada; Karabük ili ve Çevresinden temin edilen propolis örneklerinin polen 

karakteristiğinin belirlenmesi  bakımından mikroskobik incelemelerin yanında çalışma 

bölgesinde gerçekleştirilecek arazi çalışmaları, ekolojik gözlemler ve biyocoğcoğrafik 

araştırmalar sonucunda elde edilen verilerin değerlendirmesi ile yöre biyoçeşitliliğinin 

tespiti ve sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma 2015-2016 yılları  kapsamında, Karabük ili ve 

çevresinde yapılacak arazi çalışmaları, ekolojik gözlem ve verilerle birlikte  Işık - taramalı 

Elektron. mikroskobu  araştırma veri ve polen preparatlarına ve çoğunlukla atrap 

yardımıyla ve çeşitli tuzaklarla toplanan  Bombus örneklerine ve çalışma bölgesindeki 

Bombus türlerinin polinasyon ilişkisi bulunan bitki örneklerine dayanacaktır.  

Sonuç: Bu çalışma sonucunda; Karabük ili ve çevre ilçelerinden oluşan çalışma bölgesi ve 

çevresindeki arılar tarafından; bölgenin ekolojik, coğrafik, jeolojik, iklimsel özelliklerin ve 

en önemlisi bitkisel öğelerin, flora fauna ilişkisi paralelinde katkısı sonucunda doğal olarak 

üretilen ve henüz yeni yeni arıcılık faaliyet ve ürünleri kapsamında fark edilen propolisin;  

biyolojik ve kimyasal  çeşitli  inceleme ve analizleri ile elde edilen araştırma verilerinin 

değerlendirilmesi  sonucunda yöreğe ait propolis karakteristiğinin belirlenmesine katkı 

sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler:  Propolis, Polen, Arı, Karakterizasyon, Karabük 
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EKOTAJ: EKOLOJİK SABOTAJ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME … 

Aysel KEKİLLİOĞLU1,  Nursel GÜLER 1, H. Kübra KEKİLLİOĞLU3,  Ahmet A.T. ARINAN4 

1Nevşehir Üniversitesi Fen  Ede.Fak. Biyoloji Bölümü,Nevşehir, akekillioglu@hotmail.com, 

2İskenderun İHL  Hatay, 3 Gazi Ünv Müh Mim Fak Ankara, 4Y. Beyazıt Ünv Hukuk Fak, Ankara 

Amaç: Günümüzde yaşadığımız ve gittikçe daha da derinleşen ekolojik sorunların 

bütününün, içinde bulunduğumuz mevcut  toplumsal sistemden kaynaklandığı 

sorgulanmakta ve bu toplumsal sistemin bakış açısı ile doğa; bütünüyle sanayi ve 

teknolojinin hammadde kaynağı, üretim ihtiyaçları, için sınırsızca kullanılan bir alan olarak 

görülmektedir. Doğanın bu şekilde sömürülmesine ve kapitalist sanayi toplumunun 

yapısına ve işleyişine önemli tepkiler radikal ekolojik hareketler tarafından getirilmektedir. 

Ekolojik hareketler, ekolojik sorunlarla ilgili yaptıkları eylemler ve yayınları ile dünya 

çapında ekolojik duyarlılığın geniş toplum kesimleri tarafından benimsenmesinde etkili 

olmaktadırlar. 

Gereçler ve Yöntemler: Ekotaj hareketi, ekolojist grupların, başvurduğu eylem yöntemidir. 

Ekotaj, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği araştırmaları, hayvan deneyleri gibi canlı 

doğaya doğrudan doğruya müdahale ederek geri döndürülemez sonuçları olacak girişimleri 

iş işten geçmeden derhal durdurmak amacıyla, yalnızca mülkiyete zarar verme ve ilgili 

kuruluşun bu faaliyetlerine son vermesine yol açma prensibi ile hareket eden aktivistlerin 

gerçekleştirdikleri bir eylem yöntemidir.Bu çalışma Kapsamında; Greenpeace’nin eylemleri 

ile tartışılmaya ve gündemde yer bulmaya başlayan ekolojik radikal hareketler arasında yer 

alan, ekotaj;  Mevcut literatür, Çevreci örgüt ve yaklaşımlar bağlamında özellikle de son 

zamanlarda  gündeme ağırlığını koymaya başlayan  eylemleri çerçevesinde incelenecektir.  

Sonuç: 1960’lı yıllarda toplumsal alanda artan çevre bilinci, mevcut çevre örgütlerinin üye 

sayılarını arttırırken doğaya bakış açıları ve eylemleri bakımından daha radikal yeni çevre 

örgütleri ortaya çıkmıştır. Friend Of Earth (Yeryüzü Dostları), Greenpeace (Yeşilbarış), 

Earth First! (Önce Dünya) ve Ecotage (Ekolojik Sabotaj)vb. gibi örgütlerden oluşan bu 

örgütlerin eylemleri ve oluşturdukları teorik altyapı radikal ekoloji düşüncesini besleyen 

önemli bir faktör olmuştur.  

Anahtar Kelimeler:   Ekotaj, Çevre, Ekoloji, Örgüt, Eylem 
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Oryctes nasicornis (INSECTA:COLEOPTERA:SCARABAEİDAE) TÜRÜNÜN POPÜLER 

KÜLTÜR VE YAKLAŞIMLAR BAĞLAMINDA İNCELENMESİ  

Aysel KEKİLLİOĞLU, Eda ACAR1, Feyza KEÇİCİ, Nesibe ÖZTOPRAK 

Nevşehir Üniversitesi Fen  Ede.Fak. Biyoloji Bölümü,Nevşehir, akekillioglu@hotmail.com, 

Amaç: Böceklerin doğadan gerek kişisel merak veya ilgi, gerekse ticari gelir veya gösterim 

amaçlı olarak toplanmasının ne derece doğru ve sürdürülebilir olduğu ülkemizde ve uluslar 

arası bazı platformlarda son zamanlarda yoğun olarak tartışılmaktadır. Bu bağlamda; son 

günlerde ülkemiz, bazı basın yayın organlarında sıkça, maddi değeri olduğu gerekçesiyle 

vatandaşlarca tabiattan toplanarak, alıcı bulmaya çalışılan gergedan böceği (Oryctes 

nasicornis (Insecta:Coleoptera:Scarabaeidae)) ile ilgili haberlere yer verildiği  

bilinmektedir. Bu türün, gerek larva, gerekse ergin dönemde insanlara karşı hiçbir zararı 

yoktur. Erkek bireydeki başın ön tarafında gergedan boynuzu gibi çıkıntı vardır.  

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma kapsamında mevcut literatür bilgileri ve medya verileri 

incelenerek Gergedan böceği (Oryctes nasicornis (Insecta: Coleoptera: Scarabaeidae) türü, 

biyo mofololi, ekoloji, böcek ekoturizmi, popüler kültür ve ilgili ulusal ve uluslar arası 

mevzuat bağlamında analiz edilecektir. 

Sonuç: Diğer böcekler gibi doğal alanlarda yaşamını sürdüren gergedan böceği; günümüzde 

medyatik  ve popüler  hale getirilerek, kaçak avcılar tarafından toplanarak böcek ticaretine 

konu olmaya başlamıştır.  Oysa,Türkiye'nin her yerinde görülebilecek bir türdür. Şu anda 

gündemde olduğu için bu ve bunun gibi türlerin nesli her zaman tehdit altında 

bulunmaktadır. Varlıklarını sürdürebilmeleri için sadece toplanmalarının önlenmesi değil, 

aynı zamanda doğal yaşam alanlarının da korunması gerekir. Bu anlamda ulusal ve uluslar 

arası mevzuat hüküm ve uygulamalarının işlerlik kazanması ve ilgili çevre koruma kurum 

ve kuruluşlarınca ivedi önlemelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler:   Oryctes nasicornis, Popüler kültür, Medya, Mevzuat  
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ANKARA ÇAYI  ALGLERİNİN YOĞUNLUKLARINDAKİ MEVSİMSEL DEĞİŞİM VE BAZI 

FİZİKSEL KİMYASAL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ 

İlkay AÇIKGÖZ ERKAYA1, Tülay (BAYKAL) ÖZER2, Mehmet Ali Turan KOÇER3,  

Kazım YILDIZ4 
1Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mim. Fak., Çevre Müh. Bölümü, Kırşehir 

ilkayacikgoz@gmail.com 
2Ahi Evran Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kırşehir 

3Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya 
4Gazi Üniversitesi, Gazi Eğt. Fak., Fen ve Mat. Alanları Eğt. Bölümü, Biyoloji Anabilim Dalı, 

Ankara 
Amaç: Ankara Çayı fitoplankton ve epipelik alglerin mevsimsel değişimlerinin incelenmesi ve suyun 

bazı fiziko-kimyasal parametreleriyle alg kompozisyonu arasındaki ilişkileri istatistiksel analizler 

kullanarak ortaya koymaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Ankara Çayı’nda fitoplankton ve epipelik habitatta ve 6 istasyonda Mayıs 

2008 – Nisan 2009’da  örnekler alınmıştır. Ankara Çayı’nın pH’ı, oksijen miktarı, elektriksel iletkenliği, 

tuzluluk derecesi, sıcaklığı gibi fiziko–kimyasal parametrelerin tesbiti için,  YSI marka oksijen-metre ve 

kondüktivimetre ve Orion marka pH-metre cihazları kullanılmıştır. Diğer fiziksel ve kimyasal analizler 

Hacettepe Üniversitesi su kimyası laboratuvarında yaptırılmıştır. Plankton örnekler su yüzeyinden, 

epipelik örnekler ise 0,5 cm çapında cam borularla sediman üzerinden alınmıştır. Örnekler %4’lük 

formaldehitle tespit edilmiştir. Alglerin teşhis ve sayımları Nikon marka mikroskopta yapılmış ve  

biyohacimleri hesaplanmıştır. Multivariate analizler için CANOCO version 4.5, nonparametrik ve diğer 

istatistiksel testler için JMP 8.0 kullanılmıştır.  

Sonuç: Ankara Çayı’nda epipelik habitatta ve fitoplanktonda Ochrophyta bölümüne ait 140 takson, 

Charophyta bölümüne ait 3 takson, Chlorophyta bölümüne ait 43 takson, Cyanobacteria bölümüne ait 

32 takson ve Euglenozoa bölümüne ait 31 takson olmak üzere toplam 249 takson kaydedilmiştir.  

Fitoplanktonda en yüksek bolluk (34.569 org/mL) ve biyohacim (52.904x103 µm3/mL), İst-1’de 

Melosira varians baskınlığının ortaya çıktığı Mart ayında kaydedilmiştir. Bu uç durum dışında 

istasyonların fitoplanktonunda bolluk 54 ve 18.004 org/mL (80 - 27.143x103 µm3/mL) arasında 

değişmiştir. Fitoplankton bolluğu, biyohacmi, tür zenginliği ve tür çeşitliliği genel olarak akış-aşağı 

yönde artmış ve bu parametreler bakımından akarsu bölgeleri arasındaki alansal varyasyon 

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (Tukey’s test; P<0.05). CCA, Ankara Çayı fitoplankton 

komünitesindeki varyasyonun özellikle belirli istasyonlarda ortaya çıkan nadir türlerden 

kaynaklandığını göstermiş ve bu türlerin gelişiminde çeşitli anyon ve katyonların etkisini ortaya 

koymuştur. 

Epipelik florada en yüksek toplam organizma bolluğu (98285 org/cm2) ve toplam biyohacmine 

(156786x106 µm3/cm2) İst-5’te Nitzschia umbonata baskınlığının ortaya çıktığı Temmuz ayında 

rastlanmıştır. Alt akarsu bölgesi (İst-5 ve 6) üst ve orta akarsu bölgesinden (İst-1 ve 3) istatistiksel 

olarak önemli (Tukey’s test; P<0.05) düzeyde daha yüksek bolluk ve biyohacimlerde kaydedilmiştir. 

CCA, Ankara Çayı epipelik alg komünitesi veri setinde alansal ve zamansal varyasyonların asıl olarak 

üst akarsu bölgesi (İst-1 ve 2) ile orta ve alt akarsu bölgesinde (İst-4, 5 ve 6) ortaya çıkma sıklığından 

kaynaklandığını göstermiştir. Bunun yanı sıra, bazı çözünmüş anyon ve katyonların türlerin biyohacim 

ve ortaya çıkma sıklıkları üzerine etkileri olabileceğini ortaya çıkarmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ankara Çayı, fitoplankton, epipelik alg, mevsimsel değişim, CCA 
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KILIÇÖZÜ DERESİ (KIRŞEHİR) EPİFİTİK ALGLERİ VE YOĞUNLUKLARINDAKİ 

MEVSİMSEL DEĞİŞİM 

Tülay (BAYKAL) ÖZER1, İlkay AÇIKGÖZ ERKAYA2, Mehmet Ali Turan KOÇER3,  

Abel Udo UDOH4 

1Ahi Evran Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kırşehir, 

tubaykal@gmail.com 

2Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik - Mim. Fak., Çevre Müh. Bölümü, Kırşehir 

3Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya 

4Gazi Üniversitesi, Gazi Eğt. Fak., Biyoloji Bölümü, Ankara 

Amaç: Akarsuyun içerisinde bol ve yaygın bulunan sazlıklar ortamın biyolojik 

göstergeleridir ve üzerinde bitkisel-hayvansal canlıları da barındırdıklarından, ortamın 

ekolojik özelliklerini de yansıtabilmektedirler. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Kılıçözü 

Deresi’nde seçilen iki istasyonda epifiton alg kompozisyonunu ve türlerin bolluklarının 

mevsimsel değişimini araştırmak ve bulguları suyun fiziksel-kimyasal verileriyle 

ilişkilendirmektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Kılıçözü Deresi’nin pH’ı, oksijen miktarı, elektriksel iletkenliği, 

tuzluluk derecesi, sıcaklığı gibi fiziko–kimyasal parametrelerin tesbiti için,  YSI marka 

oksijen-metre ve kondüktivimetre ve Orion marka pH-metre cihazları kullanılmıştır. Suyun 

toplam azot, toplam fosfor, toplam fosfat, silika ve askıdaki katı madde ölçümleri DSİ kimya 

laboratuarında yaptırılmıştır. Suyun akış hızı ise Global Water FP 211 marka su akış ölçer 

ile yerinde farklı derinliklerden ölçülerek ortalama değerleri hesaplanmıştır. 

Kılıçözü Deresi’nde belirlenen iki istasyondan, Nisan 2011 ve Mart 2012 tarihleri arasında 

aylık toplanan Phragmites sp. yaprakları üzerinden alg örnekleri toplanmış ve sistematik - 

ekolojik açıdan incelenmiştir. Tüm alg sayımları ve diyatom dışı alglerin teşhisleri için, 

birkaç tekrarlı ve 0,03 ml. örnek içeren pipet damlaları ile hazırlanan geçici preparatlar 

üzerinden Lackey damla sayım metodu uyarlanarak; tüm örnek hacmi ve kazınan yüzey 

hesabından cm2’deki örnek yoğunluğu hesaplanmıştır. Geçici sayımlardan önce kalıcı 

preparatlar üzerinden diyatomların tür teşhisleri yapılarak sayımları gerçekleştirilmiş ve 

bu sonuçlar nisbi yoğunluk olarak hesaplanmıştır.  

Sonuç: Kılıçözü Deresi’nde aylık periyotlarla yapılan ölçümlerde, pH 5,9- 7,96 arasında ve 

genel olarak alkali özelliği yansıtmaktadır.  Suyun sıcaklığı en düşük Ocak- Şubat aylarında 

gözlenmiş ve Güzler istasyonunda su sıcaklığı bu aylarda 2,7 oC ve 5,9 oC’lerle en düşük, 

Nasuhdede istasyonunda ise 20,3 oC ve 19,2 oC’lerle Temmuz- Ağustos aylarında en yüksek 

değerler göstermiştir. Çözünmüş O2 değerleri 0,57-14,4 mgl-1 arasında değişkenlik 

göstermiş. Toplam fosfat genel olarak 0,01- 0,185 mgl-1 arasında seyretmiş. Toplam fosfor 

ise 0,002 mgl-1 ve 0,164 mgl-1 arasında düşük miktarlarda kaydedilmiştir. Toplam azot 
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miktarı 2,25 mgl-1 ile 3,91  mgl-1 arasında düzenli ancak yüksek oranlarda ölçülmüştür. 

