See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/321608999

PHYLOGENETIC ANALYSIS OF ANDREAEA
MOSS INCLUDING Andreaea regularis FROM
GALINDEZ ISLAND (ANTARCTIC...
Conference Paper · September 2017
CITATIONS

READS

0

2

5 authors, including:
Havva Kübra Soydabaş

Halim Aytekin Ergül

Kocaeli University

Kocaeli University

5 PUBLICATIONS 1 CITATION

64 PUBLICATIONS 169 CITATIONS

SEE PROFILE

SEE PROFILE

Ivan Parnikoza
National Academy of Sciences of Ukraine
108 PUBLICATIONS 327 CITATIONS
SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:
İzmit Körfezi Sediment Ve Biyota Örneklerinde Çevresel Kirleticilerin Belirlenmesi, İzlenmesi Ve Alıcı
Ortam Kaynak Belirleme Modelinin Uygulanması View project
Regional Cooperation for Black Sea River Basins Environment Protection from Agricultural Polluters
(REPAIR) View project

All content following this page was uploaded by Havva Kübra Soydabaş on 07 December 2017.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

UKECEK-2017

SEPTEMBER

Environmental Conservation and
Biodiversity

XIII. Congress of Ecology and Environment With
International Participation
Ed tors: Yılmaz ÇAMLITEPE, Belg n El pek ÇAMUR, Fulya D lek GÖKALP

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi

UKECEK 2017
12-15 Eylül 2017
EDİRNE-TÜRKİYE

XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation

UKECEK 2017
12-15 September 2017
EDIRNE-TURKEY

ONURSAL BAŞKAN
Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU (Trakya Üniversitesi Rektörü)
(Ord.Prof.Dr. C. Kosswig anısına)

KONGRE BAŞKANLARI
Prof. Dr. Yılmaz ÇAMLITEPE (Trakya Üniversitesi)
Öğr. Gör. Dr. Ş. Deniz ENGİN (Türkiye Biyologlar Derneği İzmir Şubesi, Ege Üniversitesi)

KONGRE SEKRETERYASI
Prof. Dr. Belgin ELİPEK (Trakya Üniversitesi)
Doç. Dr. Ali İLHAN (Türkiye Biyologlar Derneği İzmir şubesi, Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Fulya Dilek GÖKALP (Trakya Üniversitesi)

KURUL ÜYELERİ
Prof. Dr. Dinçer AYAZ (Ege Üniversitesi, Türkiye Biyologlar Derneği, İzmir Şubesi)
Prof.Dr. Yılmaz ÇAMLITEPE (Trakya Üniversitesi)
Prof.Dr. Belgin ELİPEK (Trakya Üniversitesi)
Prof. Dr. Aykut GÜVENSEN (Ege Üniversitesi, Türkiye Biyologlar Derneği, İzmir Şubesi)
Prof. Dr. Çiler KARTAL (Trakya Üniversitesi)
Prof. Dr. Cemal Varol TOK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Prof. Dr. Nurten HACET (Trakya Üniversitesi)
Prof. Dr. Meral FENT (Trakya Üniversitesi)
Doç. Dr. Volkan AKSOY (Trakya Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet AYBEKE (Trakya Üniversitesi)
Doç. Dr. Kerim ÇİÇEK (Ege Üniversitesi)
Doç.Dr. Fulya Dilek GÖKALP (Trakya Üniversitesi)
Doç. Dr. Utku GÜNER (Trakya Üniversitesi)
Doç. Dr. Celal KARAMAN (Trakya Üniversitesi)
Doç. Dr. Kadri KIRAN (Trakya Üniversitesi)
Doç. Dr. Burhan ŞEN (Trakya Üniversitesi)
Doç. Dr. Gülden YILMAZ (Trakya Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Hayati ARDA (Trakya Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Halide AYDOĞDU (Trakya Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Seda DONAT BACIOĞLU (Trakya Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Necmettin GÜLER (Trakya Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KAYA (Trakya Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Nazım KAŞOT (Yakın Doğu Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Bülent YORULMAZ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Arş. Gör. Dr. Burak ÖTERLER (Trakya Üniversitesi)
Arş. Gör. Dr. Ebru DİKER (Trakya Üniversitesi)
Arş.Gör.Dr. Esra AKAT (Ege Üniversitesi,Türkiye Biyologlar Derneği İzmir Şubesi)
Arş. Gör. Dr. Deniz AKSOY (Trakya Üniversitesi)
Arş. Gör. Dr. Mitat AYDOĞDU (Trakya Üniversitesi)
Dr. Hüseyin ERSOY (Trakya Üniversitesi)
Arş. Gör. Dr. Gamze Altıntaş KAZAR (Trakya Üniversitesi)
Arş. Gör. Gazel Burcu AYDIN (Trakya Üniversitesi)
Arş. Gör. Yusuf BAYRAKCI (Ege Üniversitesi)
Arş. Gör. M. Süleyman İLHAN (Ege Üniversitesi)
Biyolog Ercan ŞAHİN (Türkiye Biyologlar Derneği Genel Merkezi)
Biyolog Ayşe BEYDİLLİ (Türkiye Biyologlar Derneği, İzmir Şubesi)
Biyolog Meltem GÖNÜLALAN (Türkiye Biyologlar Derneği, İzmir Şubesi)
Ahmet KARA (Orman Su İşleri Bak. Edirne İl Şube Müd.)

2

BİLİM KURULU
Prof.Dr. Bülent ALTEN, Hacettepe Üniversitesi
Prof.Dr. Naime ARSLAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof.Dr. Ahmet ASAN, Trakya Üniversitesi
Prof.Dr. Dinçer AYAZ, Ege Üniversitesi
Prof.Dr. Yusuf AYVAZ, Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof.Dr. Nusret AYYILDIZ, Erciyes Üniversitesi
Prof.Dr. Boyko B. GEORGİEV, IBER-BAS, DADR, Bulgaria
Prof.Dr. Hasan Hüseyin BAŞIBÜYÜK, Cumhuriyet Üniversitesi
Prof.Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL, Bülent Ecevit Üniversitesi
Prof.Dr. Selim Süalp ÇAĞLAR, Hacettepe Üniversitesi
Prof.Dr. Yılmaz ÇAMLITEPE, Trakya Üniversitesi
Prof.Dr. Özlem ÇETİN ERDOĞAN, Trakya Üniversitesi
Prof.Dr. Battal ÇIPLAK, Akdeniz Üniversitesi
Prof.Dr. Erdoğan ÇİÇEK, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Prof.Dr. Sultan ÇOBANOĞLU, Ankara Üniversitesi
Prof.Dr. Şükran DERE, Uludağ Üniversitesi
Prof.Dr. Belgin ELİPEK, Trakya Üniversitesi
Prof.Dr. Serap ERGENE, Mersin Üniversitesi
Prof.Dr. Ali GÖK, Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof.Dr. Gazi GÖRÜR, Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof.Dr. Aysun UĞUR GÖRGÜN, Ege Üniversitesi
Prof.Dr. İslam GÜNDÜZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof.Dr. Aykut GÜVENSEN, Ege Üniversitesi
Prof.Dr. Süphan KARAYTUĞ, Mersin Üniversitesi
Prof.Dr. Çiler KARTAL, Trakya Üniversitesi
Prof.Dr. Haluk KEFELİOĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof.Dr. Ahmet KILIÇ, Dicle Üniversitesi
Prof.Dr. Dr. Boris KRYŠTUFEK, Slovenian Museum of Natural History, Slovenia
Prof.Dr. Yusuf KUMLUTAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof.Dr. Bilal KUTRUP, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof.Dr. Zühal OKYAR, Trakya Üniversitesi
Prof.Dr. Kurtuluş OLGUN, Adnan Menderes Üniversitesi
Prof.Dr. Sebahat Ozman SULLIVAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof.Dr. Hasan ÖZÇELİK, Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof.Dr. Fazıl ÖZEN, Kocaeli Üniversitesi
Prof.Dr. Murat ÖZMEN, İnönü Üniversitesi
Prof.Dr. Ayşegül PALA, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof.Dr. Ali SATAR, Dicle Üniversitesi
Prof.Dr. Ferah SAYIM, Ege Üniversitesi