Silis miktarları da 11,2 mgl-1 ile 18,0 mgl-1 arasında yine yüksek oranlardadır. 

Çalışma süresi boyunca toplam 107 takson tespit edilmiş; bunların 98’i Ochrophyta 

grubuna, 3’ü Chlorophyta, 5’i Cyanophyta, 1’i Euglenozoa gruplarına aittir. Ochrophyta 

grubunda yalnızca 4 tür sentrik formda olup, yaklaşık %35’i Naviculales ordosuna 

mensuptur. Diyatomeler her zaman toplam yoğunluğun en az %98’ini oluşturmuştur. 

Achnanthidium minutissimum, Cocconeis placentula var. euglypta, Encyonema minutum, 

Diatome moniliformis, Ulnaria ulna, Gomphonema minutum ve G. olivaceum tipik epifitik 

dominant türler olmuşlardır. En yüksek organizma yoğunluğu Güzler istasyonunda 0,134 

org.x10-5cm-2 ile Kasım ayında, Nasuhdede istasyonunda ise 0,144 org.x10-5cm-2 ile Ağustos 

ayında kaydedilmiştir. Çoğu kez aylık tür zenginliği yüksek iken, akış hızı düşük olmuştur. 

Phragmites sp. üzerindeki alglerin mevsimsel gelişim özellikleri her iki istasyonda farklılık 

göstermiştir. Suyun akış hızı hariç, çözünmüş oksijen, askıdaki katı madde ve nutrient 

değerleri Nasuhdede istasyonunda daha yüksek ölçülmüştür. Kılıçözü Deresi’nde genel 

olarak ilkbahar ve kış ayları derenin sabrobik durumu daha düşüktür.  

Anahtar Kelimeler: Phragmites sp., epifitik alg,  mevsimsel değişim 

Teşekkür: Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje Yönetim 

Ofisi’nin FBA-10-18 nolu projesi ile desteklenmiştir. 
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MUŞ (TÜRKİYE) TATLISU OSTRAKODA FAUNASINA KATKILAR 

Ozan YILMAZ1, Mehmet YAVUZATMACA, Meriç TANYERİ, Okan KÜLKÖYLÜOĞLU 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bolu. 

ozan84yilmaz@gmail.com 

Literatüre göre Muş il sınırları içinde ostrakod faunası ve çeşitliliği hakkında geniş çaplı bir 

çalışma bulunmamaktadır. Oysa bölgenin doğal zenginlikleri ve ekolojik önemi diğer bazı 

canlı gurupları üzerinden bilinmektedir. Bu yaklaşımla17-20Ağustos2013 tarihleri arasında 

Muş il sınırları içinde 6 ilçeye ait 13 farklı habitat çeşidini içeren 99 sucul alandan 

örnekleme yapılmıştır. Örnekleme, standart el kepçesiyle yerinde ekolojik ve çevresel 

değerler ölçülerek gerçekleştirilmiştir. Örnekler, 250 ml’lik plastik kaplarda %70 etil alkol 

içinde fikse edilerek laboratuvar ortamında gerekli ayıklama işleminden sonra tür teşhisi 

için hazırlanmıştır. Bulgularımıza göre 43 tanesi güncel (canlı tür) olmak üzere 58 takson 

bulunmuştur. Bulunan bütün ostrakodlar il için yeni kayıt olurken, Vestalenula boteai türü 

Türkiye ostrakod faunası için yeni kayıttır. Türe ait bireyler Muş merkeze bağlı Güdümlü 

köyünde 1329 metre rakımda konuşlanmış olan kısmen soğuk (17,9 °C), oksijen seviyesi 

düşük (5.17 mg/l) ve bazik (pH=8,01) bir dereden bulunmuştur.  Bu cinse ait türlerin 

coğrafik dağılımı Güney ve Kuzey Amerika, Afrika, Avusturalya, Japonya, Avrupa, Orta Doğu 

gibi geniş alanda bilinmekle beraber, ülkemizden bulunması Türkiye’nin türlerin geçiş 

bölgesi olarak kullanımına güzel bir örnektir. Bölgedeki örnekleme zamanının sınırlı bir 

süreçte olması ve daha birçok örnekleme yapılamayan sucul alanın bulunması nedeniyle 

bulunan ostrakod tür zenginliğinin çok daha fazla olması beklenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Ostracod, Muş, Tür çeşitliliği, Ekoloji 
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EKOTURİZM İLE DOĞANIN VE KÜLTÜRÜN KORUNMASI 

Salih GÖKKÜR1, Gökhan GÖKKÜR2 

1Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Meyvecilik Şubesi, Menemen-İzmir, 

salih.gokkur@gthb.gov.tr – salihgkr@gmail.com 

2Yaşar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü -  

İzmir 

Amaç: Ekoturizm aslında farklı kültürlerin gerçek tanıtıcısıdır. Yörenin tanıtımına, tarihi 

eserlerin korunmasına, doğayı koruma bilincini aşılamaya, yöre insanının refahını 

arttırmaya ve göçün azalmasına katkıda bulunur. Bu çalışma ekoturizm ile ilgili yapılan 

yanlış uygulamalarla, doğanın tahribatı ve yöresel kültürlerin yok olması hususunda 

farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Kentlerde yaşam koşullarında karşılaşılan güçlükler insanoğlunun 

doğal alanlara ve ekoturizme olan ilgisini arttırmaya başlamıştır. Ekoturizm denilince akla 

doğa turizmi gelmektedir. Bölge ekonomisine katkısı önemlidir. Ekoturizmden elde edilen 

gelirler bölge dışına kaçarsa, çevre korumada dolaylı olarak bazı sorunlara neden olabilir. 

Elde edilecek gelirlerle bir fon oluşturulmalı ve doğanın korunması ve restorasyonuna 

harcanmalıdır. Dikkat edilmesi gereken, ekonomik gelişme ile doğanın ve mevcut kültürün 

korunmasıdır.  

Sonuç: Ekoturizm doğal kaynakların tüketimi demek değildir. Doğa cenneti, insanın 

egolarını tatmin ettiği yaşam alanlarına dönüşmemelidir. Ekoturizm doğanın, biyolojik 

çeşitliliğin ve kültürel mirasın korunmasını sağlar. Ülkeleri birbirine yakınlaştırır. İklim 

değişikliğinden kaynaklanan mevsimsel değişimeler nedeniyle, yakın gelecekte de turizm 

sektörünün parlayan yıldızı olmaya devam edecektir. Turizmin hangi çeşidi olursa olsun, 

doğayı kaybeden turizmi de kaybeder. 

Anahtar Kelimeler: Biyolojik Çeşitlilik, Doğa, Ekoturizm, İklim Değişikliği 
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AMFİBİLERDE MİKRONUKLEUS VE NUKLEAR ANOMALİLER 

Bircan TAŞCI1, C. Varol TOK1 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çanakkale, 

bircantasci89@gmail.com 

Özet: Bu derleme ile amfibiler üzerinde yapılan mikronukleus çalışmalarından 

yararlanılarak mikronukleus ve nuklear anomaliler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 

Konu ile ilgili makaleler incelendiğinde çevresel kirleticilerin artışına bağlı olarak 

mikronukleus frekanslarında ve nuklear anomalilerde artış olduğu saptanmıştır. Genetik 

materyaldeki hasarın göstergesi olan mikronukleus ve nuklear anomalilerdeki bu artış 

mikronukleus testi ile ortaya çıkarılmaktadır. Böylece nesli zarar görebilecek amfibi 

türlerinin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınması yönündeki çalışmalara hız 

verilecektir. 

Anahtar kelimeler: Mikronukleus, Nuklear Anomali, Amfibi 
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GÖKÇEADA’DA YENİDEN BULUNAN BAZI YILAN ÖRNEKLERİ HAKKINDA 

Batuhan Yaman YAKIN, Mehmet BAŞKURT, Utku ŞAHİN, Kerem GÜNAY, Bircan TAŞCI, 

Cemal Varol TOK 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, Çanakkale, 

cvtok@comu.edu.tr 

Amaç: 2014-2015 yılında adada yapılan arazi çalışmaları sırasında uzunca bir zaman sonra 

bazı yılan türleri tekrardan tespit edilmiştir. Tamamı arazide ölü olarak bulunan bu 

örneklerin bazı vücut ölçümleri ve lokalite bilgileri verilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler:  Örneklerin bazıları, adanın çeşitli bölgelerinde Gökçeada’da 

çalışan bir öğretim elemanı ve halk tarafından ölü olarak bulunmuş ve Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi Biyoloji Bölümü’ne iletilmiştir. Tespit edildikleri alanda fotoğraflanan 

örnekler alkol içerisine alınarak  laboratuvara getirilmiş, Biyoloji Bölümü laboratuvarında 

0,01 mm dijital kumpas ve mezura ile çeşitli vücut ölçümleri alınmıştır.  

Sonuç: Gökçeada’da bugüne kadar yapılan arazi çalışmalarında 8 yılan türü tespit 

edilmiştir. Bu çalışmada ölü olarak tespit edilen örneklerden Zamenis situla (Ev Yılanı) en 

son 16 sene önce Broggi, 1999 çalışmasında, Eryx jaculus (Mahmuzlu Yılan) ve Platyceps 

najadum (Toros Yılanı) ise en son 34 sene önce Ege adalarını içeren bir çalışmada 1981 

yılında Prof. Dr. İ. Baran tarafından tespit edilmiştir. Ayrıca yine Broggi, 1999’da adada 

bulunabileceği söylenen ve Bulut, 2010 çalışmasında görülüp yakalanamamış olan 

Montivipera xanthina örneği ölü olarak yakalanmıştır. Tüm örneklere ait Baş+Gövde ve 

kuyruk uzunlukları ve adada yakalandıkları lokalite bilgileri tabloda verilmiştir.   

Gökçeada’da devam eden herpetolojik çalışmalara rağmen, bu türlere uzun seneler sonra 

rastlanması ada koşullarındaki insan kaynaklı değişimler ve bu değişimlerden söz konusu 

türlerin etkilenmiş olabileceği şeklinde değerlendirilebilir. 

Ayrıca, önceki çalışmalarda da ada halkıyla yapılan görüşmelerde neredeyse tüm yılanların 

oldukça zehirli olduğuna inandıkları anlaşılmaktadır. Bunun sonucu olarak da bu hayvanlar 

ile ilgili ölümlerinin büyük oranda insan kaynaklı olduğu görülmektedir. Diğer bir taraftan 

söz konusu hayvanların yaşadıkları habitatların yakınındaki yollarda ezilerek ölen 

örneklere de rastlanması yollara belirli aralıklar ile ekolojik köprülerin yapılmasının 

zorunluluğunu ve bu hayvanların doğal yaşamdaki öneminin ve doğal yaşamın devamı için 

bu türlerin gerekliliğinin yerel halka aktarılması gerekmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Platyceps najadum, Eryx jaculus, Zamenis situla, Montivipera xanthina, 

Gökçeada, İmbros. 

Teşekkür:  Çalışmaya katkılarından dolayı İstanbul Üniversitesi Gökçeada Deniz 

Araştırmaları Birimi Birim Yöneticisi Dr. Onur GÖNÜLAL’a teşekkür ederiz. 
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Stachys iberica subsp. iberica var. iberica ve S. iberica subsp. stenostachya  

(Lamiaceae)’NIN MORFOLOJİK, ANATOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ  

Mehmet TEMEL, Mustafa KARGIOĞLU, Süleyman ARI 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen  Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 

Afyonkarahisar, slymanari@hotmail.com 

Amaç: Afyonkarahisar ve çevresinde doğal yayılış gösteren Stachys iberica subsp. iberica 

var. iberica ve S. iberica subsp. stenostachya (Lamiaceae)' nın morfolojik, anatomik ve 

ekolojik özelliklerini inceleyerek alt türler arasındaki benzerlik ve farklılıkları tespit etmek.  

Gereçler ve Yöntemler: Toplanan örneklerin morfolojik özelliklerini belirlemek amacı ile 

genel görünüşleri, gövde, yaprak, brakte, brakteol, çiçek ve meyve şekilleri incelenmiş ve 

morfolojik özelliklerine bakılarak teşhisinde Davis (1982)’nin “Flora of Turkey” adlı 

eserinin 7. cildinden yararlanılmıştır. Taksonların dış morfolojik özelikleri için farklı 

yerlerden toplanan 30 örnek üzerinde morfolojik ölçümler yapılmış ve elde edilen 

değerlerin minimum ve maksimum ölçümleri alınmıştır. %70’lik etil alkole alınan 

örneklerden alınan kesitler gliserin-jelatinle daimi preparat haline getirilmiştir. Ekolojik 

çalışma için sekiz lokaliteden alınan toprak örneklerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri  

Tarım il Müdürlüğü, Toprak Bitki Su Tahlil laboratuarında incelenmiştir.  

Sonuç: Bitkilerin  alt kısımları odunsu üst kısımları otsu çok yıllık, dik veya sürünücü 

gövdeli, yoğun veya seyrek yatık uzun yumuşak düz tüylüdür. Yapraklar hemen hemen 

sapsız ve düz-dikdörtgenimsi ile ters mızrakımsıdır. 4-8 çiçeklidir.  Brakteoller az, küçük 

sert kılımsı'dır.  Kaliks üçgenimsi-mızraksı ve kaliks tübünden dışarı çıkmıştır. Stachys 

iberica subsp. iberica var. iberica’ da Korolla koyu leylak renkli-mordur. S. iberica subsp. 

stenostachya’da ise  Korolla kremsi sarı-beyaz ile pembe noktalıdır. Nukletler ters 

yumurtamsıdır. Her iki taksonun kök enine kesitlerinde dıştan içe doğru parçalanmış 

periderm, korteks, endodermis, floem, yassı dikdörtgenimsi hücreli kambiyum ve ksilem 

bulunmakta olup, öz bölgesini tamamen ksilem kaplamıştır. Gövdede periderm 

bulunmamakta ve öz geniş bir alanı kaplar. Yaprak bifasiyal, amfistomatik, iletim demetinin 

etrafı sklerankimatik hücrelerle çevrili olup S. iberica subsp. stenostachya da  stoma indeks 

oranı 0.927 diğer alt türde ise 0.684’dür. S. iberica subsp. stenostachya’nın toprak  fiziksel 

özelliklerin kumlu, tınlı, killi tınlı olduğu; kimyasal özellikleri  bakımından ise toplam tuz 

miktarında genellikle tuzsuz; pH orta asitli ve hafif alkali; CaCO3 bakımından az kireçli ve 

çok kireçli; azot miktarı bakımından düşük ve çok iyi; çok fakir ve iyi dereceli  fosforlu;  

düşük ve çok yüksek potasyumlu; yeterli ve yetersiz demirli; yeterli ve yetersiz bakırlı, 

yetersiz ve yeterli çinkolu; magnezyum mineralleri açısından ise  yeterli miktarda bulunan 

topraklarda yayılış göstermektedir. Stachys iberica subsp. iberica var. iberica’nın yayılış 

gösterdiği  toprakların fiziksel özellikleri S. iberica subsp. stenostachya'a benzerdir. 

Kimyasal özellikleri ise kuvvetli asitli, hafif asitli  topraklar; CaCO3 bakımından az kireçli; 

azot miktarı bakımından düşük; çok fakir ve fakir fosforlu;  yeterli potasyumlu; yeterli 

demirli; yeterli bakırlı, yetersiz ve yeterli çinkolu; magnezyum mineralleri yeterli miktarda 

bulunan topraklarda yayılış göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lamiaceae, Stachys iberica, Morfoloji, Anatomi, Ekoloji 
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SİLLE (KONYA) VE ÇEVRESİNİN GEOFİT BİTKİLERİ 

Duygu ALTUN1, Osman TUGAY1 

Selçuk Üniversitesi, Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Selçuklu - Konya, otugay@gmail.com, 

Amaç: 2015 yılında başlayan projemiz kapsamında; yapılan arazi çalışmaları ile Sille 

(Konya) ve çevresinde yayılış gösteren geofit bitkileri tespit etmek. 