3

Prof.Dr. Hasan SEVGİLİ, Ordu Üniversitesi
Prof.Dr. Mehmet SIKI, Ege Üniversitesi
Prof.Dr. Mustafa SÖZEN, Bülent Ecevit Üniversitesi
Prof.Dr. Ece ŞEN, Trakya Üniversitesi
Prof.Dr. Ertan TAŞKAVAK, Ege Üniversitesi
Prof.Dr. Çoşkun TEZ, Erciyes Üniversitesi
Prof.Dr. Cemal Varol TOK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof.Dr. Osman TUGAY, Selçuk Üniversitesi
Prof.Dr. Levent TURAN, Hacettepe Üniversitesi
Prof.Dr. Oğuz TÜRKOZAN, Adnan Menderes Üniversitesi
Prof.Dr. Yordan UZUNOV, IBER-BAS, DAE, Bulgaria
Prof. Dr. Murat TOSUNOĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof.Dr. Mustafa ÜNAL, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof.Dr. Erhan ÜNLÜ, Dicle Üniversitesi
Prof.Dr. Ömer VAROL, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof.Dr. Özkan YILDIZ, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof.Dr. Murat YURTCAN, Trakya Üniversitesi
Prof.Dr. Selçuk YURTSEVER, Trakya Üniversitesi
Prof.Dr. Ünal ZEYBEKOĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Sinan ANLAŞ, Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Herdem ASLAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Can BİLGİN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Kerim ÇİÇEK, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Cene FISER, University of Ljubljana, Slovenia
Doç. Dr. Fulya Dilek GÖKALP, Trakya Üniversitesi
Doç. Dr. Hüseyin GÜHER, Trakya Üniversitesi
Doç. Dr. Hakan GÜR, Ahi Evran Üniversitesi
Doç. Dr. Sibel HAYRETDAĞ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Dilek İLHAN, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Tolga KANKILIÇ, Aksaray Üniversitesi
Doç.Dr. Sırrı KAR, Namık Kemal Üniversitesi
Doç. Dr. Albena LAPEVA-GJONOVA, Sofia University, Bulgaria
Doç. Dr. Martin MARTINOV, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
Doç. Dr. Ersin MİNARECİ, Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşegül MÜLAYİM, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Utku PERKTAŞ, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Serdar Gökhan ŞENOL, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan YILDIRIM, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Alev Haliki UZTAN, Ege Üniversitesi
Doç.Dr. Merije ELEZI, Tetova University, Macedonia
Dr. Wouter DEKONINCK, Royal Belgian Institute of Naturel Sciences, Belgium
Dr. Soheil EAGDERI, University of Tehran, Iran
Dr. Max KASPAREK Natural Resources Management, Germany
Yrd.Doç.Dr. Abdullah SAKALLI, İskenderun Teknik Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Gökhan Ilgaz, Trakya Üniversitesi
Dr. Boyan VAGALINSKI, IBER-BAS, DADR, Bulgaria
Dr. Beata Zimowska, University of Life Sciences in Lublin, Poland

4

XIII. CONGRESS OF ECOLOGY AND ENVIRONMENT WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
12-15 September 2017, EDİRNE
BİLİMSEL PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAM

12 EYLÜL 2017, SALI/12 SEPTEMBER 2017, TUESDAY
BALKAN KONGRE MERKEZİ (BKM) / BALKAN CONGRESS CENTER (BKM)
08:30-

KONGRE KAYIT / REGISTRATION

09:30 - 09:40

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI / NATIONAL ANTHEM

09:40 - 09:50
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5

15:00 - 15:15
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13095 - Filocoğrafik Bir Perspektifle Anadolu Bitki Çeşitliği Dağılım Örüntüleri / A
Phylogeographic Perspective on Distribution Patterns of Anatolian Plant Diversity

14:30 - 14:45

MEHMET EMİN URAS, ERTUĞRUL FİLİZ, İBRAHİM İLKER ÖZYİĞİT, UGUR SEN
13300 - Assessment of Genetic Diversity and Phylogenetic Analyses of Robinia pseudoacacia
L. Collected from Urban Ecosystem

14:45 - 15:00

AZİZ ŞATANA, BURHAN ARSLAN, ERTAN ATEŞ, ERDAL ÜZEN, CÜNEYT ÇIRAK
13453 - Identification and Distribution of Hypericum perforatum L. on Mount Işıklar (Ganos),
Tekirdağ, Turkey

15:00 - 15:15

TUNA UYSAL, HÜSEYİN DURAL, KUDDİSİ ERTUĞRUL, OSMAN TUGAY, HAKKI
DEMİRELMA,MERYEM BOZKURT, ELA NUR ŞİMŞEK SEZER
13333 - Türkiye Myogalum Altcinsine Ait Ornithogalum L. Taksonlarının Tehlike Kategorileri
ve Koruma Önerileri / Conservation Recommendations and Threat Categories of Ornithogalum
L. taxa belonging to Subgenus Myogalum in Turkey
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RUKİYE TANYERİ, ÜNAL ZEYBEKOĞLU
12890 - Sinop ve Çevresinde Philaenus spumarius L. (Hemiptera: Aphrophoridae)’ta görülen
tür içi çeşitlilik / Intraspecific Diversity of Philaenus spumarius L. (Hemiptera: Aphrophoridae)
in and Around Sinop
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14:15 - 14:30

FERDA PAÇAL, SELÇUK ALTINSAÇLI, HÜSAMETTİN BALKIS, SALTUK BUĞRA
ARISAL
12904 - Gemlik Körfezi Güncel Ostrakod (Crustacea) Türleri ve Bazı Ekolojik Faktörlerin Bu
Türlerin Çeşitliliği ve Dağılımı Üzerine Etkileri (Marmara Denizi, Türkiye) / Actual Ostracod
(Crustacea) Species in Gemlik Bay and Effects of Some Environmnetal Factors to Distribution
and Diversity of These Species (Marmara Sea, Turkey)

14:30 - 14:45

ERAY ERSOY, ALP ALPER
12952 - Tisbidae (Crustacea, Copepoda, Harpacticoida) Fauna of Turkey

15:00 - 15:15

AYTAÇ ÖZGÜL, ALTAN LÖK, TUĞÇE ŞENSURAT GENÇ
13234 - A Study on Effectiveness of Fishing Methods in Artificial Reefs Area on the Northern
Aegean Sea.
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TUĞÇE ŞENSURAT GENÇ, AYTAÇ ÖZGÜL
13307 - Small-Scale Fisheries Around Fish Farms on Black Sea Coast of Turkey
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YELİZ EMECEN, MUHİBE ASLI ALP
13394 - Maden Sahaları Onarım Çalışmalarında Türkiye ve Dünya’daki Örneklerinin
İncelenmesi/ Investigation on Restoration of Mine Land in Turkey and in the World

14:15 - 14:30

YELİZ EMECEN
13395 - Evaluation of Samsun Atakum District in Terms of Landscape Ecology

14:30 - 14:45

NEHAR BÜYÜKBAYRAKTAR
13500 - Türkiye’deki Milli Parkların Doğal, Kültürel Kaynak Değerleri ve Rekreasyonel Açıdan
Karşılaştırılması / Natural, Cultural Resource Values and Recreational Comparison of National
Parks in Turkey

14:45 - 15:00

SELİM BAYRAKTAR
13505 - İstanbul'un Doğal Bitkilerinin Mekansal Dağılımı: “Flora of Turkey” Kayıtlarına Dayalı
Bir Değerlendirme / The Spatial Distrubution of Native Plants of İstanbul: An Assessment Based
on “Flora of Turkey” Records

15:00 - 15:15

ÖZGÜR KAHRAMAN, SEVİL SERT, SERAY NUR ANAÇ
13520 - Yalancı Akasya Tohumlarının Atık Su Arıtma Çamurunda Yetiştirilmesi / The
Cultivation of Black Locust’s Seeds in Sewage Sludge

15:15 - 15:30

ÖZGÜR KAHRAMAN
13527 - Farklı Oranlardaki Atık Su Arıtma Çamurunda Toros Kardeleni Yetiştirme Olanakları
/ The Possibilties of Snowdrop Cultivation in Different Sewage Sludge Level
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HANDAN UYSAL, BİRCAN DEMİR
11877 - Ömür Uzunluğunu Sınırlandırıcı Çevresel Faktörlerden Birisi; İnsektisitler /
Insecticides, One of The Environmental Factors, Limit The Longevity

14:15 - 14:30

SERKAN SUGEÇTİ, CİHAT ÇELİK, ENDER BÜYÜKGÜZEL, KEMAL BÜYÜKGÜZEL
12477 - Klinik Patojen Klebsiella oxytoca’nın Model Organizma Galleria mellonella L.
(Lepidoptera: Pyralidae) Larvaları Üzerinde Oluşturduğu Biyokimyasal Hasar ve İmmünofizyolojik Adaptasyon / Biochemical Damage and Immuno-physiological Adaptation on Model
Organism Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Larvae Exposed to Clinical Pathogen,
Klebsiella oxytoca

14:30 - 14:45

FİGEN ERDEM, GÖZDE AK, HATAYİ ZENGİN, ÖKKEŞ YILMAZ
12612 - Antioxidant and Biochemical Effect Of Rosmarinic Acid Against Glyphosate
Toxicology Added To Culture Medium Of Saccharomyces cerevisiae
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14:45 - 15:00

OSMAN TİRYAKİ, BURAK POLAT
12696 - Pestisit Uygulamaları ve Çevre Toksikolojisi/ Pesticide Applications and Ecotoxicology

15:00 - 15:15

A. İSMAİL ÖZKAN, FEYSEL ÇAKMAK, ÖZLEM DEMİRCİ, MAHMUT ÖZER, VEYSEL
TOLAN
13391 - Glifosat’ın Bacillus subtilis Plazmid DNA, α-Amilaz ve Aktivitesi Üzerindeki
Doğrudan Etkisi / The Direct Effect of Glyphosate on Bacillus subtilis Plasmid DNA, αAmylase and its Activity

15:15 - 15:30

AHMET TANSEL SERİM, ÜNAL ASAV, SÜLEYMAN GÜRDAL TÜRKSEVEN
13467 - Rimsulfuronun Ani Yağışların Etkisiyle Süzünmesi ve Degradasyonu / Degradation and
Leaching of Rimsulfuron Caused by Heavy Rainfall

BKM-B-6 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 14:00-15:30 (BİYOÇEŞİTLİLİK/GENEL EKOLOJİ)
BKM-B-6 HALL ORAL PRESENTATIONS 14:00-15:30 (BIODIVERSITY/ GENERAL ECOLOGY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON : Prof. Dr. Dilek İŞGÖREN EMİROĞLU, Doç. Dr. Türkay ÖZTÜRK
14:00 - 14:15

MİNE KAFALI, YILMAZ ÇAMLITEPE, VOLKAN AKSOY
12847 - Karıncalarda Ağır Metal Birikimi Üzerine Bir Ön Çalışma / A Preliminary Study on
Heavy Metal Accumulation in Ants

14:15 - 14:30

HÜLYA BULUT, BANU EREN, SEVCAN MERCAN
12879 - Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae) Larva ve Erginlerinde Sindirim Sisteminin Işık
ve Elektron Mikroskobu Düzeyinde Histolojik Olarak Karşılaştırılması / Histological
Comparison of Digestive System Using Light and Electron Microscopes in Larva and Adults of
Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae)

14:30 - 14:45

HATİCE ÜSTÜNER, MEHMET GÖKOĞLU, EMİR KAĞAN ÇETİN, DOĞA YILMAZ,
BERK SARIGÖL, HAZAN ÖZCAN
12977 - Predatör Fare Balığı Xyrichtys novacula (LINNAEUS,1758) ile Lesepsiyon Gastropod
Strombus persicus (Swainson, 1821) Türünün İlişkisinin Araştırılması / Investigation of the
Hunting Relationship between Predator Razorfish Xyrichtys novacula (Linnaeus, 1758) and
Lessepsian Gastropod Strombus persicus (Swainson, 1821)

14:45 - 15:00

DERYA BOSTANCI, SEDA KONTAŞ, SERDAR YEDİER, GÜLŞAH KURUCU, NAZMİ
POLAT
13085 - Is There Any Difference of Solea solea Otolith Fluctuating Asymmetry in Two Different
Populations

15:00 - 15:15

RAHİME ORAL, GÖKNUR ŞİŞMAN AYDIN, FATMA KOÇBAŞ, ALP SALMAN, KEMAL
ŞİMŞEK
13168 - İzmir Körfezi’nde Noctiluca scintillans Patlaması ve Deniz Kestanesi Erken Gelişimi
Üzerine Etkileri / Noctiluca scintillans Bloom in Izmir Bay and Effects on Early Development
of Sea Urchin

15:15 - 15:30

KADRİ KIRAN, CELAL KARAMAN, VOLKAN AKSOY
13460 - Doğu Karadeniz Bölgesi İç ve Kıyı Kesimlerindeki Karıncaların Tür
Kompozisyonlarının Değerlendirilmesi / Evaluation of Species Compositions of Ants in Inner
and Coastal Parts of Eastern Black Sea Region

BKM B-7 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 14:00-15:30 (İÇ SULAR BİYOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ)
BKM-B-7 HALL ORAL PRESENTATIONS 14:00-15:30 (BIOLOGY AND ECOLOGY OF INLAND WATERS)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON : Prof. Dr. Şükran DERE, Doç. Dr. Deniz İNNAL
14:00 - 14:15

ERHAN ÜNLÜ, AYSEL BEKLEYEN, RECEP KARAKAS
12739 - Dicle Üniversitesi Kabaklı Göleti: Sucul Bir Cennet Can Çekişiyor / Dicle
UNIVERSITY Kabaklı Pond: An Aquatic Paradise is About to Vanish

14:15 - 14:30

YASEMİN SAYGI, ARMİN ESKANDARİ
12767 - Türkiye’deki Partenogenetik Artemia (Crustacea: Branchiopoda) Populasyonlarının
Coğrafik Dağılımı Üzerine Ekolojik Gözlemler / Ecological Survey on Geographic Distribution
of Parthenogenetic Artemia (Crustacea: Branchiopoda) Populations in Turkey
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14:30 - 14:45

EBRU EROLU-KARACA, BELGİN ÇAMUR-ELİPEK
12819 - Süloğlu Baraj Gölü’nün (Edirne) Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ve Bentik
Makroomurgasızlarının Tespiti / Determination of Some Physicochemical Features and Benthic
Macroinvertebrates of Suloglu Dam Lake Reservoir (Edirne)

14:45 - 15:00

HAKKI DERELİ, TURHAN KEBAPÇIOĞLU, YUSUF ŞEN, ZEKİ SERKAN ÖLÇEK,
MURATHAN ÖZDEMİR
13057 - Demirköprü Baraj Gölü’nde Yayın Avcılığında Birim Çaba Başına Düşen Av Miktarı
(CPUE) ve Iskarta / Catch Per Unit Effort (CPUE) and Discard of European Catfish Fishery in
Demirköprü Dam Lake

15:00 - 15:15

NURHAYAT DALKIRAN, ŞÜKRAN DERE, OKAN KÜLKÖYLÜOĞLU, DİDEM
KARACAOĞLU, EBRU ÇELEN, ENİS AKAY, MEHMET YAVUZATMACA, OZAN
YILMAZ
13245 - Kütahya İlinde Farklı Su Kütlelerinden Örneklenmiş Alglerin Komunite Kompozisyonu
ve Çeşitliliğini Etkileyen Faktörler/Factors Affecting Algal Community Composition and
Diversity in Kütahya Province at Different Water Body Types

15:15 - 15:30

BURAK ÖTERLER
13448 - Mevsimsel Olarak Donan Bir Gölün Buz Örtüsü Altındaki Fitoplankton
Kompozisyonunun İncelenmesi / Investigation of Seasonal Phytoplankton Composition under
Ice Cover of a Lake

BKM-FUAYE
15:30 - 16:00

KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

BKM-BÜYÜK SALON SÖZLÜ BİLDİRİLER 16:00-17:00 (BİYOÇEŞİTLİLİK)
BKM-GREAT HALL ORAL PRESENTATIONS 16:00-17:00 (BIODIVERSITY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON : Prof. Dr. Osman TUGAY, Yrd. Doç. Dr. Birgül OTLUDİL
16:00 - 16:15

ERSİN MİNARECİ, FULYA KUŞTUTAN, ORKİDE MİNARECİ, MURAT BALİ, SİNEM
PEKÖNÜR
12983 - Manisa İli Çekirdeksiz Üzüm Bağlarında Bor Toksisite Durumunun Belirlenmesi /
Determination of Boron Toxicity Problems in Prevalent Viticulture Areas of Manisa

16:15 - 16:30

AGUSTİN ZARKANİ, MUHAMMAD HAMAYOON KHAN, FERİT TURANLI, ZEYNEP
YOLDAŞ
13163 - Elytral Color Polymorphism in Hippodamia variegata Goeze (Coleoptera:
Coccinellidae) in Sage Plant Fields and Laboratory Rearing Condition, Izmir-Turkey

16:30 - 16:45

ILİA GJONOV
13335 - Advances in the Scientific Photographing of Living Specimens of Fulgoromorpha
(Hemiptera) in Bulgaria

16:45 - 17:00

TUĞBA ERGÜL KALAYCI, NURHAYAT ÖZDEMİR, GÖKHAN KALAYCI
13399 - A Molecular Assessment of Phylogenetic Relationships of Anatolian Mountain Frogs
Based on COI Gene Sequence

BKM-B-1 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 16:00-17:00 (BİYOÇEŞİTLİLİK)
BKM-B-1 HALL ORAL PRESENTATIONS 16:00-17:00 (BIODIVERSITY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON : Prof. Dr. Ali GÜL, Doç. Dr. Şule BARAN
16:00 - 16:15

ALİ ALAŞ, AHMET ÖKTENER
12718 - Caligus vexator Heller, 1865 Including Female and Male Descriptions from the Aegean
Sea in Turkey

16:15 - 16:30

ALİ ALAŞ, AHMET ÖKTENER, DİLEK TÜRKER
12719 - Is the Presence of Peniculus fistula Nordmann, 1832 in Turkey definitely?