Gereçler ve Yöntemler: Konya iline bağlı Sille ve çevresinde yayılış gösteren geofitlerin 

doğal ortamlarına yapılan arazi çalışmaları sonrasında toplanarak herbaryum tekniklerine 

göre preslendi ve kurutuldu. Kurutulan örneklerin teşhis edilirken Türkiye Florası 

kullanıldı. Teşhis edilen örnekler Selçuk Üniversitesi, Konya Herbaryumu’nda 

(KNYA)koruma altına alındı.  

Sonuç: 2015 yılında Sille ve çevresindeki farklı habitatlarda yapılan arazi çalışmaları 

sonucunda isimleri yazılan şu geofitler tespit edilmiştir. Geraniaceae [Geranium tuberosum 

L. subsp. tuberosum], Apiaceae [Bunium microcarpum (Boiss.) Freyn subsp. microcarpum], 

Araceae [Arum elongatum Steven subsp. detruncatum (C.A.Mey. ex Schott) Riedl], Liliaceae 

[Asphodeline rigidifolia (Boiss.) Baker, Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) Stearn, 

Ornithogalum oligophyllum E.D.Clarke, Muscari neglectum Guss., Hyacinthella campanulata 

K.M.Perss. & Wendelbo, Fritillaria pinardii Boiss., Gagea granatellii (Parl.) Parl., Colchicum 

triphyllum Kunze], Iridacee [Iris schachtii Markgr., Iris stenophylla Hausskn. & Siehe ex 

Baker subsp. stenophylla, Crocus pallasii Goldb. subsp. pallasii, Gladiolus atroviolaceus 

Boiss.], Orchidaceae [Orchis palustris Jacq.]. 

Anahtar Kelimeler: Konya, Sille, Geofit. 

Teşekkür: Selçuk Üniversitesi, BAP Koordinatörlüğüne (15201018 nolu proje) 

desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. 
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KUĞULUPARK (SEYDİŞEHIR / KONYA) VE ÇEVRESİNİN GEOFİTLERİ 

Münevver DIKICI, Osman TUGAY 

Selçuk Üniversitesi, Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Selçuklu - Konya, otugay@gmail.com, 

Amaç: 2015 yılında başlayan projemiz kapsamında; yapılan arazi çalışmaları ile 

Kuğulupark (Seydişehir / Konya) ve çevresinde yayılış gösteren geofit bitkileri ortaya 

çıkarmak. 

Gereçler ve Yöntemler: Konya iline bağlı Seydişehir ilçesi Kuğulupark çevresinde yayılış 

gösteren geofitlerin doğal ortamlarına yapılan arazi çalışmaları sonrasında toplanarak 

herbaryum tekniklerine göre preslendi ve kurutuldu. Kurutulan örneklerin teşhis edilirken 

Türkiye Florası kullanıldı. Teşhis edilen örnekler Selçuk Üniversitesi, Konya 

Herbaryumu’nda (KNYA) koruma altına alındı.  

Sonuç: 2015 yılında Seydişehir, Kuğulupark ve çevresinde yapılan arazi çalışmalarında 

şimdiye kadar tespit edilen geofitler şunlardır; Anemone blanda Schott & Kotschy, Paeonia 

mascula (L.) Mill. subsp. mascula, Corydalis solida (L.) Swartz subsp. solida, Geranium 

tuberosum L. subsp. tuberosum, Cyclamen cilicium Boiss.& Heldr. var. cilicium, Arum 

elongatum Steven subsp. detruncatum (C.A.Mey. ex Schott) H.Riedl, Allium tauricola Boiss., 

Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) Stearn, Allium lycaonicum Siehe ex Hayek, 

Scilla bifolia L., Ornithogalum narbonense L., Ornithogalum oligophyllum E.D. Clarke, Muscari 

comosum (L.) Mill., Muscari neglectum Guss., Bellevalia clusiana Griseb., Fritillaria whittallii 

Baker, Fritillaria pinardii Boiss., Tulipa humilis Herb., Gagea granatellii (Parl.) Parl., 

Colchicum triphyllum G.Kunze, Colchicum variegatum L., Galanthus elwesii Hook. fil., 

Ixiolirion tataricum (Pall.) Herb. subsp. montanum (Labill.) Takht., Iris stenophylla Hausskn. 

& Siehe ex Baker subsp. stenophylla, Crocus chrysanthus (Herb.) Herb., Crocus biflorus Mill. 

subsp. isauricus (Siehe ex Bowles) Mathew, Gladiolus atroviolaceus Boiss. ve Orchis palustris 

Jacq. 

Anahtar Kelimeler: Konya, Seydişehir, Kuğulupark, Geofit. 

Teşekkür: Selçuk Üniversitesi, BAP Koordinatörlüğüne (15201019 nolu proje) 

desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. 
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EPİGENETİK VE EPİGENETİK MEKANİZMALARIN GÜNÜMÜZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Erdal ERTAŞ1, Nigar ALBAĞ2 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,  Kilis 
2Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zonguldak 

rtsrdl@gmail.com, 

Giriş: Bu çalışmada kalıtımın asıl materyali olan DNA’nın, gen ekspresyonunda meydana 

gelen değişimlerin sebebi olarak ifade edilen epigenetik ve epigenetik mekanizmaların tıp, 

genetik, ekoloji gibi bilim dalları açısından öneminden ve bu alanda yapılan çalışmalar 

üzerine yaklaşımların ifade edilmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Epigenetik dinamik bir süreç olduğundan genlerin 

baskılanmasında ve ekspresyonunda rol oynayarak fenotipik ve genotipik etkilere neden 

olmaktadır. Genetik ve temel tıp bilimleri içerisinde de araştırılmaya ve yeni yöntemlerin 

geliştirilmesinde önem arz etmektedir. Bu bilim dallarının yanı sıra ekoloji ve davranış 

biliminde kritik rolleri bulunmaktadır. Doğal yaşam alanlarına ve değişen çevre koşullarına 

yönelik hızlı adaptasyon kazanımlarını etkilemektedir. Epigenetiğin en önemli özelliği 

kanser, Alzheimer gibi tedavisi zor veya henüz tanımlanmamış kalıtsal, psikolojik 

hastalıklara yönelik teröpatik etkilerinin tespit edilmiş olmasıdır. Literatürlerde birçok tanı 

ve tedavide katkılarının olduğu bilimsel çalışmalarda genişçe yer almaktadır. 

Sonuç: Epigenetik disiplinlerarası bir alan olup hastalıkların tanısında ve tedavi sürecinde 

yoğun bir şekilde çalışılmaya ve adını sıkça duyurmaya başlamıştır. Epigenetik kanser 

sürecini doğrudan etkileyebilen temel olgulardan birisi olarak tespit edilmiş ve tedavi 

açısından önemli sonuçlarının olduğu bilimsel çalışmalarca ifade edilmiştir. Ayrıca 

psikiyatrik hastalıkların gelişiminde, şizofreni ve davranış bozukluğu hastalıklarında, 

yaşlanma ve yaşa bağlı hastalıkların artmasında, obezite, sigara ve alkol bağımlılığı, astım 

gibi hastalıkların ortaya çıkmasına neden olduğu yapılan birçok çalışmada bulgular 

arasında yer almıştır. Biyolojik çeşitlilik sadece evrim ve adaptasyon için önemli olmamakla 

beraber populasyon ve ekosistem içerisinde de önemlidir. Fenotipik çeşitlilik genetik 

varyasyonlar ve ekolojik etkileşimler arasında ortaya çıkar. Bunun da en önemli parçasını 

epigenetik mekanizmalar oluşturmaktadır.  

Epigenetik düzenlemelerin bilinmeyen yönlerinin araştırılması, bu mekanizmaların 

sağladığı veriler ile hastalıkların teşhisinde birer biomarkır gibi kullanılmasının yanında 

tedavi sürecinde de kullanılmaktadır. Ayrıca ekoloji ve davranış bilimini de ilgilendiren bir 

konu olduğundan davranışsal epigenetik denilen yeni bir bilim dalını daha ortaya 

çıkarmıştır. Model organizmaların sağlayacağı bilgiler doğrultusunda yeni model 

organizmaların geliştirilmesinde ve populasyon içerisinde davranış bilimini ve ekolojiye 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, gelecekteki araştırmalar için, 

epigenetik çalışmaların kanserin önüne geçeceği, yaşlılık, madde bağımlılığı, nöronal 

farklılaşma ve olgunlaşmada görevli genlerin üzerinde etkilerini anlamaya çalışmak adına 

ve hastalığın önlenmesi ve tedavisi için yeni yaklaşımlar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Epigenetik, Ekoloji, DNA Metilasyonu, Kanser. 

mailto:rtsrdl@gmail.com
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İZMİR VE ÇEVRESİNDEKİ BALIK ÇİFTLİKLERİNDEN İZOLE EDİLEN Vibrio TÜRLERİNİN 

GENOTİPİK DAĞILIMI VE TİPLENDİRLİMESİ 

Yiğit TERZİ , Füsun B. UÇAR 

Ege Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Bornova – İzmir 

Amaç : Ülkemiz sularında sıkça ortaya çıkan Vibriosis hastalığına neden olan Vibrio türleri 

klasik yöntemlerle  birbirinden ayrılamayacak kadar benzerlik göstermektedir.  Birçok ülke,  

analizlerini RT-PCR, DNA microarray, RAPD, RFLP, AFLP, multipleks PCR, FİSH ve 

konvansiyonel PCR gibi moleküler yöntemlerle yapmaktadır. Ülkemizde ise bu tarz 

moleküler yöntemler genellikle araştırma düzeyinde kullanılmaktadır ve çiftliklerdeki balık 

laboratuvarlarında hastalık analizleri klasik yöntemlerle ya da kitlerle fenotipik olarak 

yapılmaktadır. Ancak tanıda   klasik yöntemlerin tek başına yeterli olmadığı bilinmektedir.  

Bu nedenle tür düzeyinde tanılamak için birden fazla moleküler yöntemin kullanılması 

gerekmektedir. Bu çalışmada, daha önce  APİ testleriyle tanılanmış olan Vibrio türlerinin 

fenotipik ve  moleküler yöntemler kullanılarak kesin tanısı ve dağılımı amaçlanmıştır. 

Gereç ve yöntemler: Çalışmada kullanılan örnekler Bornova Veteriner Kontrol Merkezi Ve 

Ege Üniversitesi Su Ürünlerinin  stoklarından elde edilmiştir. Örneklerin, daha önce Ege 

bölgesindeki çeşitli çiftliklerde yetiştirilen ve Vibriosis hastalığına yakalanan balıklardan 

izole edilip sadece APİ testleriyle tanısı yapılmıştır. Testler sonucunda bu türler, Vibrio 

anguillarium yada Viprio sp olarak tanılanmıştır.  Bu araştırmada aynı örneklerin genus 

düzeyinde moleküler tanısı için 16s rRNA  analizi ve tür tanısı için de PCR-RFLP yöntemleri 

kullanılmıştır. Çalışmanın daha ileriki safhalarında , Vibrio türlerinin daha kesin ayrımı ve 

tiplendirilmesi için  ITS PCR , PFGE ve MLST yöntemleri kullanılacaktır  

Sonuç: 16s rRNA ve PCR-RFLP yöntemi kullanılarak eldeki  izolatların Vibrio genusuna 

dahil olup olmadığı test edilmiş 22 izolatın 4 tanesinin bu genusa dahil olmadığı 

saptanmıştır. PCR-RFLP yöntemi kullanılarak ise Vibrio genusuna dahil olan izolatların tür 

tanıları yapılmıştır. Bu türlerin tiplendirilmesi için kullanılan MLST yöntemi daha ileriki 

çalışmalarda yapılacak ve bunların sulardaki dağılımı saptanacaktır.  

Bu türlerin sadece klasik yöntemlerle analiz edilip tanılanması, uygulanacak olan tedavinin 

güvenirliliğini azaltmaktadır.  Yanlış ilaç kullanımı sonucunda balık kaybının önüne 

geçilemediği gibi çevre kirliliği ve deniz mikrobiyotasının da  bozulmasına neden 

olmaktadır. Ayrıca türlerin strain düzeyinde tiplendirilmesi de ekolojik açıdan önemlidir. 

Zira türe hatta straine özgü tedavilerin kullanılabilmesi tanı’nın doğru ve kesin 

yapılabilmesi ile mümkündür. Kültürü yapılan balıkların insan sağlığı açısından da ne kadar 

önemli olduğu bilinmektedir. Belirtilen nedenlerle ekolojik koşullar balık hastalıklarının 

tedavisinde büyük bir önem arz etmektedir. Bu araştırmada bu sorunlara ışık 

tutulmaktadır. 
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EGE BÖLGESİ’NİN YENEN LACTARIUS TÜRLERİ 

Handan ÇINAR YILMAZ, Mustafa IŞILOĞLU 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü 

h.platanus@gmail.com 

Amaç; Ülkemizin sahip olduğu doğal mantar çeşit zenginliğinin ortaya çıkarılmasına katkı 

sağlamak amacıyla, bölge halkı tarafından Çıntar, Kanlıca, Melki, Ebişke ve Espit gibi değişik 

isimler verilen ve yörede tüketilen Lactarius cinsine ait türlerin tespiti amaçlanmıştır. Bu 

amaçla 2013-2015 yıllarında Ege Bölgesi’nde gerekli arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

Gereç ve Yöntemler; 2013-2015 yılları arasında Ege Bölgesi’ndeki 8 il ve ilçeledeki 

ormanlık alanlarda çalışmalar yapılmıştır. Arazi çalışmasında toplanan örneklerin tespiti 

için doğal ortam fotoğrafları çekilerek, habitat özellikleriyle birlikte örneğin makroskobik 

özellikleri (renk, süt, tat, koku vb.) kayıt altına alınmış ve laboratuar ortamına getirilerek 

kurutulmuştur.  

Sonuç; Yapılan çalışmamız sonucunda yenir ve yenmez özellikte olan tüm toplanan 

örneklerden 12 tanesinin yenir özellikte olduğu ve yöre halkı tarafından tüketildiği tespit 

edilmiştir. Bu türlerden; L. deliciosus (L.: Fr.) Gray, L. deterrimus Gröger, L. quieticolor 

Romagn., L. salmonicolor R. Heim & Leclair, L. sanguifluus (Paulet) Fr., L. semisanguifluus R. 

Heim & Leclair türleri bölgede daha önce yapılan çalışmalarda bulunduğu bildirilmiştir. L. 

quietus (Fr. : Fr.) Fr., L. volemus (Fr. : Fr.) Fr., L. musteus Fr., L. porninsis Rolland. türleri ise 

bölgede ilk defa bulunmuş türler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca L. pseudodeliciosus 

Beardslee &Burl. ve L. rubrilacteus Hesler &A.H. Sm. türleri yapılan çalışmamızla Türkiye 

mikoflorası için yeni kayıt olarak tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler; Lactarius, yenen mantarlar, Ege Bölgesi. 

Teşekkür; Bu çalışma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, BAP Koordinasyon birimi 

tarafından 13/115 numaralı proje ile desteklenmiştir. 
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EGE KEFALİ, Squalius fellowesii (Günther, 1868)’NDE AĞIR METAL BİRİKİMİ 

Burak ÖĞLÜ1 , Bülent YORULMAZ2 

1Centre for Limnology, Institute of Agricultural and Environmental Science, Estonian 

University of Life Science, Tartu, Estonia 

2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Muğla, yorulmaz@mu.edu.tr 

Amaç: Bu çalışmasın amacı, Tersakan ve Sarıçay’da mevcut ağır metal durumunu ortaya 

çıkarmak ve iki akarsu arasında ağır metal birikiminin karşılaştırılmasını yapmaktır. Bu iki 

akarsuyun kirlilik kaynaklarının farklı olması çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Ayrıca 

bu bölgelerde yapılan önceki çalışmalar ile karşılaştırma yapılması, kirliliğin boyutlarının 

daha iyi anlaşılabilir olmasını sağlamaktadır. Bunun yanında yöre halkı tarafından besin 

olarak kullanılan ve Muğla bölgesine yayılış gösteren endemik bir tür olan Ege kefali 

çalışmanın önemini arttırmaktadır.   

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma için Tersakan Çayı ve Sarıçay’da iki nokta olmak üzere 

toplam dört örnekleme noktası belirlenmiştir. Her bir akarsudaki 1. istasyon  (Tersakan I ve 

Sarıçay I) kısmen temiz olduğu düşünülen, akarsuyun memba bölgeleri örnekleme noktası 

olarak seçilmiştir. Sarıçay II ve Tersakan II kirliliğin yoğun olduğu düşünülen bölgeden 

seçilmiştir. Seçilen 4 istasyonda arazi çalışmaları her mevsim olacak şekilde düzenlenerek 

bu plana göre yürütülmüştür. Ege kefali kas dokusunda, Co, Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb ve Zn 

seviyeleri ICP-AES kullanılarak belirlenmiştir. Kas dokusundaki ağır metal birikiminin 

istasyon ve mevsim bazında değerlendirilmesinde, istatistiki hesaplama yöntemlerine 

başvurulmuştur.  

Sonuç: Kurşun (Pb) hiçbir istasyon ve mevsimde tespit edilemezken demir (Fe) en yüksek 

seviyede birikim göstermiştir. En yüksek demir değerleri Tersakan’da 253.05 µg g-1 ve 

Sarıçay’da 59.34 µg g-1 seviyelerinde sonbaharda belirlenmiştir. Tersakan’daki birikim 

sıralaması Fe > Zn > Mn > Cu > Ni > Co > Cd iken Sarıçay’da bu sıralama Zn > Fe > Mn > Cu > 

Ni > Co > Cd şeklinde bulunmuştur.  

Squalius fellowesii’ nin yenilebilen kısmı olan kas dokularında akarsu bazında olarak yıllık 

ortalama değerlere bakıldığında Ni değerlerinin Tersakan Çayı’nda IAEA’e göre limitlerin 

üzerinde bulunmuştur. Mangan değerlerine bakıldığında ise Sarıçay’daki ortalama değer 

IAEA limitlerinin üzerinde bulunmuştur. Her iki akarsudan alınan balıklardaki genel ağır 

metal konsantrasyonlarında limit değerlerini aşan görülmemektedir. Tersakan Çayı’nda ve 

Sarıçay’da toplam 4 istasyonda bir yıl boyunca yürütülen çalışmada elde edilen veriler 

ışığında yapılan değerlendirmede her iki akarsuda da yoğun bir ağır metal kirliliği tespit 

edilmemesine rağmen daha önceki çalışmalarda elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında 

genel bir artış gözlenmektedir. Kirliliğin devamı artışı halinde ekolojik dengenin olumsuz 

yönde zarar görebileceği sonucunu ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tersakan, Sarıçay, Ağır Metal, Ege Kefali (Squalius fellowesii (Günther, 

1868)) 

Teşekkür: Bu çalışma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

tarafından (13/163) tarafından desteklenmiştir. 
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KÜÇÜK MENDERES NEHRİNDE SU VE SEDİMENTTE AĞIR METAL BİRİKİMİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Gökhan ÜTÜK1, Bülent YORULMAZ1 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 

Amaç: Bu bölgede evsel ve sanayi atıkları, tarımsal mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler 

nedeniyle su kalitesi düşmekte ve buna bağlı olarak deltada yer alan sulak alanlar ile 

buranın fauna ve florası olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Bu nedenden dolayı Küçük 

Menderes Nehri’nde 2012-2014 yılları arasında yürütülen bu çalışmada su ve sedimentte 

ağır metal birikiminin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada As, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, ve Zn  birikimi araştırılmıştır. 

Çalışma süresince 8 farklı istasyonda mevsimlik periyotlarla su ve sediment örnekleri analiz 

edilmiştir. Ağır metal kirliliğinin yanında organik kirlilik yükünün belirlenmesi amacıyla su 

örneklerinde fiziko-kimyasal parametrelerde analiz edilmiştir. Ağır metal analizleri Atomik 

Absorbsiyon Spektroskopisi ile yapılmıştır. 

Sonuç: Yapılan bu çalışmanın sonuçlarına göre akarsuyun pH değeri 6,0-9,0 olarak 

ölçülmüştür. Fiziko-kimyasal bakımdan Küçük Menderes Nehri üzerinde özellikle ilkbahar 

ve yaz döneminde organik kirlilik yükü tespit edilmiştir. Ağır metal analizlerine göre suda 

en fazla biriken metallerin Cu, Hg, ve Pb olduğu gözlenmiş ve sırasıyla 0,007-0,050 mg/L; 

0,022-0,051 mg/L; ve 0,0533-1,909 mg/L aralıklarında tespit edilmiştir. Sonuçlar Su 

Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre değerlendirilmiş ve Hg ve Pb için konsantrasyonlarının 

limit değerlerin üstünde olduğu saptanmıştır. Sedimentte en fazla biriken metaller ise Cu, Ni 

ve Zn olduğu belirlenmiştir. Cu; 8,52 mg/kg ile 51,90 mg/kg aralığında, Ni; 10,447 mg/kg ile 

33,665 mg/kg aralığında, Zn; 19,954 mg/kg ile 224,747 mg/kg aralığında belirlenmiştir. 

Elde edilen sonuçlar Küçük Menderes Nehri üzerinde ve Ege bölgesinde yapılan diğer 

çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılmıştır ve bu nehir üzerinde ciddi bir kirlilik riski 

olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Küçük Menderes Nehri, İzmir, Ağır Metal, Su, Sediment 

Teşekkür: Bu çalışma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

tarafından (12/133) tarafından desteklenmiştir. 
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KÖYCEĞİZ-DALYAN LAGÜN SİSTEMİNDE SU KALİTESİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 

KULLANILARAK İZLENMESİ 

Sibel Zeynep MAMAN1, Bülent YORULMAZ1 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 

Amaç: Mart 2015’te başlayan ve devam etmekte olan, Köyceğiz-Dalyan Lagün Sistemi 

üzerinde yürütülen bu çalışma ile mevcut su kalitesi ve olası su kirliliği belirlenecek ve 

Köyceğiz- Dalyan Lagün sistemine ait sayısal veriler haritalar üzerine işlenecektir. Böylece 

Köyceğiz- Dalyan Lagün Sistemi için bir kirlilik veri tabanı oluşturulacak, daha sonra 

yapılacak çalışmaların ilave edilmesi ile çalışma alanı hakkında güncel ve sistematik kirlilik 

veri ağı oluşturulacaktır. Ayrıca yapılacak olan çaılşmayla zamansal ve mekansal kirletici 

kaynaklar tespit edilecektir. Elde edilen verilerin ışığında lagün sisteminin sürdürülebilir 

korunması sağlanacak ve izleme olanağı oluşturulacaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Köyceğiz-Dalyan Lagün Sistemi üzerinde belirlenen 8 örnekleme 

noktasından alınan su örneklerinin analizlerinden, toplam sertlik (°dH), geçici sertlik 

(°dH), kalıcı serlik (°dH), klorür iyonu miktarı (Cl- mg L-1), amonyum azotu (NH4-N mg 

L-1), nitrat azotu (NO3-N mg L-1), nitrit azotu (NO2-N mg L-1), orto-fosfat iyonu (PO4-P 

mg L-1), kalsiyum iyonu miktarı (Ca+2), magnezyum iyonu miktarı (Mg+2) 

spektrofotometre ile ölçülmüştür. Su sıcaklığı (°C), çözünmüş oksijen (mgO2L-1), pH 

değeri ve elektrik iletkenliği (S cm-1), ölçümleri arazide yapılmıştır. 

Sonuç: Mart 2015’te başlayan bu çalışmada Temmuz ayı dahil olmak üzere toplam 3 arazi 

çalışması yapılmıştır. Toplam 8 istasyondan alınan su örneklerinde ilkbahar mevsiminde 

ortalama  pH , iletkenlik, sıcaklık, oksijen, tuzluluk ve doygunluk değerleri sırasıyla  8,44 , 
o, 9,55 mg/L, ‰ 4,8 ve %87,01 olarak bulunmuştur. Nitrit, nitrat, 

amonyum, fosfat, kalsiyum, magnezyum ve sertlik sırasıyla 0,089 mg/L, 0,542 mg/L, 2,69 

mg/L, 0,339 mg/L, 40,39 mg/L, 93,06 mg/L, 25,7 mg/L olarak tespit edilmiştir. Yaz ayında 

ise ortalama pH, iletkenlik, sıcaklık, oksijen, tuzluluk ve doygunluk sırasıyla 7,70 , 5515

22,4 Co, 7,37 mg/L, ‰3,34 ve %92,01 olarak bulunmuştur. Yaz ayı için ortalama nitrit, 

nitrat, amonyum, fosfat, kalsiyum, magnezyum ve sertlik sırasıyla 0,045 mg/L, 0,309 mg/L, 

0,135 mg/L, 0,155 mg/L, 16,3 mg/L, 70,02 mg/L, 22,4 mg/L olarak ölçülmüştür. 

Teşekkür: Bu çalışma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

(15/036) tarafından desteklenmektedir. 
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İZMİR KÖRFEZİ’NDE YABANİ MERCAN BALIĞI (Pagellus acarne Risso, 1826)’NIN 

ÜREME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA 

Dilek İLHAN, Sencer AKALIN, Ramoni Olajide HAMMED 

E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü 35100, Bornova/İzmir 

dilek.ilhan@ege.edu.tr 

Amaç: Bu çalışmada, İzmir Körfezi’nden Kasım 2012 – Ekim 2013 tarihleri arasında aylık 

olarak ticari balıkçılık ile elde edilen Yabani mercan balığı (Pagellus acarne Risso, 1826)’nın 

üreme özellikleri araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada 987 adet yabani mercan balığı bireyi incelenmiştir. 

Örneklerin total boyu (TL) cm cinsinden ölçülmüş, vücut ve gonad ağırlığı 0.0001 g 

hassasiyetli elektronik terazi ile tartılmıştır. Yaş tahmininde sagittal otolitlerden 

yararlanılmıştır. Örneklerin cinsiyeti ve olgunluk safhaları gonadların dış görünüşüne 

bakılarak makroskopik olarak gerçekleştirilmiştir. Üreme özelliklerinin incelenmesinde, ilk 

üreme yaşı, gonadosomatik indeks (GSI), yumurta çapı ve fekondite (yumurta verimliliği) 

değerleri kullanılmıştır. GSI değerlerinin hesaplanmasında; GSI=(Gonad ağırlığı/Vücut 

ağırlığı)x100 eşitliğinden yararlanılmıştır (King, 1995). Fekondite durumunun belirlenmesi 

amacıyla total ağırlıkları tespit edilmiş ovaryumların ön, orta ve arka kısımlarından olmak 

üzere 0.1 g alınarak binoküler mikroskop altında yumurta sayımları yapılmış ve ovaryum 

ağırlıklarıyla oranlanmıştır. Yumurta çapları binoküler mikroskop altında (4x10) 

mikrometrik oküler yardımıyla ölçülmüştür. 

Sonuç: Araştırma süresince incelenen bireylerin total boyları 11.1-20.6 cm, ağırlıkları ise 

19.62-114.50 g arasında değişim göstermiştir. Protandrik hermafrodit olarak karakterize 

edilen bu türün araştırma bölgesindeki ilk üreme yaşı; erkek bireyler için 2, dişi bireyler 

için 3 yaş olarak belirlenmiştir. GSI değerlerine göre üremenin Eylül-Aralık ayları arasında 

olduğu tespit edilmiştir. Bir dişinin bir defada bıraktığı yumurta miktarının, 4.192 ile 

18.159 adet/birey arasında değiştiği gözlenmiştir. Olgunlaşmış yumurta çapları, 0.55-0.80 

mm arasında değişim göstermiştir. 

Anahtar kelimeler: Yabani mercan balığı, Pagellus acarne, üreme, İzmir Körfezi. 
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İNSAN TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAN PARASETAMOLÜN ÇEVRESEL ATIK SULARDAN 

OKSİDASYON YÖNTEMİYLE BERTARAF EDİLMESİ 

Gökhan SEZER, Osman GÜLNAZ 

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  Biyoteknoloji ABD., ADANA 

Amaç: Dünya genelinde ilaç tüketimi son yıllarda oldukça artmış ve artmaya devam 

etmektedir. Bu tüketilen ilaçların insan vücudunda metabolize edildikten sora idrar yolu ile 

atılmakta ve kanalizasyon sularından yüzey sularına kadar ulaşmaktadır. Bu ilaç ve ilaç 

kalıntıları bulundukları çevrede diğer sucul canlılar üzerinde olumsuz etkiler oluşturarak 

ekolojik dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada sıklıkla tedavi amaçlı çok 

fazla miktarlarda kullanılan parasetamolun laboratuvar ortamında ozonlama ile 

parçalanması araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Piyasadan satın alınan parasetamol içerikli tabletler etken madde 

olarak kullanılmıştır. Paracetamol numuneleri laboratuvar otamında Ozomax Ozo 1VTT 

model ozon jeneratörü kullanılarak 1000 ml hacimde ozon reaktöründe parçalanma 

işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kimyasal Oksijen İhtiyacı ve HPLC ile sıvı çözeltide kalan 

paracetamol miktarının belirlenmesi için zamana bağlı olarak numuneler alınmıştır. 

Sonuç: Ozonlama işlemleri asidik, bazik ve nötral ortamlarda gerçekleştirilmiş olup, en iyi 

aktivite nötral çözeltide gerçekleşmiştir. Çalışmaya göre 1000 mgL parasetamol çözeltisi 

120 dk süre ile ozona maruz bırakılmış ve zamana bağlı olarak alınan numunelerin 120 dk 

sonunda KOI giderimi %70 iken HPLC analizinde parasetamol giderimi %99 olarak 

gözlenmiştir.  KOI giderimindeki değerin düşük olmasının nedeni parasetamolun 

parçalanma ürünlerinin sıvı çözeltide asidik ürünlere parçalanması varsayılmaktadır. Sonuç 

olarak, bu çalışma ile çevresel atık sularda biriken ve ekolojik olarak tehlikeli olabilen 

parasetamolün bertaraf edilmesi konusunda yöntemlerin araştırılarak çevresel tehditlerin 

önüne geçilmesi için uygun bir yöntem olabileceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Degredasyon, parasetamol, biyooksidasyon, biyoteknoloji 

Teşekkür: Bu çalışma Ç.Ü. Bilimsel araştırma projeler birimi tarafından desteklenmiştir 

(Proje No: FDK-2014-2618). 
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HASAT SONRASI TARLADA KALAN MISIR ATIKLARININ KARAKTERİZASYONU VE 

ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

Osman GÜLNAZ, Gökhan SEZER, Hojjat GHOLAMİ 

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  Biyoteknoloji ABD., ADANA 

Amaç: Bu çalışmanın ile Çukurova Bölgesinde hasat sonrası tarlada kalan mısır atıklarından 

biyogaz üretilerek enerji üretiminin sağlanması ve tarlada hasat sonrası anız yakılmasının 

önüne geçilmesiyle çevreye verilen tahribatın önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada mısır tarlalarından hasat sonrası tarlada kalan mısır 

sapları, koçan ve diğer organik atıklar toplanarak laboratuvara getirilmiştir. Numuneler 

blender ile parçalanarak laboratuvar ortamında biyogaz üretimi için anaerobik reaktöre 

beslenerek numunelerin biyogaz üretim düzeyleri belirlenmiştir. 