16:30 - 16:45

ALPER KABACA, SERDAR SAK
13271 - Interstitial Harpacticoid Copepods Inhabiting Mediolittoral Zone of Aegean Sea Coast
of Biga Peninsula (Çanakkale)
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16:45 - 17:00

SİNAN ANLAŞ, ERSEN AYDIN YAĞMUR
13381 - A Study On the Hypogean Beetles (Coleoptera) Fauna Collected by MSS (Mesovoid
Shallow Substratum) Traps in İzmir and Manisa Provinces, Western Anatolia and Preliminary
Ecological Observations

BKM- B-2 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 16:00-17:00 (BİYOÇEŞİTLİLİK)
BKM-B-2 HALL ORAL PRESENTATIONS 16:00-17:00 (BIODIVERSITY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON : Prof. Dr. F. Mehmet ŞİMŞEK, Doç. Dr. Gamze YILDIZ
16:00 - 16:15

GÜRAY UYAR, MUHAMMET ÖREN, TÜLAY EZER, MEVLÜT ALATAŞ, MERVE CAN
GÖZCÜ
9984 - Samanlı Dağlarının (Sakarya-Kocaeli-Yalova-Bursa) Epifitik Briyofit Florası / Epiphytic
Bryophyte Flora of Samanlı Mountains (Sakarya-Kocaeli-Yalova-Bursa)

16:15 - 16:30

OZAN SOYKAN, HASAN TUNCAY KINACIGİL
12878 - Seasonal Changes of Demersal Trawl Discards in the Sığacık Bay, Middle Aegean Sea

16:30 - 16:45

EMİNE DİLŞAT YEĞENOĞLU, ŞENAY AYDIN, YAKUT GEVREKÇİ, EMİNE
BERBEROGLU
13280 - The Oldest Method of Vine identification: Ampelography

16:45 - 17:00

ÜMMÜGÜLSÜM MUMCU, HASAN KORKMAZ
13310 - Yeşilırmak Deltası’nın etnomedikal bitki taksonları ve kullanımları / Ethnomedicinal
plant taxa of Yeşilırmak Delta (Samsun/Turkey) and their usage

BKM-B-3 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 16:00-17:00 (TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ)
BKM-B-3 HALL ORAL PRESENTATIONS 16:00-17:00 (AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON : Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL, Doç. Dr. Hüseyin AKSOY
16:00 - 16:15

EMİNE DİLŞAT YEĞENOĞLU
12931 - Dominant DNA Markers in Agricultural Studies: Are We choosing Right?

16:15 - 16:30

MİNE TÜRKTAŞ, ÜMMÜGÜLSÜM TANMAN ZIPLAR, DEMET CANSARAN DUMAN
13030 - In silico Analysis of Biotechnologically Important PKS Casettes in Lichen-Forming
Fungi Genomes

16:30 - 16:45

EMRE SEVİNDİK
13362 - Bazı Dut (Morus L.) Türlerinde RuBisCO Proteinlerinin Biyoinformatik
Karakterizasyonu / Bioinformatic Characterisation of RuBisCO Proteins in Some Mulberry
Species (Morus L.)

16:45 - 17:00

BELGİN GÖÇMEN TAŞKIN, VATAN TAŞKIN, ERSİN DOĞAÇ
13451 - Biosafety in Agricultural Biotechnology

BKM-B-4 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 16:00-17:00 (ÇEVRE EĞİTİMİ)
BKM-B-4 HALL ORAL PRESENTATIONS 16:00-17:00 (ENVIRONMENTAL EDUCATION)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON : Doç. Dr. Ali DURKAYA, Yrd. Doç. Dr. Evsel DENİZHAN
16:00 - 16:15

16:15 - 16:30

NİLGÜN BECENEN
12725 - Tekstil Eğitiminde Öğrencilerde Çevre Bilinci Oluşturulmasının Önemi / Importance of
Creating Environmental Awareness in Students in Textile Education
MÜGE YALVAÇ
12898 - Okul Öncesi Eğitimde Suriyeli Mülteci ve Türk Çocuklarda Çevre Bilincinin
Araştırılması / Investigation of Environmental Awareness at Pre-school Education in Syrian
Refugee Children and Turkish Children

16:30 - 16:45

ZEYNEP CANDAŞ, AYLA KARATAŞ
12963 - Bir Doğal Yaşamı Koruma Merkezine Gelen Ziyaretçilerin Doğaya İlişkin Algıları /
The Perception of the Nature of the Visitors Who Come to the Center for the Protection of Nature

16:45 - 17:00

YAKUP AYAYDIN, DUYGU ÜN, BURÇİN ACAR ŞEŞEN, SEDA USTA GEZER, SEZEN
CAMCI ERDOĞAN
12978 - Üstün Yetenekli Öğrencilerin Çevre Farkındalık ve Duyarlılıklarının Geliştirilmesi /
Improving Environmental Awareness and Sensibility of Gifted Students
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BKM-B-5 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 16:00-17:00 (EKOTOKSİKOLOJİ)
BKM-B-5 HALL ORAL PRESENTATIONS 16:00-17:00 (ECOTOXICOLOGY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON : Prof. Dr. Bilal DİK, Yrd. Doç.Dr. Nurhayat DALKIRAN
16:00 - 16:15

SULTAN ÇOBANOĞLU, CİHAN CILBIRCIOĞLU
12613 - Sarımsakta Zararlı Yumru Akarı Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robin) (Acari:
Astigmata) Üzerine Akarisit Bandırma Yönteminin Etkileri / The effects of Acaricide Dipping
Methods on Tuber mite [ Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robin) (Acari: Astigmata)] That
Harmfull on Garlic

16:15 - 16:30

MURAT YOLCU, MEHMET BAŞHAN, VEYSI KIZMAZ, ISMAIL YENER, ELİF İPEK
SATAR
12682 - Piretroid Bir Pestisit Olan Lambda-cyhalothrin'in Oreochromis niloticus'un Karaciğer
Fosfolipid Fraksiyonu Üzerine Etkisi / Effect of Lambda-cyhalothrin, a Pyrethroid Pesticide, on
Phospholipid Fraction in the Liver of Oreochromis niloticus

16:30 - 16:45

EDA DALYAN, ELİF YÜZBAŞIOĞLU, ILGIN AKPINAR
13128 - 24-Epibrassinolidin Yaprak Uygulamalarının Cd Stresi Altındaki Mısır (Zea mays L.)
Bitkisinde Antioksidan Enzimlerin Aktivitesi Üzerine Etkileri / The Effect of Foliar Application
of 24-Epibrassinolide on Antioxidant Enzymes Activity in Maize (Zea mays L.) Under Cd Stress

16:45 - 17:00

MUHAMMET ALİ KARAASLAN, ESAT TARIK TOPKARA
13261 - Preliminary Investigation of Phytotoxic Effects of Marmara Lake (Gölmarmara Manisa) Sediment on Scenedesmus Dimorphus (Turpin) Kutzing, 1834 by Algal Growth
Inhibition Test

BKM-B-6 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 16:00-17:00 (ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ)
BKM-B-6 HALL ORAL PRESENTATIONS 16:00-17:00 (ENVIRONMENTAL POLLUTION AND MANAGEMENT)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON : Prof. Dr. Mehmet TUNÇER, Doç. Dr. Mehmet AYVACIKLI
16:15 - 16:30

SULEYMEN ÖZTÜRK, MERVE KARAKUŞ, İSMAİL DAL, SÜLEYMAN SARIGÖZ,
MURAT YEŞİLTAŞ, MELTEM BUĞDAYCI KANLI, MÜMTAZ TRAŞIN, AYDIN
ÜNLÜOĞLU
12899 - Antalya Körfezi'nde Yapılan Trol Çekimlerinde Toplanan Deniz Çöplerinin Durumu /
State of Bottom Marine Litter Antalya Bay