Sonuç: Toplanan numuneler araziden getirildikten sonra elementel analizi yapılarak 

N/C/H/S oranları 2.4, 43, 4.7, 0,2 olarak sırası ile belirlenmiştir. Numunelerin organik 

madde içeriği %83 olarak belirlenmiştir.  Bu oranlara sahip numuneler ile yapılan 

beslemede 245 L /kg biyogaz elde edilmiş olup, elde edilen biyogazın içeriği ortalama % 55 

metan, %42 karbon dioksit olarak ve 670 ppm hidrojen sülfür olarak belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Anız yangınları, biyogaz, yenilenebilir enerji, Mısır atıkları 

Teşekkür: Bu çalışma Ç.Ü. Bilimsel araştırma projeler birimi tarafından desteklenmiştir 

(Proje No: FBA-2015-3214). 
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BİYOGAZ ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK ATIK YAĞLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gökhan SEZER, Osman GÜLNAZ, Hojjat GHOLAMİ, 

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  Biyoteknoloji ABD., ADANA 

Amaç: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile küresel ısınmanın önüne geçilmesi, 

fosil yakıtların kullanımının azaltılması ve atık yağlardan elde edilen yakıtların daha çevreci 

olması nedeniyle son zamanlarda sıklıkla tercih edilmektedir. Bu çalışmada atık yağların 

anaerobik sistemlerde biyogaz üretimi amacıyla kullanılabilirliği ve biyogaz sistemlerinde 

verimliliği araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada lokantalardaki kızartma yağları ve asit atık yağları 

biyogaz reaktöründe karbon kaynağı olarak kullanılmıştır. Atık yağ numuneleri yağ toplama 

merkezlerinden temin edilmiştir. Bu yağ numuneleri laboratuvar şartlarında karıştırmalı 

biyogaz reaktörüne beslenerek biyogaz üretim potansiyelleri belirlenmiştir. 

Sonuç: Hiçbir ön işleme maruz bırakılmadan günlük 10 mL asit atık yağ ile yapılan 

beslemede 15 gün sonunda 63 L, kızartma yağı ile yapılan beslemede 15 gün sonunda 37 L 

biyogaz elde edilmiştir. Asit yağ ile yapılan çalışmada elde edilen biyogazın içeriği ortalama 

% 65 metan, %34 karbon dioksit olarak ve 925 ppm hidrojen sülfür olarak belirlenmiştir. 

Kızartma yağları ile yapılan çalışmada elde edilen biyogazın içeriği ortalama % 55 metan, 

%43 karbon dioksit ve 641 ppm hidrojen sülfür olarak belirlenmiştir. 

Elde edilen bulgulara göre, atık yağların çevreye verdiği zararlar oldukça büyük 

olduğundan, bu atık yağların biyogaz sistemlerinde karbon kaynağı olarak kullanılabileceği 

görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Atık Yağ, Biyogaz, Yenilenebilir Enerji 

Teşekkür: Bu çalışma Ç.Ü. Bilimsel araştırma projeler birimi tarafından desteklenmiştir 

(Proje No: FBA-2015-3256). 
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BİR DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI PROJELERİ ÖRNEĞİ: TOPUKLU YAYLASI 

(BEYAĞAÇ, DENİZLİ) DOĞA BİLİM KAMPI 

Gürkan SEMİZ1, Gürçay Kıvanç AKYILDIZ2, Tahsin DEMİRCİLER3 

1Pamukkale Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Denizli, gsemiz@pau.edu.tr, 
2Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimler MYO, Denizli, 

3 Nalan Kaynak Anadolu Lisesi, Denizli 

Amaç: Bu proje çalışması ile TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi 

kapsamında, 2011 – 2015 yılları arasında dört defa düzenlenmiş olan Topuklu Yaylası 

(Beyağaç-Denizli) Doğa Bilim Kampı kapsamında, bugüne kadar toplam 160 lise son sınıf 

öğrencisine yaşadıkları evren ve doğa hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve onları 

çevreye karşı duyarlı, kimlik bilincine sahip, farkındalığı yüksek bireyler olma yolunda 

hazırlanmalarına yardımcı olmak amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Projemizde kamp yeri olarak Denizli ilinin Beyağaç ilçesi sınırları 

içerisinde yer alan Topuklu Yaylası kullanılmıştır. Yayla, Beyağaç ilçe merkezine 21 km 

uzaklıkta, yaklaşık 1700 m rakımda, onbeş hektar civarında kısmen dalgalı bir düzlükte yer 

almaktadır. Çevresinde, yaşları genelde 1000 yılı geçmiş çok sayıda karaçam (Pinusnigra) 

ormanı yer almaktadır.Yaylada, doğal içilebilir kaynak suyu, ve diğer yaşamsal ihtiyaçlara 

uygun konaklama imkanları bulunmaktadır. Eğitim amaçlı kullanılan materyal ve 

teçhizatlar TÜBİTAK destekli projeler ve Pamukkale Üniversitesi’nden temin edilmiştir.  

Sonuç: Proje kapsamında, 2011–2015 yılları arasında kampımız dört defa düzenlenmiştir. 

Düzenlenen her kampta 40 öğrenci olması koşuluyla, bugüne kadar toplam 160 lise 

öğrencisi eğitim görmüştür. Planladığımız 7 günlük konaklamalı doğa bilim kampında 

gençlerin hazır bulunuşluk düzeyleri göz önünde bulundurularak çeşitli etkinlikler 

düzenlenmiştir. Etkinlikler içerisinde sırasıyla en baskın olan alanlar; Biyoloji, Astronomi, 

Çevre, Eğitim, Fizik, Felsefe, Spor Eğitimi ve Jeoloji konularıdır. Eğitimlerin verilebilmesi 

için kamp alanında atölye kurulmuş ve uygulamalı eğitimler bizzat doğada eğitmenler 

gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin kamp öncesi ve sonrası edindiği bilgilerin 

değerlendirilmesine yönelik çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri (T-test, x2testi) 

uygulanmıştır. Ayrıca kampta eğitim almış olan öğrencilerden üniversite sınav tercihi ve 

yerleştirilmeleri sonrasında geri dönüşler alınarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre koruma, doğa bilim kampı, Topuklu Yaylası, Denizli 

Teşekkür: Bu çalışmanın esasını oluşturan 4 farklı proje, TÜBİTAK 4004 projeleri 

kapsamında, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. 



 

XII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                        14-17 EYLÜL 2015, MUĞLA 
 

434 

 

ÜLKEMİZDE ISO UYGULAMALARI VE HELAL SERTİFİKASYONU İHTİYACI 

Ferid AYDIN 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak.Gıda Mühendisliği Bölümü, Yakutiye - Erzurum, 

feray@atauni.edu.tr 

Amaç: Kalite yönetim (ISO 9001 Kalite Yönetim, ISO 14001 Çevre Yönetim, ISO 50001 

Enerji Yönetim, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim, ISO 9001 Kalite Yönetim...) sistemleri 

öncelikli olarak insan sağlığını korumayı hedef almakta ve dolayısıyla da çevre sağlığını 

koruyan uygulamaların başında gelmektedir. Hemen hemen bütün dünyanın gündeminden 

düşmeyen güvenlik kavramı gıda ile ilgili her konuyu ilgilendiren büyük  bir içeriğe sahiptir.  

Gereçler ve Yöntemler: Başlangıçta özellikle uzay çalışmalarının konusu olan güvenlik 

olgusu, günümüzde her üretim hattında hatalı üretimin engellenmesi için üretim sisteminin 

ara kontrollerle güvence altına alınmasından yola çıkılarak geliştirilmiş ve gıda sektöründe 

de tarladan-tabağa üretimin her aşamasında yaygınlaştırılan temel bir uygulama olmuştur. 

Gıda güvenliği yönetim sistemleri uygulamada rekabet gücünün artması, müşteri 

memnuniyeti, kalite bilincinin oluşması, etkinlik ve üretkenlik artışı, maliyetlerin 

azaltılması gibi iç yararlarının yanısıra çiftçiler, hasatçılar, yem üreticileri, gıda üreticileri ve 

satıcıları, temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar, taşıyıcılar, depolama ve dağıtım 

kuruluşları ekipman sağlayan kuruluşlar, ambalaj malzemeleri üreticileri, gıda ile temasta 

bulunan diğer bileşenleri üreten kuruluşlar vb. pek çok sektörü de ilgilendiren multi 

disipliner bir uygulamadır.  

Sonuç: ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sisteminin uygulanmasıyla; tehlike kontrolü ve 

gıda kaynaklı hastalıkların azaltılması, müşteri sadakati ve memnuniyetinin sağlanması, 

pazar payının arttırılması, ön gereksinim programlarının sistematik yönetimi, kontrolü ve 

denetim etkinliği, kalitesizlik maliyetlerinde düşüş sağlanması, kaynak optimizasyonu, 

personel yeterliliğinin artışı, çalışma ortamının iyileşmesi, kanunlara uyumluluğun 

sağlanması ile ekonomik büyüme ve kalkınma kolayca sağlanabilmektedir. Dünya genelinde 

inançlara saygının zorunlu sonucu olarak uygulanan belgelendirme işlemlerinde de 

özellikle dini hassasiyetler gereğince insan ve çevre dikkate alınarak üretim yapılması 

giderek yaygınlaşmaktadır. İlk “helal sertifikasyonu” yapan ülke olan Malezya’dan sonra 

diğer islam ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de helal belgelendirme uygulamasına 

başlanılmıştır. Bu amaçla ülkemizde; 2003 yılında bazı gönüllüler tarafından 

www.gidaraporu.com sitesinde helal gıda ile ilgili ilkeler ve bulgular yayınlanmıştır. 2005 

yılında aynı gönüllüler “Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme Araştırmaları ve Sertifikalama 

Derneği (GİMDES) adında bir dernek kurarak etki alanını genişletmiştir. GİMDES 2009 

yılında helal sertifikalama için uluslar arası kurumlar tarafından akredite edilmiştir. 2011 

yılında TSE helal sertifikası vermeye başlamıştır. İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji 

Enstitüsü İstanbul’da kurulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Gıda, Güvenlik, ISO, Helal, Sertifika 
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EKOLOJİK OKUR-YAZARLIK VE DOĞA KORUMA 

Mehmet Ali KIRPIK 

Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kars 

İnsan doğduğu andan itibaren doğanın ve ekosistemin bir parçasıdır. Hangi çevrede veya 

ortamda olursa olsun kendisi veya ailesi doğa ile iç içedir. Son zamanlarda aşırı derece 

doğaya yapılan insan müdahalesi sonucu doğal ekosistemler zarar görmüş, doğa tahrip 

edilmiş ve bu tahribat devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası ölçekte doğa koruma adına 

çıkarılan kurallar ve yasalara rağmen doğal yaşam alanları hızla azalarak bozulmaktadır. 

Sürdürülebilir bir dünya yaşamı için her bir insanın ekosistemi ve doğal yaşamı 

anlayabilecek kadar ekolojik-okur yazar olması gereklidir. Bu nedenle ülkemizde, “Ekolojik 

Okur-Yazarlık ve Doğa Koruma” adlı teorik ve uygulamalı dersin müfredat programı 

temel dersler arasına konularak; ana sınıfından başlamak üzere kademeli olarak iki dönem, 

üniversite bitimine kadar tüm öğrencilere okutulması gereklidir.  

Anahtar Kelimeler: Ekolojik Okur-Yazarlık, Doğa Koruma, ana sınıfı ilköğretim, 

ortaöğretim, yüksek öğretim, Çevre, Doğa, Ekosistem. 
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AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE ÇEVRE DUYARLILIĞININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Demet YILMAZ 

Aksaray Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi, demetymz@gmail.com 

Çevre kısaca bütün canlıların yaşadığı ortamdır. İnsan bu ortamın en önemli zinciri 

olmasıyla birlikte bu zinciri bozabilen tek canlı da kendisidir. Çevre duyarlılığı; bireyin 

çevre sorunlarına karşı, olumlu girişimlerde bulunmaya istekli olması biçiminde tanımlanır. 

Bu durumda bireylerde çevre duyarlılığının geliştirilmesi, bilinç düzeyinin arttırılmasıyla 

mümkündür. Bilinç düzeyinin arttırılması ise her seviyeye uygun olarak verilecek olan 

çevre eğitimi ile söz konusudur. Çevre sorunlarının çözümünde bireyin duyarlılığının ve 

aldığı çevre eğitiminin yeterliliğinin etkisi göz ardı edilemez. Gelecek nesillerin 

yetiştirilmesinde önemli görevler üstlenen eğitimcilerin, çevre duyarlılığına ve aldıkları 

çevre eğitiminin yeterliliğine ilişkin görüşlerin belirlenmesi bu bağlamda önemlidir. Bunun 

yanı sıra çevreye duyarlı gençlerin yetiştirilmesi amacıyla bu konuda aktif katılım sağlayıcı 

ve olumsuzluklara karşı tepkisini belli eden bir eğitim sistemi geliştirilmelidir. Böylece 

çevresel terimlerin tam ve doğru olarak bilinmesi ve çevreye sahip çıkılması sağlanabilir. Bu 

varsayımdan hareketle bu çalışmada Aksaray Üniversitesi öğrencilerinin çevre bilinci ve 

çevre duyarlığı araştırılmıştır. Bunun için üniversitemiz öğrencilerinden yaklaşık 600 kişiye 

bir anket uygulaması gerçekleştirilmiş olup, sonuçları SSPS(spss) ile analiz edilmiştir. Elde 

edilecek bulgular çizelgeler ve diyagramlarla yorumlanacaktır.  

Anahtar kelimeler: Çevre duyarlılığı, çevre bilinci, Üniversite öğrencileri 
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KUŞLAR VE BİZ 

Hilal ÇAKIR1, Serap ÖZ AYDIN2 

1 Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi, Balıkesir, 

2 Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Balıkesir 

Amaç: Her geçen gün doğanın üzerindeki baskı insan etkisi ile artmaktadır. Buna paralel 

olarak pek çok canlı türü zarar görmekte ya da nesli tehlike altına girmektedir. Doğadaki 

bozulmalardan en çok etkilenen canlı gruplarından biri de kuşlardır. Bu nedenle kuşların 

önemini ve karşı karşıya olduğu tehlikeleri bilmek aslında doğanın üzerindeki tehlikeleri 

bilmek anlamına gelmektedir. Bu yüzden doğa eğitimlerinin çocukluktan itibaren verilerek 

tüm canlılara karşı duyarlılığın geliştirilmesi insan yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu çalışma, İzmir/Bayındır’ın bir köyünde 2015 yılında 2.si düzenlenen ‘Çocuk Festivali’nde 

uygulanmış olan ‘Kuş Göç Yolu’ eğitiminin oluşturulması ve değerlendirilmesi 

niteliğindedir. Eğitimde, çocukların kuşlar hakkındaki bilgi ve farkındalığını arttırmak ve 

doğadaki değişimlerin kuşlar üzerindeki etkilerini çocuklara kavratmak hedeflenmiştir.  

Gereç ve yöntemler:  Bu çalışmada nitel veri toplama türlerinden olan ‘Süreçle ilgili veri 

toplama’ yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2015 yılında İzmir/Bayındır’da bir köy 

okulunda okuyan toplam 25 kişilik 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma, 

‘Çocuk Festivali’ne katılan öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, öğrencilerin 

çalışmaya katılmaya gönüllü olması esas alınmıştır. Çocuklara, bu araştırma için hazırlanan 

ve 14 adet açık uçlu sorudan oluşan ‘Kuşlar ve Biz’ anketi uygulanmıştır. Veriler içerik 

analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Geliştirilen veri toplama aracı demografik sorular ve 

anket sorularından oluşmaktadır. Anketin ilk kısımda öğrencilere kuşlar ve kuşların göçü 

hakkındaki bilgilerini ölçecek sorular sorulmuştur. Anketin ikinci kısmını ise kuşların göç 

yolunda karşılaşabilecekleri tehlikeler ve bu tehlikelerin insanlar ile bağlantılarını ne kadar 

kurabildiklerine dair sorular sorulmuştur. Anketler öntest-sontest şeklinde uygulanmıştır. 

Öntestin sonrasında öğrencilere ‘Kuş Göçü’ temasını içeren eğitimler verilmiştir. Bu 

eğitimler drama, dans, hareket ve beden perküsyonu, permakültür, resim ve heykel 

atölyeleri şeklinde gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerin bitiminde sontest uygulanmıştır. Ölçme 

aracındaki maddelerin geçerliliği için bir pilot uygulama yapılmış, kapsam geçerliliğine 

bakılmış ve uzman görüşüne başvurulmuştur. Çocukların sorulara verdiği cevaplar 3 

şekilde gruplandırılmıştır. İlki ön testte ve son testte verdiği cevaplardaki madde sayıları 

arasındaki farka bakılarak, ikinci gruplandırma ise öntestte cevap verilemeyen soruların 

sontestte cevaplandırılabilmesine bakılarak yapılmıştır. İki gruplandırmadaki artış da 

eğitimin ne derece etkili olduğunu görmek amacıyla incelenmiştir. Üçüncü gruplandırma da 

öğrencilerin verdiği cevapların temalarının çıkarılması şeklinde yapılmıştır. Ayrıca 

öğrencilerin bildikleri kuş isimlerinin analizi yapılarak kız ve erkek öğrenciler arasında 

hangi tür kuşları bildiklerine dair bir fark olup olmadığına bakılmıştır. 
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Sonuç: Çalışma sonunda öğrencilerin hepsinin bildiği kuş türü sayısında artış olduğu, 

önceden gördükleri kuşların isimlerini eğitimden sonra öğrendikleri belirlenmiştir. Ayrıca 

kuşların üremek, hayatta kalabilmek gibi sebeplerden göç ettiği ve göç yolunda rüzgar 

santralleri, avcılar, ormanlık alanların yok edilmesi gibi problemlerle karşılaşabilecekleri 

yönündeki bilgilerinin arttığı bulunmuştur. Bunlara ek olarak çevre problemlerinin kuşları 

nasıl etkileyebileceğine dair daha fazla fikir sahibi oldukları, kuşları korumaya yönelik 

önerilerinin eğitim sonunda arttığı, eğitim öncesinde neredeyse hiçbiri rüzgar santralinin 

ne olduğunu bilmezken eğitim sonunda ne olduğunu ve zararlarının neler olduğunu 

öğrendiği yine eğitim öncesinde çoğu öğrencinin doğayı ‘hayvanların yaşadığı yer’ olarak 

tanımlarken eğitimin sonunda doğayı ‘tüm canlıların yaşam alanı’ olarak tanımladığı 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Doğa eğitimi, kuş göçü, orta öğretim, çocuk festivali, permakültür 

Teşekkür: Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde Çocuk Festivalinde eğitim verme ve veri 

toplama fırsatı verdikleri için başta Dr. Uygar Özesmi ve Pelin Beyazıt olmak üzere 

Marmariç Ekolojik Yaşam Derneği’ne teşekkür ederiz. 
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ODUNSU MATERYALLERDE YAŞAYAN CANLILARIN OLUMLU ETKİLERİ 

Mesut YALÇIN1, Çağlar AKÇAY1 

1Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Konuralp - Düzce, 

caglarakcay@duzce.edu.tr 

Amaç: Bu çalışma kapsamında bitkisel materyallerde yaşayan canlıların, zararları yanı sıra 

gerek insanlara gerekse doğaya olan faydalarından bahsedilmiştir. Bilindiği üzere bitkisel 

materyallerde birçok mantar, böcek ve diğer biyolojik canlılar faaliyet göstererek teknik ve 

ekonomik zararlara sebebiyet vermektedirler. Ancak bu zararların yanında bitkisel 

materyallerde yaşayan canlıların birtakım faydalı yönleri de mevcuttur. Bu bildiri 

kapsamında bu canlıların faydalı yönleri üzerinde durulmuştur. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada öncelikli olarak geniş bir literatür taraması yapılmış ve 

elde edilen bulgular kaleme alınmıştır. 

Sonuç: Odunsu materyallerde yaşayan canlıların birtakım pozitif etkileri bulunmaktadır. 

Odunsu materyallerde zarar yapan mantarların en önemli faydalarından bir tanesi odunun 

mineralizasyonunda (ayrıştırıp toprağa karışmasında) çok büyük katkı sağlamasıdır. Bu ise 

bütün canlıların hayatlarını sürdürmeleri için oldukça önemli bir işlemdir. Mantarların 

diğer bir pozitif etkisi yenilebilir olmasıdır. Birçok yenilebilir mantar türü odunsu 

materyaller üzerinde yetiştirilebilmektedir. Özellikle gelecekte besin kıtlığının çekildiği 

bölgeler için kültür mantarının önem kazanacağı belirtilmektedir. Bu bağlamda odunsu 

materyaller üzerinde yaşayabilen yenilebilen mantarlar önem arz etmektedir. Mantarların 

bir başka faydası ise kâğıtçılık endüstrisinde biyolojik delignifikasyon (ağartma) işleminde 

kullanılmasıdır. Kâğıt yapımında lignoselülozik materyalin hücre çeperinin orta lamelde 

bulunan ve kâğıtçılık için uygun olmayan ligninin uzaklaştırılması gerekmektedir. Ancak bu 

delignifikasyon işlemi maliyeti yüksek enzimlerle sağlanmaktadır. Bunun yerine odun 

bileşenlerinden lignin ile beslenen beyaz çürüklük mantarları lignini uzaklaştırarak 

biyolojik delignifikasyon işlemini gerçekleştirmektedir. Ayrıca mantarlar ve bakteriler ağaç 

malzemede poroziteyi arttırdığından ve orman endüstrisi sektöründe emprenye işleminde 

penetrasyonu ve retensiyon (tutunma) miktarını arttırdığından istenen bir özellik olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Mantarların birçok alternatif tıpta ve eczacılıkta ilaç yapımında değerlendirilme alanları 

bulunmaktadır. Ayrıca bazı müzik aletlerinin yapımında kullanılan odunların ön 

muamelesinde kullanılmaktadırlar. Odunda zarar yapan böceklerle kimyasal mücadelede 

dâhil olmak üzere birtakım mücadele yöntemler uygulanmaktadır. Ancak kimyasal 

mücadele yöntemi bir zararlı türün yok olmasından başka bir başka faydalı organizmalara 

da olumsuz etki edebilmektedir. Bu sebeple entegre mücadele yönteminin önemli bir 

parçasını oluşturan biyolojik mücadele yöntemi önem kazanmaktadır. Biyolojik mücadele 

yönteminde zararlı böceklere karşı bunları yok edebilecek faydalı böcekler mücadele amaçlı 

olarak zararlıların yoğun olduğu bölgelere yetiştirilerek salınmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Böcekler, Mantarlar, Odunsu Materyal 
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KAFKAS ENGEREĞİ, Vipera kaznakovi’nin DÜNÜ BUGÜNÜ 

C. Varol TOK1, Murat AFSAR2, Kerim ÇİÇEK3 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Çanakkale. 

2Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Muradiye – Manisa. 

3Ege Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Bornova – İzmir. 

Amaç: Bu çalışmada; Kafkas Engereği, Vipera kaznakovi’nin geçmişten günümüze mevcut 

durumu ve türe yönelik potansiyel tehditlere dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada tür ile ilgili bilgiler 2009 – 2015 yılları arasındaki 

Karadeniz Bölgesi’nde yürütmüş olduğumuz farklı projeler kapsamında; gözlemler, yöre 

halkı ile yapılan görüşmeler ve literatür bilgisinden faydalanmıştır.  

Sonuç: Tür ülkemizde “Hopa engereği”, “Kafkas engereği” veya halk arasında “Kantha” 

olarak bilinir. Tür dağların ormanlık yamaçlarında, ıslak çayırlık alanlarda, orman ardı 

açıklıklarda yaşamaktadır. Ayrıca bahçelik alanlarda, karışık astropik ormanlar, kestane, 

kayın, söğüt ve kızılağaç ormanları ve akarsu kenarlarında da gözlenmektedir. Ülkemizde 

çay bahçelerinde de sık sık rastlanmaktadır.  

Kafkas engereğini tehdit eden faktörlerin başında, uluslararası evcil hayvan ticareti nedeni 

ile yabancı araştırmacılar veya evcil hayvan satıcıları tarafından kanunsuz olarak toplatılma 

gelmektedir. Özellikle Gürcistan ve Rusya’daki yaşam alanlarının kentleşmeye bağlı 

yapılaşması, turizm ve tarımsal faaliyetler nedeni ile tahrip edilmiştir. Bu nedenle 

Karadeniz kıyısındaki bazı popülasyonlar neredeyse yok olmanın eşiğine gelmiştir.  

Ülkemizdeki en büyük tehditler ise; özellikle yabancılar tarafından toplanarak veya yöre 

insanına toplatılarak yurt dışına izinsiz bir şekilde yurtdışına çıkarıldığı ve ticaretinin 

yapıldığı uzun yıllardan beri bilinmektedir. 1884 yılında ülkemiz tarafından da kabul edilen 

Avrupa Doğal Hayat ve Doğal Ortamların Korunması Antlaşması (Bern Antlaşması) ile 

koruma altına alınmıştır. Sonraki yıllarda bu tür IUCN Kırmızı Listesi değerlendirmesine 

göre; Tehlike Altında olan türler “EN” kategorisinde yer almakta ve popülasyonları azalma 

eğilimindedir.  

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığının Vizyon 2023 hedefleri doğrultusunda 2013-2023 yılları 

arasında 100 tür için tür eylem planı yapılması hedefi konmuştur. Bu kapsamda, 12. Bölge 

Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğü sorumluluğunda “Kafkas Engereği Tür Eylem Planı” 

hazırlanma çalışmaları devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kafkas Engereği, Vipera kaznakovi, Koruma Biyolojisi 
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LEVANTEN BATAKLIK KURBAĞASI, Pelophylax bedriagae’nin (Camerano,1882) 
(Anura: Ranidae) SÜLÜKLÜ GÖL’DEKİ (MANİSA) YAŞAM DÖNGÜSÜ 

İlhan B. İSMAİL1, Kerim ÇİÇEK1, Dinçer AYAZ1, Ş. Deniz ENGİN1 

1Ege Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Bornova – İzmir 

Amaç: Bu çalışmada; Levanten Bataklık Kurbağasının Sülüklü Göl (Manisa) 

popülasyonunun üreme ekolojisi (üreme fenolojisi ve fekunditesi) ve yaşam döngüsü 

hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada, Manisa Sülüklü Göl Levanten Bataklık Kurbağası, 

Pelophylax bedriagae’nin (Camerano, 1882) popülasyonu Ekim 2014 – Temmuz 2015 

tarihleri arasında izlenmiş, türün üreme fenolojisi (üreme başlangıcı, yumurta bırakımı, 

larvaların gelişimi vs.), larvaların gelişimi, morfolojisi ve metamorfozun tamamlanma süreci 

takip edilmiştir. Larvaların gelişim safhaları fotoğraflanmış ve gelişim süresileri 

kaydedilmiştir. 

Sonuç: 2014 Eylül – 2015 Temmuz arasında yapılan arazi çalışmaları sonucunda, bireylerin 

Kasım sonu Hibernasyon’a girdikleri ve Şubat sonu gibi Hibernasyon’dan çıktıkları 

gözlenmiştir. Nisan ayı ortalarında üremenin başladığı ve yaz boyunca devam ettiği 

görülmüştür. Metamorfozun Haziran ortalarında tamamlandığı gözlenmiştir.  

Pelophylax bedriagae’nin laboratuvar ortamında Embriyonik gelişimini 12 günde 

tamamladığı ve yaklaşık olarak 10-11 mm boyutlara eriştiği gözlenmiştir. Larvaların uzadığı 

ve ayaklarının gelişmeye başladığı 26’cı safha ile 41 safhaya ise 30 günde ulaştığı ve 

yaklaşık 65 mm boyutlarına ulaştığı belirlenmiştir. Metamorfozun son safhaları olan 42-46 

safhaların 4 günde tamamlandığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sülüklü Göl (Manisa), Pelophylax bedriagae, Yaşam Döngüsü 

Teşekkür: Bu çalışma, Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 2014FEN044 nolu proje ile 

desteklenmiş ve Ege Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 2014/092 nolu kararı ile 

gerçekleştirilmiştir. 
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ÇUKUROVA DELTASI’NDA ANADOLU SU KURBAĞALARININ (Pelophylax sp.) 
POPÜLASYON BÜYÜKLÜĞÜ 

Kerim ÇİÇEK1, Oğuzkan CUMHURİYET1, Yusuf BAYRAKCI1, İlhan B. İSMAİL1, Ahmet 

MERMER1, Dinçer AYAZ1, C. Varol TOK2 

1Ege Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Bornova - İzmir, E-mail: kerim.cicek@hotmail.com 

2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Çanakkale. 

Amaç: Bu çalışmada; Anadolu su kurbağalarının (Pelophylax sp.) popülasyon büyüklüğü ve 

ilgili parametreleri hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: 2013 yılı içerisinde Mayıs, Temmuz ve Eylül aylarında arazi 

çalışmaları yürütülmüş ve yakalanan bireyler flüoresan boyalarla markalanmıştır. Her ay 

için dörder gün olmak üzere, toplam üç defa farklı makrohabitatlardaki 8 istasyonda 

örnekleme yapılmıştır. Elde edilen yakalama hikayeleri kendi içinde kapalı popülasyon ve 

yıl boyunca açık popülasyon olarak değerlendirilmiştir. Bireylere ait boy ölçümleri de 

alınmış ve istasyonlar arasında karşılaştırılmıştır. 

Sonuç: 2013 yılında çalışılan 8 istasyondan elde edilen verilere göre; istasyonlardaki ergin 

bireylerin popülasyon büyüklüğü ilkbaharda 399 – 1467 birey, yaz döneminde 142 – 1411 

birey, sonbahar döneminde ise 244 – 986 birey arasında değişmektedir. Yıllık 

değerlendirmeye göre ise; popülasyon büyüklüğü 2751 - 9624 birey arasında 

değişmektedir. Hayatta kalma oranı 0,50 – 0,68; yakalanma olasılığı da 0,06 – 0,21 arasında 

değişmektedir. Çukurova’da çalışılan istasyonlardaki popülasyonlarda gençler 32,2mm, 

erkekler 58,7mm ve dişiler 65,8mm burun ucu-urostil arası mesafeye sahiptir. Genel olarak 

popülasyonlarda erkek eğilimli eşey oranı gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Çukurova, Anadolu su kurbağalarının (Pelophylax sp.), popülasyon 

büyüklüğü, Yaşam Döngüsü 

Teşekkür: Bu çalışma, TÜBİTAK [Proje numarası: 112T913] ve Ege Üniversitesi Bilim - 

Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi [EBİLTEM, 2013BIL013] tarafında desteklenmiş 

ve Ege Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 2012/029 nolu kararı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

mailto:kerim.cicek@hotmail.com


 

XII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ                                        14-17 EYLÜL 2015, MUĞLA 
 

443 

 

AKDENİZ BÖLGESİ’NDE BENEKLİ KAPLUMBAĞA, Emys orbicularis’in TÜR EYLEM 
PLANI 

Dinçer AYAZ1, Yusuf BAYRAKCI1, Hasan Serdar MUTLU2, Oğuzkan CUMHURİYET1, Kerim 

ÇİÇEK1, C. Varol TOK1, Ertan TAŞKAVAK3 

1Ege Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Bornova – İzmir 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Fatih-

İstanbul 
3Ege Üniversitesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü 

Amaç: Bu çalışmada; Benekli Kaplumbağanın (Emys orbicularis), istilacı türler, insan ve 

buna benzer değişik faktörlerin olumsuz etkileri nedeniyle Akdeniz Bölgesi’nde tehdit 

altındaki popülasyonlarının durumu ve biyolojik özelliklerinin araştırılarak koruma 

stratejisine yönelik eylem planının oluşturulması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: 2011-2013 yılları arasında türün Akdeniz Bölgesi’nde farklı 

istasyonlarda habitat özellikleri, yakala tekrar yakala yöntemi ile yapısı, dinamikleri, üreme 

ekolojileri, yıl içinde habitatı kullanım şekilleri hakkında bilgi edinilmiştir. Elde edilen 

veriler, yöre halkı ile yapılan mülakatlar, bilgilendirme toplantıları ve türe yönelik yapılan 

çalıştay notları da değerlendirilerek tür için koruma eylem planı oluşturulmuştur. 