16:30 - 16:45

VOLKAN PELİTLİ, UĞUR KURT, OLTAN CANLI
13165 - Mikron Boyutlu Kalsiyum Oksit Varlığında Gezegen Hareketli Bilyalı Değirmen
Kullanılarak Hegzaklorosiklohegzan (HCH) İzomerlerinin Hızlı Parçalanması / Rapid
Degradation of Hexachlorocyclohexane Isomers in the Presence of Micron Calcium Oxide by
Planetary Ball Mill

16:45 - 17:00

ESRA YEL, GAMZE DİNÇ, FERDA TARTAR
13246 - Pyrolysis of Olive Oil Pomace: Effects of Heating Rate and Retention

BKM-B-7 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 16:00-17:00 (EKOCOĞRAFYA)
BKM-B-7 HALL ORAL PRESENTATIONS 16:00-17:00 (ECOGEOGRAPHY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON : Prof. Dr. Murat TOSUNOĞLU, Doç. Dr. Özer YILMAZ
16:00 - 16:15

ÖMER VAROL, KENAN AKBAŞ
12590 - Sandras Dağı’nın (Köyceğiz-Muğla) Vejetasyonu Üzerine Gözlemler: Bir Ön Çalışma
/ Observations on Vegetation of The Sandras Mountain (Köyceğiz-Muğla) : A Preliminary
Study

16:15 - 16:30

HEDİYE AKTAŞ AYTEPE, ÖMER VAROL
12595 - A Phytosociological Investigation on the Forest Vegetation of Bodrum (Muğla)
Peninsula

16:30 - 16:45

SELÇUK YURTSEVER, SOFIA SEABRA
12656 - Çayır Köpük Böceği, Philaenus spumarius (Hemiptera)’un Populasyon Ekolojisi ve
Genetiği / The Population Genetics and Ecology of the Meadow Spittlebug Philaenus spumarius
(Hemiptera)

16:45 - 17:00

SEVGİ SEVSAY, OZAN ARİF KESİK, SEZAİ ADİL
12885 - Akarların Dağılımı ve Haritalanmasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanılması /
Using Geographical Information System for Mapping and Distribution of Mites
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BKM BÜYÜK SALON SÖZLÜ BİLDİRİLER 17:10-18:25 (BİYOÇEŞİTLİLİK/ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE
KONTROLÜ/KORUMA BİYOLOJİSİ)
BKM-GREAT HALL ORAL PRESENTATIONS 17:10-18:25 (BIODIVERSITY/ENVIRONMENTAL POLLUTION
AND MANAGEMENT)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON : Doç. Dr. Serdar Gökhan ŞENOL, Yrd. Doç. Dr. Doğanay YENER
17:25 - 17:40

MOSTEFAI NOUREDDİNE, BENTABET KHADİDJA, EDDINE AHMED
12785 - The Carnivores Biodiversity of Tlemcen Region (Algeria): Status and State of
Knowledge

17:40 - 17:55

NEİRA PURWANTY İSMAİL, COŞKUN ERÜZ, KORAY ÖZŞEKER
12932 - Marine Litter Source and Distribution in Surmene and Of Coasts, Trabzon During
Period 2009 – 2017

17:55 - 18:10

KERİM ÇİÇEK, MURAT AFSAR, CEMAL VAROL TOK
13139 - Sivas Engereği (Montivipera albizona) Tür Eylem Planı / Species Action Plan of Sivas
Viper (Montivipera albizona)

18:10 - 18:25

ALBENA LAPEVA-GJONOVA
13346 - Ants of Bulgaria: The Current State of Knowledge

BKM-B-1 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 17:10-18:10 (KORUMA BİYOLOJİSİ)
BKM-B-1 HALL ORAL PRESENTATIONS 17:10-18:10 (CONSERVATION BIOLOGY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON : Prof. Dr. Ahmet ONAY, Doç. Dr. Tülay AYTAŞ AKÇİN
17:10 - 17:25

DİDEM AMBARLI, ÖZGE BALKIZ
13154 - Anadolu Bozkırlarının Biyolojik Çeşitliliğine Yönelik Tehditlerin İrdelenmesi /
Addressing Threats to Biodiversity of the Anatolian Steppes

17:25 - 17:40

DİDEM AMBARLI, ÖZGE BALKIZ, SERDAR ASLAN, MECIT VURAL
13316 - Bozkır Bitkilerinin Korunma Durumu / Conservation Status of Steppic Plants

17:40 - 17:55

AYYÜCE ÖCAL, NURAY İLKİM KARAKÖÇEK, PINAR ÖZDEMİR
13363 - Ağaçların Yaşam Açısı / Life Angles of Trees

17:55 - 18:10

ÜLKÜ ÖZEREN, ORHAN GÜL, SERCAN BAHADIR, TANSU TUNCALI, ŞEBNEM
SAMSA, SEDAT İNAK, NUH KUBİLAY, NERMİN AYDIN
13432 - İstanbul Yeni Havalimanı Projesi: Biyoçeşitlilik Aksiyon Planı Hazırlama ve Uygulama
Süreci / Istanbul New Airport Project: Biodiversity Action Plan Preparation and Application
Process

BKM- B-2 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 17:10-18:10 (KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ)
BKM-B-2 HALL ORAL PRESENTATIONS 17:10-18:10 (GLOBAL CLIMATE CHANGE)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON : Prof. Dr. Ömer Barış ÜZÜM, Doç. Dr. Birsen DURKAYA
17:10 - 17:25

VEDİA AKANSU, AYSE GERTİK
12798 - Betonarme Yapıların Küreselleşme Etkilerinin Kıbrıs Örneği Üzerinden
Değerlendirilmesi / Evaluation of the Globalization Effects of Reinforced Concrete Buildings
on the Cyprus Example

17:25 - 17:40

ZERRİN ÇELİK, YILDIRIM KAYAM
12858 - İklim Değişimi ile Mücadelede Stratejik Bir Araç: Tarımsal Kooperatifler ve
Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri / A Strategic Tool for Combating Climate Change:
Agricultural Cooperatives and Renewable Energy Cooperatives

17:40 - 17:55

SEMİH KALE
13018 - Climatic Trends in Temperature in Çanakkale (Turkey)

17:55 - 18:10

SADIYE BETUL YILMAZ ERGUN, SELMA TABUR, SİĞNEM ÖNEY BİROL, SERKAN
OZMEN
13434 - Cytotoxic Effects of GA3, E and EBR in Barley Seeds Exposed to High Temperature
Stress
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BKM-B-3 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 17:10-18:10 (BİYOÇEŞİTLİLİK/TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ)
BKM-B-3 HALL ORAL PRESENTATIONS 17:10-18:10 (BIODIVERSITY/AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON : Prof. Dr. Özcan SEÇMEN, Doç. Dr. Tuğba ÖZBUCAK
17:10 - 17:25

KENAN AKBAŞ, ÖMER VAROL
12587 - Bozburun Yarımadası’nın (Marmaris-Muğla) Fitososyolojik Yönden Araştırılması /
Investigation of Bozburun (Marmaris-Muğla) Peninsula from Phytosociological Aspect

17:25 - 17:40

SULTAN ÇOBANOĞLU, CİHAN CILBIRCIOĞLU
12770 - Kastamonu İli Sarımsak Ekiliş Alanlarında Yoğun Görülen Yabancı Otlarda Tespit
Edilen Phytoseiidae Türleri ve Dağılımları / Determinatination of Phytoseiidae Species of The
Weeds That Intensified in Garlic Planting Areas and Their Distrubition In Kastamonu

17:40 - 17:55

SERKAN SUGEÇTİ, CİHAT ÇELİK, KEMAL BÜYÜKGÜZEL
13133 - Zirai Zararlı Böcekler ile Mücadele Çalışmalarında Model Organizma Galleria
mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) ve Drosophila melanogaster (Diptera: Drosphilidae)’in
Kullanılması / The Use of the Model Organism Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) and
Drosophila melanogaster (Diptera: Drosphilidae) in the Fight Against Agricultural Pest Insects

17:55 - 18:10

HASAN TUNCAY KINACIGİL, OZAN SOYKAN
12877 - Species diversity of the Discarded Demersal Community in the Aegean Sea Based on
Commercial Trawling

BKM-B-4 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 17:10-18:10 (ÇEVRE EĞİTİMİ)
BKM-B-4 HALL ORAL PRESENTATIONS 17:10-18:10 (ENVIRONMENTAL EDUCATION)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON : Doç. Dr. Figen Esin KAYHAN, Yrd. Doç. Dr. Fevzi UÇKAN
17:10 - 17:25

YAKUP AYAYDIN, DUYGU ÜN, BURÇİN ACAR ŞEŞEN, HAKAN ÖZÇİRİŞ, ÖZGÜR
PŞÜNCÜKLÜ
12979 - Üstün Yetenekli Öğrencilerin Çevre Tutum ve Davranış Düzeylerinin Belirlenmesi /
Determination of Environmental Attitudes and Behavior Levels of Gifted Students

17:25 - 17:40

ALİ DERYA ATİK
12991 - Ortaöğretim Öğrencilerinin Güncel Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalıkları /
Awareness of Secondary School Students About Environmental Problems

17:40 - 17:55

ALİ DERYA ATİK
12992 - Ortaöğretim Öğrencilerinin Küresel İklim Değişikliği Konusundaki Bilgi Düzeylerinin
Belirlenmesi / Determining the Level of Knowledge of Secondary School Students on Global
Climate Change

17:55 - 18:10

BELEMİR ÖZEŞ, SEVİL YALÇIN, SİBEL TELLİ
13224 - Ortaokul Öğrencileriyle Bir Çevre Eğitimi Uygulaması / An Environmental Education
Application with Mid School Students

BKM B-5 SALONU (SÖZLÜ BİLDİRİLER 17:10-18:10 EKOTOKSİKOLOJİ)
BKM-B-5 HALL ORAL PRESENTATIONS 17:10-18:10 (ECOTOXICOLOGY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON : Prof. Dr. Fatih DUMAN, Doç. Dr. Elvan BAKAR
17:10 - 17:25

SERKAN SUGEÇTİ, CİHAT ÇELİK, ENDER BÜYÜKGÜZEL, KEMAL BÜYÜKGÜZEL
12474 - Endoparazitoid Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae)’nın Konak
Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Puplarında Oluşturduğu Biyokimyasal Stres ve
Enzim Aktivitesi Üzerine Etkileri / Effects of Endoparasitoid Pimpla turionellae (Hymenoptera:
Ichneumonidae) on the Biochemical Stress and Enzyme Activity of Host Galleria mellonella L.
(Lepidoptera: Pyralidae) Pupae

17:25 - 17:40

SERKAN SUGEÇTİ, KEMAL BÜYÜKGÜZEL
12475 - Oksfendazolün Yapay Besin ile Beslenen Galleria mellonella L. (Lepidoptera:
Pyralidae) Larvalarının Hemolenf Enzim Aktivitesi ve Total Protein Miktarı Üzerindeki Etkileri
/ Effects of Oxfendazole on the Enzyme Activity and Total Protein Amount in Hemolymph of
Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Larvae Reared on Artificial Diet
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17:40 - 17:55

ELİF
KARACAOĞLU,
GÖKÇEN
MÜLAYİMÇELİK
ÖZGÜN,
GÜLDENİZ
SELMANOĞLU
12957 - Biyosit ve Besin Kirleticisi Olan Akroleinin Sıçanlarda Sinir Sistemi Üzerine Etkileri /
Impacts of Acrolein as a Biocide and Food Contaminant on Nervous System of Rat

17:55 - 18:10

SELMA KATALAY, ADEM GÜNER, ALTUĞ YAVAŞOĞLU, MELİH DAĞDEVİREN,
FATİH OLTULU, GÜRKAN YİĞİTTÜRK, NEFİSE ÜLKÜ KARABAY YAVAŞOĞLU
13043 - Çinko Piritiyon Maruziyetini Takiben Deniz Midyesi Mytilus galloprovincialis
Lamarck, 1819’de Glutatyon Enzimi ve Apoptotik Değişimler / Glutathione enzyme and
Apoptotic Changes in the Sea Mussels Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 Following
Exposure to Zinc Pyrithione

BKM B-6 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 17:10-18:25 (ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ)
BKM-B-6 HALL ORAL PRESENTATIONS 17:10-18:25 (ENVIRONMENTAL POLLUTION AND MANAGEMENT)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON : Doç. Dr. Duygu KAVAK, Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZVAROL
17:10 - 17:25

MUTLU YALVAÇ, ZELAL IŞIK, ZEYNEP KARAMAN, SERPİL SAVCI
12911 - Ağaç İşleme Endüstrisi Katı Atıklarının Vermikompost Üretiminde Kullanım
Koşullarının Araştırılması / Investigation of Vermicompost Production Conditions from Solid
Waste of Wood Processing Industrial

17:25 - 17:40

BARIŞ ENEZ, ERDAL ERTAŞ, BİLSEN TURAL, SEMA AGÜLOGLU FİNCAN, SERVET
TURAL
12984 - Novel Magnetic Bacillus subtilis Nano-biosorbent for Removal of Methylene Blue:
Kinetic and Isotherm Studies

17:40 - 17:55

RAHİME ORAL, FATMA KOÇBAŞ, BİLAL ÖZTÜRK
13273 - Bandırma Körfezi' ndeki Midye (Mytilus galloprovincialis) Örneklerinde Metal
Seviyelerinin Araştırılması/Investigation of Metal Levels in Mussel (Mytilus galloprovincialis)
Samples from Bandırma Bay

17:55 - 18:10

NİGAR ALKAN, ALİ ALKAN, YAHYA TERZİ, AHMET ŞAHİN
13360 - Determination of Metal Levels in Marine Algea (Ceramium rubrum and Enteromorpha
prolitera) of the Sürmene Bay, Turkey

18:10 - 18:25

HİLAL AGAÇ, GÜNNUR ERDOĞAN, SEVİL YALÇIN
13386 - Farklı Konsantrasyonlardaki Termik Santral Uçucu Külünün Buğday Bitkisi Gelişimi
Üzerine Etkisi / Effect of Different Concentrations of Thermal Reactor Fly Ash on Growth of
Wheat Plant

BKM B-7 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 17:10-18:10 (GENEL EKOLOJİ)
BKM-B-7 HALL ORAL PRESENTATIONS 17:10-18:10 (GENERAL ECOLOGY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON : Prof. Dr. A. Muzaffer FEYZİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Mustafa KAYA
17:10 - 17:25

HAKAN BOZDOĞAN, ALİ SATAR
12311 - An Evaluation of Some Mysterious Behaviour Features of Myrmeleontidae Family on
An Analytical Plane (Order: Neuroptera)

17:25 - 17:40

GÜLİZ YAVUZ, HATİCE MUTLU EYİSON, ERKUT KIVANÇ, ERCÜMENT ÇOLAK
13276 - Fındık Faresi Populasyonlarının Geometrik Morfometrik Değerlendirilmesi/Geometric
Morphometric Evaluation of The Hazel Dormouse Populations

17:40 - 17:55

MERVE DUNDAR YURTLU, SELMA TABUR, SİĞNEM ÖNEY BİROL, SERKAN
OZMEN
13435 - Effect of Humic Acid Against Salt-induced Genotoxicity

17:55 - 18:10

SİĞNEM ÖNEY BİROL, SELMA TABUR
13442 - Morphological Variation in Brachypodium distachyon L. Along Altitudinal Levels
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13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA / 13 SEPTEMBER 2017, WEDNESDAY
BKM BÜYÜK SALON (DAVETLİ KONUŞMACI-SÖYLEŞİ)
BKM GREAT HALL (KEYNOTE SPEAKER-INTERVIEW)
09:00 - 09:30

DR.MAX KASPAREK
Biodiversity Conservation – Challenges for National Implementation and International
Cooperation”

09:30 - 10:45

MINI INTERVIEW: ORD.PROF.DR.CURT KOSSWIG ANISINA MİNİ SÖYLEŞİ / MINI
INTERVIEW, IN MEMORY OF ORD.PROF.DR. CURT KOSSWIG
Prof.Dr.Ali DEMİRSOY-Hacettepe UNIVERSITY/ Prof.Dr.Mustafa KURU-Başkent
UNIVERSITY/Prof.Dr.Nihat AKTAÇ-Trakya UNIVERSITY

BKM-FUAYE
10:45 - 11:15

KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

BKM BÜYÜK SALON (PANEL)
BKM GREAT HALL (PANEL): Panel: Vektör Ekolojisi ve Vektör Kontrolü / Vector Ecology And Vector Control
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON : Prof.Dr.Bülent ALTEN - Dr.Ertuğrul TANRIKULU
11:15 - 12:45