Sonuç: Markalama çalışmaları kapsamında araştırma boyunca 318 ♂♂, 359 ♀♀ ve 53 

jüvenil olmak üzere 730 örnek yakalanmış ve markalanmıştır. Elde edilen verilere göre; 

ortalama popülasyon büyüklüğü değerleri Akgöl (Mersin)’de 33, Asi Deltası (Antakya)’nda 

17, Eğirdir Gölü (Isparta)’nde 460, Gölhisar Gölü (Burdur)’nde 188, Kocagöl (Muğla)’de 25, 

ve Suğla Gölü (Konya)’nde 454 birey olarak hesaplanmıştır. Üç yıllık izleme çalışmalarına 

göre, popülasyonlarda ciddi oranda bir azalama olmadığı fakat yıllara göre dalgalanmalar 

olduğu gözlenmiştir. 

Üreme ekolojisi ile ilgili olarak; türün genellikle Şubat ayı sonu - Mart ayı başlarında 

hibernasyondan çıktığı, bölgeye (enleme ve yüksekliğe bağlı olarak) göre Mart-Mayıs ayları 

arasında çiftleştiği, Mayıs-Temmuz ayları arası yumurta bıraktığı ve Haziran-Ağustos ayları 

arası ise yumurtaların açılarak genç bireylerin görülmeye başlandığı tespit edilmiştir 

Arazi çalışmalarında elde edilen verilere göre; Akdeniz’de türü tehdit eden başlıca faktörler 

şu şekilde belirlenmiştir: yerli veya egzotik türlerin baskısı, insan aktivitesine bağlı 

rahatsızlık ve kayıplar, küçük popülasyon büyüklüğü ve habitat tahribatıdır. Elde edilen 

sonuçlar doğrultusunda yapılan çalıştayda, Akdeniz Bölgesi’nde konu ile ilgili yerel 

yönetimler, yerel sivil toplum örgütleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerinin 

toplantıya katılımı sağlanmış ve taslak “Akdeniz Bölgesi Benekli Kaplumbağa, Emys 

orbicularis Tür Eylem Planı” şekillendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akdeniz Bölgesi, Emys orbicularis, popülasyon dinamiği, üreme 

ekolojisi, koruma eylem planı 

Teşekkür: Bu çalışma, TÜBİTAK [Proje numarası: 110T927] ve Ege Üniversitesi Bilim - 

Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi [EBİLTEM, 2012BIL013] tarafında desteklenmiş 

ve Ege Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 2010/13 nolu kararı ile gerçekleştirilmiştir. 
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AKDENİZ BÖLGESİ’NDE ÇİZGİLİ KAPLUMBAĞA, Mauremys rivulata’nın ÜREME 
BİYOLOJİSİ ÜZERİNE GÖZLEMLER 

Yusuf BAYRAKCI1, Dinçer AYAZ1, Oğuzkan CUMHURİYET1, Kerim ÇİÇEK1, C. Varol TOK2  

1Ege Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Bornova - İzmir, E-mail: 

bayrakciyusuf@hotmail.com 

2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Çanakkale. 

Amaç: Bu çalışmada; Çizgili kaplumbağa, Mauremys rivulata’nın Akdeniz Bölgesi’nde üreme 

ekolojisi (üreme fenolojisi ve fekunditesi) ile ilgili gözlemler hakkında bilgi sunulmuştur.  

Gereçler ve Yöntemler: 2011 – 2013 yılları arasında Kocagöl (Dalaman, Muğla) ve 

Akgöl’de (Silifke, Mersin) Mauremys rivulata popülasyonlarının üreme fenolojisi, 

yumurtlama alanı seçimi ve fekunditesi hakkında gözlemler yapılmıştır. Bireylerin 

aktiviteleri pinter yardımı ile örneklenerek tespit edilmiş, üreme alanları takip edilerek 

yuva ve yavru bilgilerine ulaşılmıştır. 

Sonuç: Elde edilen verilere göre; bireyler iklim koşullarına bağlı olarak Kasım ayı 

sonlarında hibernasyona yatmakta, Şubat ayı başlarından itibaren aktivite göstermektedir. 

Şubat – Mart aylarında çiftleşme gözlenmekte ve Mayısın ikinci yarısından – Haziran ayları 

arasında ise yumurta bırakılmaktadır. Dişiler 4 – 9 arasında yumurta bırakmakta, yuvalar 

sudan 0,5m ile 4m arasında uzaklıktadır. Yuvalar genelde bitkilerin (Juncus sp. vs.) diplerine 

kazılmış, armut şekilde ve derinliği 10cm kadardır. Bırakılan yumurtalar yaklaşık 70 ila 90 

gün arasında ve Ağustos sonu – Eylül aylarında açılmaktadır. Türün üreme biyolojisi Avrupa 

popülasyonu ile benzerlik göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Akdeniz, Mauremys rivulata, üreme ekolojisi, fekundite 

Teşekkür: Bu çalışma, TÜBİTAK [Proje numarası: 110T927] ve Ege Üniversitesi Bilim - 

Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi [EBİLTEM, 2007BIL012] tarafında desteklenmiş 

ve Ege Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 2010/13 nolu kararı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

mailto:bayrakciyusuf@hotmail.com
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EĞİRDİR GÖLÜ’NDE BENEKLİ KAPLUMBAĞA, Emys orbicularis’in POPÜLASYON 
BÜYÜKLÜĞÜ VE TÜRE YÖNELİK POTANSİYEL TEHDİTLER 

Yusuf BAYRAKCI, Dinçer AYAZ, Oğuzkan CUMHURİYET, M.Süleyman İLHAN, Kerim ÇİÇEK 

Amaç: 2011-2013 yılları arasında yapılan bu çalışmada Emys orbicularis’in Eğirdir Gölü 

(Isparta) popülasyonu izlenmiş, markalama yöntemi (markala-tekrar yakala) ile 

popülasyonun büyüklüğü, cinsiyet oranı, yaşadığı biyotopun yapısı hakkında bilgi 

edinilmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Yakalanan örneklerden oluşturulan veri seti ile POPAN, CAPTURE 

ve MARK programları ile hesaplamalar yapılmış ve popülasyona ait yakalanma oranı (P), 

hayatta kalma oranı (ɸ), yıllık büyüklüğü (N) ve süper popülasyon büyüklüğü (Ň) tahmin 

edilmiştir. 

Sonuç: Türün tercih ettiği başlıca alanların Eğirdir Gölü’ndeki 0,5 – 2 m derinliğindeki sığ 

ve bol vejetasyonlu sazlık alanlar olduğu görülmüştür. Verilere göre, türün tercih ettiği 

başlıca alanların Eğirdir Gölü’ndeki 0,5 – 2 m derinliğindeki sığ ve bol vejetasyonlu sazlık 

alanlar olduğu görülmüştür. Bu nedenle mevcut özelliklerde yaklaşık 5 ha alanda 

örnekleme yapılmış ve yakalanan bireyler markalandıktan sonra tekrar serbest 

bırakılmıştır. Tüm örnekleme çalışmaları boyunca 4 jüvenil, 105 erkek ve 98 dişi birey 

yakalanmış ve markalanmıştır. POPAN programına göre yapılan analizler sonucunda, 

örnekleme alanındaki türün 3 yıllık süper popülasyon büyüklüğü 460, yakalanma olasılığı 

0,17 ve hayatta kalma oranı 0,61 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca cinsiyet oranının da (erkek: 

dişi=1,07) hemen hemen eşit olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen verilere göre, türün tehdit 

eden başlıca faktör habitat tahribatı ve parçalanmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Akdeniz Bölgesi, Emys orbicularis, popülasyon dinamiği, ekoloji 

Teşekkür: Bu çalışma, TÜBİTAK [Proje numarası: 110T927] ve Ege Üniversitesi Bilim - 

Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi [EBİLTEM, 2012BIL013] tarafında desteklenmiş 

ve Ege Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 2010/13 nolu kararı ile gerçekleştirilmiştir. 
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NEDEN DİŞİ ARAP BÜLBÜLLERİ (Pycnonotus xanthopygos) TANIMADIKLARI 
ÇEKİCİ ERKEKLERİ EŞ OLARAK SEÇİYORLAR? 

Bekir KABASAKAL1, Aziz ASLAN2, Miroslav POLACEK3, Ali ERDOĞAN1, Matteo GRIGGIO4 

1Akdeniz Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Antalya, kabasakalbekir@gmail.com , 2 

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü, Antalya, 3Konrad Lorenz Institute for 

Ethology, VetMedUni, Viyana, Avusturya, 4 University of Padova, Department of Biology, 

Padova, İtalya 

Amaç: Çalışmanın amacı Arap bülbülü (Pycnonotus xanthopygos)’ de eşeysel seçilim 

olgusunun araştırılmasıdır. Bu bağlamda kontrollü eş seçim deneyleri uygulanarak, erkek 

ve dişilerin eş seçiminde rol oynayan morfolojik ve renk karakterlerinin belirlenmesi 

sağlanarak erkek ve dişilerin tercih ettikleri eş fenotipleri belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Bununla birlikte, son yıllarda güncel bir konu olan tanınırlık (familiarity) kavramının, arap 

bülbülünde eş seçiminde rolünün olup olmadığı incelenmiştir. Bu bağlamda, doğada üreyen 

çiftlerin eş oluşturulmasında etkili olduğunu gözlenen kuyruk altı sarı bölge manipüle 

edilerek kontrolleri kafes deneyleri uygulanmıştır.  

Gereçler ve Yöntemler: Deneyler için arap bülbülleri üreme dönemi sonrasında 

Antalya’nın 2 farkı bölgesinden sis ağları kullanılarak yakalanmıştır. Deneyler, Antalya 

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi arazinde yer alan Davranış Ünitesi’nde 

gerçekleştirilmiştir. Doğadan yakalanan bireyler 8x4m ebatlarında olan kafeslerde 

bekletilmiş ve günde 2 kez un kurdu (Tenebrio molitor) ve mevsim meyveleri ile 

beslenmiştir. Tanıdık olmayan (unfamiliar) bireyler ise Davranış ünitesinden 500 m uzakta 

görsel ve ses izolasyonu olan başka bir kafeste bekletilmiştir. Deney kafesi 8x4m 

ebatlarında olup içerisinde 4 adet 0.5x1.55m ebatlarında küçük kafesler ve kamera sistemi 

bulunmaktadır. Seçilen bireyler (stimulus) küçük kafeslere seçilen bireyler yerleştirilmiş ve 

seçen birey (focal) ise deney kafesi içerinde serbest dolaşmasına imkân sağlanmıştır. 

Seçilen bireylerin kuyruk altı sarı bölgeleri toksik olmayan sarı ve beyaz renkli tebeşirler 

kullanılarak manipüle edilmiştir. Her manipulasyon önce ve sonrasında spektrofotometre) 

ile sarı bölge ölçülmüştür. Daha sonra küçük kafeslere; sarı bölgesi az parlak tanıdık, sarı 

bölgesi çok parlak tanıdık, az parlak tanıdık olmayan ve sarı bölgesi çok parlak tanıdık 

olmayan bireyler yerleştirilip her bir seçen birey için 2 saat gözlem yapılmıştır. Seçen 

bireyin, 4 küçük kafesten hangisinin önünde en fazla kaldı ise o bireyi seçtiği kabul 

edilmiştir. Bunun yanında, karşılıklı eşeysel gösteri ve ötüşler de değerlendirilmiştir. 

İstatistiki analizler R 3.1.2 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. 

Sonuç: Renk manipülasyonları etkili olmuştur (daha parlak sarı: paired t-test, t14 = -

10.336, P < 0.001; daha az parlak sarı: paired t-test, t14 = 6.135, P < 0.001). Dişilerin kuyruk 

altı sarı bölgesi daha parlak olan (çekici) tanımadıkları erkekleri tercih ettikleri 

belirlenirken (P < 0.05, ANOVA) erkeklerin parlaklık ya da tanınırlık bakımından belirgin 

bir tercihleri olmadığı belirlenmiştir (P > 0.05, ANOVA). Bu bakımdan kuyruk altı sarı bölge 

mailto:kabasakalbekir@gmail.com
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eş seçiminde önemli bir karakter olduğu belirlenmiştir. Arap bülbülünde seçici bireylerin 

dişiler olduğu ve karşılıklı seçilim (mutual mate choice) olmadığı belirlenmiştir. Bununla 

birlikte, tanınırlık olgusunun arap bülbülünün eş seçiminde etkin rol oynağı tespit 

edilmiştir. Tanıdık bireylerin eş olarak seçilmesi üreme başarısı ve lokal adaptasyonu 

artırırken, kendileşme sürecini hızlandırdığı bilinmektedir. Buna karşın tanıdık olmayan 

bireyler ile çiftleşme ise heterozigoti ve gen akışına katkıda bulunmaktadır. Bu bakımdan, 

yayılış alanını artıran istilacı bir türün tanımadığı bireyleri eş olarak seçmesinin bir strateji 

olabileceği akla gelmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Arap bülbülü, Pycnonotus xanthopygos, Eşeysel seçilim, eş seçimi, 

tanınırlık, renklenme  

Teşekkür: Bu çalışma, 212T11 nolu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir. Bu 

çalışma Akdeniz Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 2012/134 ve T.C. Orman ve Şu İşleri 

Bakanlığının 2011/ 17825 nolu kararları ve ile gerçekleştirilmiştir. 
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ARAP BÜLBÜLÜ (Pycnonotus xanthopygos)’nde EŞEYSEL FARKLILIKLAR 

Bekir KABASAKAL1, Aziz ASLAN2, Miroslav POLACEK3, Ali ERDOĞAN1, Matteo GRIGGIO4 

1Akdeniz Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Antalya, kabasakalbekir@gmail.com, 2 

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü, Antalya, 3Konrad Lorenz Institute for 

Ethology, VetMedUni, Viyana, Avusturya, 4 University of Padova, Department of Biology, 

Padova, İtalya 

Amaç: Bu çalışmada erkek ve dişi bireylerinin benzer renklenme ve morfolojik özellikler 

gösteren Arap bülbülü (Pycnonotus xanthopygos)’nde eşeysel farklılıklar incelenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Bireylerin cinsiyetleri P2/P8 primerleri yardımıyla moleküler 

cinsiyet tayini uygulanarak belirlenmiştir. Cinsiyeti belirlenen yetişkin 58 erkek ve 53 dişi 

bireyden 13 morfometrik karakter ölçümü yapılmıştır. Bu karakterler vücut kütlesi, gaga 

uzunluğu, gaga eni, gaga boyu ile alula, 8. primer, tarsus, kanat, kuyruk, kafa arkasından 

gaga ucu ve tam boy uzunlukları ile kuyruk altı sarı bölgenin yükseklik ve genişlik 

ölçümleridir. Bu bağlamda, çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) yöntemi uygulanarak 

R 3.1.2 paket programı ile erkek ve dişilerin bahsi geçen karakterleri analiz edilmiştir. 

Bununla birlikte, kuyruk altı sarı ve kafa siyahlığı spektrofotometre ile ölçülmüştür.  