Prof.Dr.M.S. Dhillon; Prof.Dr. Norbert Becker; Prof.Dr.Bülent Alten; Prof.Dr. Figen Kuloğlu;
Prof.Dr.Yılmaz Çamlıtepe; Doç.Dr.Sırrı Kar; Dr. Ertuğrul Tanrıkulu; Dr. Filiz Günay

12:45 - 14:00

YEMEK ARASI / LUNCH

BKM BÜYÜK SALON (DAVETLİ KONUŞMACI)
BKM GREAT HALL (KEYNOTE SPEAKER)
14:00 - 15:30

PROF. DR. ALİ DEMİRSOY
Bir Kültür Nehrinin Öyküsü – FIRAT / Story of a Historical River – FIRAT

BKM-FUAYE
15:30 - 16:00

KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

BKM-BÜYÜK SALON SÖZLÜ BİLDİRİLER 16:00-17:00 (BİYOÇEŞİTLİLİK/EKOTOKSİKOLOJİ)
BKM-GREAT HALL ORAL PRESENTATIONS 16:00-17:00 (BIODIVERSITY/ECOTOXICOLOGY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Yavuz BAĞCI, Yrd. Doç. Nurdan TOPAKCI
16:00 - 16:15

ÖZLEM ÇETİN ERDOĞAN, CUMHUR ATAY, AHMET BEYARSLAN
12721 - Gala Gölü ve Çevresindeki Mera ve Ormanlık Alanlarındaki Braconidae Faunası
Üzerine Araştırmalar / Investigations on Braconidae Fauna in Grasslands and Forests Area of
Gala Lake and Its Environments

16:15 - 16:30

NOUREDDINE DJEBLI
12905 - Neurotoxic Effects of Heavy Metals in Particularly and Naturally Neuroprotection
"Experimental studies in mice"

16:30 - 16:45

CUMALİ ÖZASLAN, ESMANUR PEKCAN
13526 - Weed Species Prevailing in Vineyard Ecosystem of Diyarbakir Province

16:45 - 17:00

ZÜHAL OKYAR
13658 - Trakya Bölgesi’nin Lepidoptera Tür Zenginliği / Species Richness of Lepidoptera in
The Turkish Thrace

BKM-B-1 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 16:00-17:30 (BİYOÇEŞİTLİLİK)
BKM-B-1 HALL ORAL PRESENTATIONS 16:00-17:30 (BIODIVERSITY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Battal ÇIPLAK, Doç. Dr. Aysel BEKLEYEN
16:00 - 16:15

IŞIK SEZEN
10317 - Kentsel Biyoçeşitliliğin Önemi ve Kentsel Biyoçeşitlilik Üzerine Tasarım Yaklaşımları
/ Importance of and Design Approaches on Urban Biodiversity

15

16:15 - 16:30

EMİN KAPLAN
12697 - Diyarbakır Tarım Alanlarında Kullanılan Pestisitlerin Çevre Ekolojisi ile Birlikte Böcek
Tür Çeşitliğine Etkisi / The Pesticides Used in Diyarbakır Agricultural Effects on the Insect
Type of Variety with Environmental Ecology

16:30 - 16:45

RÜVEYDE TUNÇTÜRK, MURAT TUNÇTÜRK, TAMER ERYİĞİT
12783 - Van Florasında Yayılış Gösteren Teucrium Türlerinin Bazı Kimyasal İçerikleri / Study
on Chemical Composition of Teucrium Species in Van Region

16:45 - 17:00

HİLAL TEKTEN MAVUŞ, ZÜHAL OKYAR
12882 - Trakya Bölgesi Pyraloidea (Lepidoptera: Pyralidae, Crambidae) Türlerinin Taksonomik
ve Faunistik Yönden Araştırılması / Faunistic and Taxonomic Studies on the Pyraloidae
(Lepidoptera: Pyralidae, Crambidae) Species of Turkish Thrace

17:00 - 17:15

ASUMAN KUYUCU, NAZIM KAŞOT
12951 - Kuzey Kıbrıs Avifaunasını Olumsuz Etkileyen Çevresel Etkenler

17:15 - 17:30

HATİCE BURCU GÖKALP, RAHŞEN S. KAYA
13433 - Bursa İli Mustafakemalpaşa ve Karacabey İlçelerinin Örümcek (Araneae) Faunasının
Belirlenmesi / The Spider (Araneae) Fauna of the Districts of Karacabey and Mustafakemalpaşa
(Bursa)

BKM- B-2 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 16:00-17:30 (BİYOÇEŞİTLİLİK/KARASAL EKOSİSTEMLER)
BKM-B-2 HALL ORAL PRESENTATIONS 16:00-17:30 (BIODIVERSITY/ TERRESTRIAL ECOSYSTEMS)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Güray UYAR, Doç. Dr. Feyza CANDAN
16:00 - 16:15

TARIK ÇİTGEZ, REFİK KARAGÜL, MEHMET ÖZCAN, ALİ KEMAL ÖZBAYRAM
13117 - Investigation of Water Yield of Agriculture (Hazelnut)- and Forest-Dominated
Watershed

16:15 - 16:30

TARIK ÇİTGEZ, REFİK KARAGÜL, MEHMET ÖZCAN, ALİ KEMAL ÖZBAYRAM
13118 - Comparison of Forest- and Agriculture (Hazelnut)-Dominated Watershed in Terms of
Water Quality Parameters

16:30 - 16:45

ALP ALPER, EYLEM ÇAKAR
13257 - Abundance and Species Composition of Harpacticoid Copepods (Crustacea, Copepoda,
Harpacticoida) of Sarımsaklı Beach (Balıkesir/Turkey)

16:45 - 17:00

BANU BİTLİS, BİLAL ÖZTÜRK, ALPER DOĞAN, NESLİHAN TÜRKÇÜ
13378 - Molluscan Species Distributed in the Phanerogam Meadows of the Sea of Marmara

17:00 - 17:15

BURÇİN YENİSEY KAYNAŞ
13423 - The Long-Term Changes of Main Surface-Dwelling Arthropod Groups with Time Since
Fire in Pinus brutia Forests of Southwestern Anatolia

17:15 - 17:30

ALİ KEMAL ÖZBAYRAM, EMRAH ÇİÇEK, ŞEMSETTİN KULAÇ, TARIK ÇİTGEZ
13461 - The Temporal Ecophysiological Responses of the Purple-Flowered Rhododendron
Under the Eastern Beech Stand

BKM-B-3 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 16:00-17:30 (BİYOÇEŞİTLİLİK/GENEL EKOLOJİ/TARIMSAL
BİYOTEKNOLOJİ)
BKM-B-3 HALL ORAL PRESENTATIONS 16:00-17:30 (BIODIVERSITY/GENERAL ECOLOGY/AGRICULTURAL
BIOTECHNOLOGY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Oğuz TÜRKOZAN, Doç. Dr. Yasemin ÖZDENER KÖMPE
16:00 - 16:15

AHMET ONAY, HÜLYA AKDEMİR KOÇ, VEYSEL SÜZERER, FATİH MEHMET
KILINÇ, MEHMET ALİ YAVUZ, ENGİN TİLKAT
12623 - Antepfıstığı, Pistacia vera L. ’nin, Korunması için Biyoteknolojik Yaklaşımlar /
Biotechnological Approaches for Conservation of Pistachio, Pistacia vera L.

16:15 - 16:30

HASAN ÖZÇELİK, FARUK DURUKAN
12720 - Köylü Tipi Mobil Distilasyon Cihazı / Mobil Distillation Device for Production of
Farmer Familes
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16:30 - 16:45

TUĞBA GÜRKÖK, MİNE TÜRKTAŞ, MELDA DÖLARSLAN, FATİH GÜL, EBRU GÜL
13025 - Identification of Essential Oils in Semi-Arid Areas Distributed Plants

16:45 - 17:00

SİNAN ALKAN, CELALEDDİN ÖZTÜRK, SİNAN AKTAŞ, HATİCE ESRA AKGÜL,
GIYASETTİN KAŞIK
13046 - Yenice (Karabük) İlçesi’nden Türkiye Makromantar Biyoçeşitliliğine Katkılar /
Contributions to Biodiversity of Macrofungi in Turkey from Yenice (Karabük) Province

17:00 - 17:15

NURHAN KESKİN, AHMET AYKANAT
13250 - Erciş Üzümü Ağlama Suyunun İn Vitro Besin Ortamı Olarak Kullanılabilirliğinin
Belirlenmesi/Determination of Availability Bleeding Water of “Erciş” Grape Cultivar as In
Vitro Nutrient Media