Sonuç: Gaga genişliği hariç tüm morfometrik karakterle bakımından erkeklerin daha büyük 

ve uzun olduğu belirlenmiştir (P < 0.05). Buna karşın spektrofotometre ile ölçülen kafa 

siyahlığı ve kuyruk altı sarı bölge bakımından ise iki şey arasında herhangi bir fark 

bulunmamıştır (P > 0.05). Benzer renklenme gösteren arap bülbülünde morfolojik olarak 

erkek ve dişiler arasında fark olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, türün eşeysel 

dimorfizm gösterdiği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Arap bülbülü, Pycnonotus xanthopygos, morfometri, eşeysel dimorfizm, 

monova 

Teşekkür: Bu çalışma, 212T11 nolu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir. Bu 

çalışma Akdeniz Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 2012/134 nolu kararı ve ile 

gerçekleştirilmiştir ve T.C. Orman ve Şu İşleri Bakanlığının 2011/ 17825 nolu kararları ve 

ile gerçekleştirilmiştir. 
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GÜLLÜK KÖRFEZİ (MİLAS, MUĞLA) VE CİVARININ HERPETOFAUNASI 

Oğuzkan CUMHURİYET1, Dinçer AYAZ1 

1Ege Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Bornova - İzmir, 

oguzkancumhuriyet@hotmail.com 

Amaç: 2013 yılının Şubat ve Eylül ayları arasında Muğla ilinin Milas ilçesinde Güllük 

Körfezini kapsayan 10 adet istasyonda arazi çalışmaları yapılmıştır. Alanda yaşayan iki 

yaşamlı ve sürüngenlerinin tespit edilmesi ve bu yolla alanın herpetofauna elemanları 

hakkında bilgi eksikliğinin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Örneklerin temini için belirlenen istasyonlardaki çalışmalar; arazi 

çalışmaları takvimine uygun olarak her arazi döneminde ziyaret edilerek 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda her istasyonda 7 kez örnekleme yapılmıştır. İstasyonlara 

ait koordinat, yükseklik ve habitat özellikleri kaydedilmiştir. Yakalanan su ve kara 

kaplumbağaları vücut ölçümleri alındıktan sonra yakalandıkları alana bırakılmıştır. 

Araziden toplanan diğer örnekler ise Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü Biyoçeşitlilik 

Laboratuvarında daimi muhafaza altına alınmıştır. 

Sonuç: Araştırma alanında yürütülen çalışma sonucunda Güllük Körfezi ve civarında 14 

familyadan 21 cinse ait toplam 23 tür tespit edilmiştir. Çalışmada belirlenen türlerin 

isimleri ile IUCN koruma statüleri belirlenmiştir.  

Bölgeden tespit edilen türler Vigna Taglianti vd. (1999) ve Venchi ve Sindaco (2006) 

çalışmalarında belirtilen korotip analizine göre incelendiğinde 8 farklı korotipe ayrıldığı 

sonucuna varılmıştır. Bunlar (%4,34) Avrupa, (%13,04) Turan-Avrupa-Akdeniz, (%26,08) 

Turan-Akdeniz, (%8,69) Akdeniz, (%26,08) Doğu Akdeniz, (%13,04) Güneybatı Asyatik, 

(%4,34) Merkez Asyatik-Avrupa-Akdeniz ve (%4,34) Merkez Asyatik-Avrupa korotipleridir. 

Analize katılan türlerin Turan-Akdeniz (%26,08), Doğu Akdeniz (%26,08), Akdeniz (%8,69) 

yüzdeleri ile toplamda (%60,85) ile Akdeniz korotipli tür özelliği göstermesi beklendik bir 

sonuçtur.  

Ege Bölgesinde farklı alanlarda daha önce yapılan herpetofauna çalışmalarındaki tür listesi 

ile mevcut çalışmadaki tür listesi karşılaştırılması sonucunda Jaccard İndeksi 

oluşturulmuştur. Buna göre Kasparek, 1990, Tok, 1999, Özcan ve Üzüm, 2014 ile 

karşılaştırıldığında benzerlik oranları birbirine yakın bulunmuştur (Sırasıyla 0,65, 0,66, 

0,64). Deichgel (2013)’in çalışmasıyla benzerliği ise 0,33 ile düşük bir oranda kalmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Güllük Körfezi, Muğla, Herpetofauna, Kurbağa, Sürüngen 

Teşekkür: Bu çalışma Ege Üniversitesi Fon Saymanlığı tarafından 2012/FEN/062 Nolu 

proje ile maddi olarak desteklenmiştir. 
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REKREASYON AÇISINDAN KENT ORMANLARI VE SAĞLIK 
Media SUBAŞI BAYBUĞA1 Hatice ULUSOY2 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Muğla, 

media@mu.edu.tr 
2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksekokulu, Muğla. 

Amaç: Bu derleme ile rekreasyon açısından kent ormanları ve sağlık konusuna dikkat çekilerek  toplum 

sağlığının geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

Giriş: Günümüzde kentleşme, endüstrileşme, göçler ve nüfus artışına bağlı  yoğunlaşan kent ortamının 

ortaya çıkardığı bunalımlar, teknolojinin neden olduğu ruhsal yorgunluklar ve aşırı çevresel kirlenme 

açık hava rekreasyon alanlarının ortaya çıkmasında etkili olmuştur.  

Ülkemizde özellikle son yıllarda orman kaynağının rekresyonel amaçlı kullanımında bir eğilim olduğu 

dikkat çekmektedir. Bu eğilim kent ormancılığı  olarak tanımlanan bir ormancılık tipinin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Kent  ormanı,  kent  içi  ve  yakın çevresinde  doğal  olarak  bulunan  veya  

yapay olarak tesis edilmiş, kentsel yapıya estetik  ve işlevsel  katkılar  sağlayan,  kent  insanına rekreatif 

olanaklar sunabilen ve kısa mesafede ulaşım  imkânı  bulunan  alanlardır. Ormanların işlevlerinden 

birisi de iklimleri yumuşatma ve temizleme etkisinin olmasıdır. Bu özellik sayesinde kent ormanları 

kentin iklimini iyileştirir ve hava kalitesini yükseltir, kentin havasını arıtır ve oksijen bakımından 

oranını artırarak toplum sağlığına hizmet eder. Kent ormanları ve kentsel yeşil doku, kentsel biyolojik 

çeşitliliğin temelini oluşturur. Özellikle kent ormanı içindeki biyolojik çeşitliliği korunması ve 

sürdürülebilir gelişmesi açısından önemli imkan sunar. Ayrıca kentsel açık yeşil alanlarla bağlantısı 

olması durumunda yaban hayatı ve bitki türlerinin kentsel yeşil alanlara geçişini sağlayarak kent içinde 

biyolojik çeşitliliğin artırılmasında önemli rol oynar. Kente görsel ve estetik değer kazandırır. Kent 

peyzajını tamamlar ve kalitesini artırır.  

Bilindiği gibi doğal ortamlar insan sağlığı üzerinde pek çok etkiye sahiptir. Şehir yaşamı pek çok stresör 

faktörleri artırmakta ve bireylerin bir takım rahatlama biçimlerini araştırmasına yol açmaktadır. Stres 

önemli bir halk sağlığı sorunu olup, özellikle tükenmişlik başta olmak üzere ruhsal, kardiyovasküler, 

immünolojik ve nörolojik sağlık problemlerine neden olmaktadır. Modern şehir toplumlarında akut ve 

kronik stres,  stresin yeteri kadar azalmaması sağlık üzerine uzun süreli etkiye neden olan sorunların 

artmasına yol açmaktadır.  Bununla birlikte, şehir yaşamında stresi kontrolünün, stresle ilgili 

hastalıkları önleme ve iyi olan sağlık durumunu sürdürmede önemli bir faktör olduğu 

vurgulanmaktadır. Örneğin, doğal manzaraların şehir manzaraları ile karşılaştırıldığında tehlike hissini 

azalttığı ve daha huzur verici olduğu, yeşil bir çevrede dış rekreasyonun şehir sakinleri için stres 

giderici olduğu belirtilmektedir. Ormanların, insanların günlük yaşamında dinlendirici özelliği ile de 

önemli rol oynadığı, ağaçların yaydıkları kokuların, yaprakların rüzgarda çıkardıkları seslerin, ayrıca 

kuşların ve böceklerin seslerinin insanları rahatlattığı ve dinlendirdiği, yeşil rengin bütün tonlarını 

içinde barındırdığından dolayı insan gözünün en duyarlı dalga boyundaki radyasyonlarla ruh ve beden 

sağlığını iyileştirdiği vurgulanmaktadır.  

Sonuç ve Öneriler: Kent ormanlarının planlanmasında, kent ormanının özellikle kent insanı ile 

arasındaki ilişkinin ve insanların beklentilerinin dikkate alınması, kent ormanlarının sürdürülebilirliği 

açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda kent ormanlarının arttırılmasının ve konu ile ilgili 

düzenlemeler yapılmasının fiziksel, psikolojik, ruhsal ve sosyal yönden toplum sağlığının 

geliştirilmesine önemli katkısının olacağı düşünülmektedir.  

 Anahtar Kelimeler: Kent Ormanı,  Rekreasyon, Sağlık 

mailto:media@mu.edu.tr
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KENTLEŞME VE YEŞİL ALAN DEĞİŞİMİNDE İSTANBUL BOĞAZ KÖPRÜLERİNİN ROLÜ 

Esra TEKELİ1, Doğa DİNEMİS KUŞULUOĞLU1, Melike ERSOY1 

1İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Taksim İstanbul 

Amaç: İstanbul, Türkiye’nin endüstri merkezi olmasından dolayı nüfus artışı ve 

yapılaşmadan en çok etkilenen kentidir. Bu durum, kentin doğal ve kültürel varlıklarının, 

plansız kentleşmenin olumsuz etkileriyle birlikte zamanla azalmasına neden olmuştur. 

Boğaziçi, doğal ve kültürel peyzaj özellikleriyle İstanbul’un en önemli kimliği olarak kabul 

edilmektedir. İki kıtayı birbirine karayolu ile bağlama fikrinden doğarak yapılan Boğaziçi ve 

Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile Boğaziçi’nin bu özellikleri azalmıştır. Bu çalışma, var olan 

iki boğaz köprüsü sonrası gözlenen kentleşme durumunun neden olduğu yeşil alan 

değişimini ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma kapsamında, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’ndeki yeşil 

alanların değişimini ortaya koymak için öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 

resmi internet sitesinde yer alan 1966, 1982 ve Yandex’ten alınan 2015 yıllarına ait hava 

fotoğraflarından yararlanılmıştır. 1966 yılına ait hava fotoğrafı, Boğaziçi Köprüsü yapımı 

öncesi yeşil alan durumunu, 1982 yılına ait hava fotoğrafı ise Boğaziçi Köprüsü sonrası ve 

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapımı öncesi yeşil alan varlığını göstermesi açısından 

seçilmiştir. Çalışma içerisinde, hava fotoğraflarının haritalanması ve yeşil alan değişiminin 

tespit edilmesi için Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisi ve ArcGIS 10.1 programı 

kullanılmıştır, daha sonra üretilen haritalardan yeşil alan hesaplaması yapılarak zamansal 

ve mekansal değişim ortaya konmuştur. 

Sonuç: Çalışma doğrultusunda CBS ortamında üretilen haritalar, 1966 yılı Boğaziçi 

Köprüsü’nün inşası öncesi, 1982 yılı Boğaziçi Köprüsü’nün inşası sonrası ve Fatih Sultan 

Mehmet Köprüsü öncesi ve 2015 yılı da iki köprü sonrasında Boğaziçi Öngörünüm 

Bölgesi’ndeki kentsel yeşil alan dağılımını ve değişimini ele alması açısından irdelenmiştir. 

Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bulunan kentsel yeşil alan miktarları yapılan çalışma 

sonucunda yaklaşık olarak  yıllar bazında; 1966 yılında 357,9 ha iken, 1982 yılında 291,3 ha 

ve 2015 yılında 231,4 ha olarak hesaplanmıştır. Bu durum, 49 yılda yaklaşık %35,3 

oranında yeşil alan kaybını ortaya koymuştur. 

Çalışma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda, iki köprü sonrası Boğaziçi 

Öngörünüm Bölgesi’nde bulunan yeşil alanlarda parçalanmaların daha fazla olduğu 

gözlenmiş ve önemli ölçüde de yok olmalar dikkat çekmiştir. Bu durum, Yavuz Sultan Selim 

Köprüsü’nün yapımı sonrasında öngörülen yeşil alan miktarındaki değişim için ön bilgi 

niteliği taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Boğaziçi, İstanbul, Boğaziçi Köprüsü, FSM Köprüsü, yeşil alan, CBS. 
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BİR EKOSİSTEM OLARAK VALİDEBAĞ KORUSU  

Emine ÇOBAN1, Merve AYDINLI1 

1İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlik Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Taksim, 

İstanbul, eminecoban@msn.com 

Amaç: Bu çalışmada İstanbul‘un koruları arasında önemli yeri olan Validebağ Korusu ile 

ilgili araştırma ve incelemeler yapılacaktır. Korunun ekosistem bileşenleri hakkında bilgi 

verilecek, korunun bir ekosistem olduğu ispatlanmaya çalışılacaktır. Bünyesinde 

barındırdığı florası ve faunası başta olmak üzere doğal yapısı ve ev sahipliği yaptığı tarihi 

dokular hakkında bilgi verilecektir. Çok çeşitli alan incelemeleri, literatür araştırmaları ve 

yerinde gözlemler yapılarak alanın bir ekosistem olarak hizmet verdiği ortaya çıkarılması 

amaçlanmaktadır. 

Gereçler ve Yöntemler: Validebağ Korusunun ekosistem özelliklerini taşıdığı ispatlanması 

için doğal sit alanı örneklem alanımız olan koru ile ilgili geniş kapsamlı literatür taraması 

yapılacak, korunun ekosistem bileşenleri ve faydaları incelenecektir. Korudaki mevcut 

ekosistem sürekliliği tespit edilecektir. Ayrıca güncel haberler takip edilerek ve çeşitli 

araştırmalar yapılarak örnek alanla ilgili mevcut kamusallık durumu ortaya çıkarılacaktır. 

Ayrıca çalışmanın en önemli kısmını yerinde gözlem ve incelemeleri kapsamaktadır. Bu 

amaçla alanda farklı zamanlarda gözlemler ve sayımlar yapılacaktır. Son olarak korunun 

ekosistemini tehdit eden unsurlar ortaya konulup tartışılıp ve birtakım sonuçlar elde 

edilecektir.  

Sonuç: Koru, yakın çevresi başta olmak üzere İstanbul için doğal rezerv alanı niteliğindedir. 

Bünyesinde barındırdığı canlılar ve halk için stratejik öneme sahiptir. Kent içi yeşil alandan 

ziyade bir ekosistem olarak hizmet vermektedir.  Korunun kent yaşamına sağladığı faydalar 

belirlenmekte olup korunun devamlılığının sağlanması ve korunması gerektiği fikrine 

ulaşılmaktadır. Buna bağlı olarak korunun ekosistem sisteminin korunması ve kentlinin 

yaşamına katkılarının arttırılması ve devamlılığının sağlanması için yapılması gereken 

birtakım öneriler ortaya konulmaktadır. Sonuç olarak korudan en yüksek oranda fayda 

sağlamak amacıyla yapılabilecekler ortaya konulacaktır.  

Korunun  park haline dönüştürülmemesi, su kaynağının yönetimi, yeni yaya yollarının 

önlenmesi, bitki ve hayvan türlerinin ve bireylerinin korunması, aşırı kullanımının ve 

tahribatının önlenmesi,  yeşil alanın arttırılması, koruma konusunda bilincin gelişmesi ve 

uzmanlaşması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ekosistem, koruma, Validebağ Korusu, flora, fauna, tür çeşitliliği  
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Taner YOLDAŞ, 18, 97 

Tanju KAYA, 18 

Tarık ALTUN, 94 

Tarık ÇİÇEK, 118, 360 
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Uğur Emek UYSAL, 351 

Uğur ERDEM, 173 

Uğur GÖZEL, 464 

Uğur KAVAL, 477 

Ulaş UĞUZ, 94 

Ummahan ÖZ, 239 

Umut Pekin TİMUR, 74 
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