17:15 - 17:30

BİRHAN KUNTER, SEVİL CANTÜRK, SIDDIK KESKİN, NURHAN KESKİN
13286 - Kış Gözlerinin Gerçek Dinlenme İsteği Bakımından Üzüm Çeşitlerinin Davranışı /
Changes in Attitudes of Dormancy Release in Grapevine Buds

BKM-B-4 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 16:00-17:30 (ÇEVRE YÖNETİMİ/KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI)
BKM-B-4 HALL ORAL PRESENTATIONS 16:00-17:30 (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT/URBANISATION
AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Doç. Dr. Alev HALİKİ UZTAN, Yrd. Doç. Dr. Hakan YILMAZ
16:00 - 16:15

İNCİ DEMİRAĞ TURAN, ORHAN DENGİZ
12333 - Çorum Çayı Havzası'nda Kabuk Oluşumu Riski Durumunun Konumsal Dağılımının
Belrilenmesi / Spatial Distribution of Soil Crust Formation Case in Çorum Çayi Basin

16:15 - 16:30

SİBEL MANSUROĞLU, VEYSEL DAĞ, NAZLI ÇAL
12793 - Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığının Saptanması /
Determination of Environmental Sensitivity of Akdeniz UNIVERSITY (Antalya) Students'

16:30 - 16:45

ALİ DURKAYA, BİRSEN DURKAYA, GÖKHAN TUNA
12913 - Orman Ekosistemlerinde İnsan Kullanım Etkisi:Uludağ Milli Parkı Örneği / Human Use
Effectiveness in Forest Ecosystems: Uludağ National Park Sample

16:45 - 17:00

İSMET DAŞDEMİR, MURAT KÖSE
13060 - İstanbul İlinde ORKÖY Faaliyetlerinin Sürdürülebilir Orman Yönetimine Etkisi / The
Impact of ORKÖY Activities on Sustainable Forest Management in the Istanbul Province

17:00 - 17:15

ŞEHRİBAN ERASLAN, EMİNE KELEŞ
13174 - Ekolojik Mimarlık ve Yeşil Binalar/ Ecological Architecture and Green Buildings

17:15 - 17:30

EMİNE KELEŞ, ŞEHRİBAN ERASLAN
13291 - İklim Değişikliği ve Yeşil Altyapı Sistemleri/ Climate Change and Green Infrastructure
Systems

BKM-B-5 SALONU BİLDİRİLER 16:00-17:30 (EKOTOKSİKOLOJİ)
BKM-B-5 HALL ORAL PRESENTATIONS 16:00-17:30 (ECOTOXICOLOGY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Elif İpek SATAR, Doç. Dr. Abbas GÜNGÖRDÜ
16:00 - 16:15

NUR EMİNE SEFER, KEMAL BÜYÜKGÜZEL
12626 - Piperazinin Galleria mellonella’nın Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi / The
Effect of Piperazine on Some Biological Traits of Galleria mellonella

16:15 - 16:30

CANSEV AZGIN, MÜNİR ZİYA LUGAL GÖKSU
12923 - Herbisitlerin Su Ürünlerine Akut Toksik Etkisi (Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesinde Yapılan
Biyodeney Çalışmaları) / Acute Toxicity of Herbicides on Aquatic Organisms (Bioassay Tests
on Ç.Ü. Fisheries Faculty)

16:30 - 16:45

EMEL KAÇAR, HÜLYA KARADEDE AKIN
12936 - Dicle Nehri’nin Ilısu Baraj Göl Bölgesi’ndeki Su, Sediment ve Chondrostoma regium
(Heckel, 1843)’da Ağır Metallerin Mevsimsel Değişimi / Seasonal Variations of Heavy Metals
in Water, Sediment and Chondrostoma regium (Heckel,1843) in Ilısu Dam Lake Region of
Tigris River
17

16:45 - 17:00

HUZEYFE HURİYET, ENİS AKAY, ÖZGÜR VATAN, SEBİLE HASRET, SELMAN
KANDER, NURHAYAT DALKIRAN, NİLÜFER ÇİNKILIÇ, DİDEM KARACAOĞLU,
TOLGA ÇAVAŞ
13248 - Nilüfer Çayı (Bursa) Su Örneklerinin Sağlıklı İnsan Akciğer Hücreleri Üzerindeki
Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Araştırılması / Investigation of The In Vitro Cytotoxic and
Genotoxic Effects of Nilüfer Stream (Bursa) Water Samples on Healthy Human Epithelial Lung
Cell Lines

17:00 - 17:15

MEMET VAROL
13264 - Organochlorine Pesticide and Antibiotic Residues in Fish from Keban Dam Reservoir,
Turkey

17:15 - 17:30

MÜJGAN OKTAY, SERTER ÇATAV, OKAN GENÇ, KÖKSAL KÜÇÜKAKYÜZ
13495 - Bor Toksisitesinin Buğdayda (Triticum aestivum L.) Oksidatif Stres ve Genotoksisite
Üzerine Etkisi / Effect of Boron Toxicity on Oxidative Stress and Genotoxicity in Wheat
(Triticum aestivum L.)

BKM B-6 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 16:00-17:15 (ÇEVRE BİYOLOJİSİ/ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ)
BKM-B-6 HALL ORAL PRESENTATIONS 16:00-17:15 (ENVIRONMENTAL BIOLOGY/ENVIRONMENTAL
POLLUTION AND MANAGEMENT)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Rahime ORAL, Doç. Dr. Özgür VATAN
16:15 - 16:30

EDA KAYA, BERİL AKIN
12712 - Ankara İli Mürted Ovası Yeraltı Suyu Kalitesi ve Kirlilik Durumu / Ground Water
Quality and State of Pollution in Mürted Lowland, Ankara

16:30 - 16:45

İLHAN KAYA, FÜSUN GÜLSER
12824 - Determination of Heavy Metal Contents of Hollyhock (Alcea rosea L.) in Roadside
Soils of Van Lake Basin

16:45 - 17:00

ADNAN AKÇİN
12843 - Bir Ekmeklik Buğday Çeşidinde (Triticum aestivum L.) Krom Stresine Karşı Fulvik
Asidin Etkileri / The Effect of Fulvic Acid Against To Chromium Stress in a Bread Wheat
Cultivar (Triticum aestivum L.)

17:00 - 17:15

MERVE SOĞANCIOĞLU, ESRA YEL, GÜLNARE AHMETLİ
13311 - Fuel Potential of Unwashed Waste Polypropylene Pyrolysis Products

BKM B-7 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 16:00-17:30 (EKOLOJİK TARIM)
BKM-B-7 HALL ORAL PRESENTATIONS 16:00-17:30 (ECOLOGIC AGRICULTURE)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Doç. Dr. Hüseyin AKSOY, Y.Doç.Dr. Necmettin GÜLER
16:00 - 16:15

DÜRDANE KAYA, HİKMET KATIRCIOĞLU, SEMA ÇETİN
12675 - The Effect of Different Pesticides (Biopesticides, Synthetic And Natural) on the
Metabolic Activity of Soil Bacteria

16:15 - 16:30

FUNDA YOLDAŞ, ŞAFAK CEYLAN, NİLGÜN MORDOĞAN, ALİ RIZA ONGUN
12897 - Organik Tavuk Gübresinin Brokolide (Brassica oleracea L. var. Italica) Nitrat Birikimi
ve Besin Element İçeriğine Etkisi / Effects of Organic Chicken Manure on Nitrate Accumulation
and Nutrient Element Content of Broccoli (Brassica oleracea L. var. Italica).

16:30 - 16:45

MELİS SEİDİ, ADNAN TÜLEK, BANU TÜLEK, ÖZLEM BİLİR, İRFAN ÖZTÜRK,
KEMAL AKIN
13190 - Determination of Reaction of Some Bread Wheat Genotypes Against Septoria (Septoria
tritici Rob. ex. Desm.) Isolate Collected from Trakya Region in In Vitro Conditions

16:45 - 17:00

GÖKHAN AYDINLI, FADİME ŞEN, SEVİLHAN MENNAN
13207 - Yenilebilir Bitkilerin Sulu Ekstraktlarının Kök-ur Nematodu Meloidogyne arenaria’nın
Mücadelesinde Kullanılabilme Potansiyelinin Belirlenmesi / Determining the Potential of the
Aqueous Extract of Edible Plants for the Control of Root-knot Nematode Meloidogyne arenaria
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17:00 - 17:15

GÖKHAN AYDINLI, BERNA TUNALI, BÜŞRA MÜGE MALDAR, HATİCE BEYZA
EREN, SEVİLHAN MENNAN,
13209 - Meloidogyne arenaria’nın 2. Dönem Larvalarına Bazı Fungal Kültür Filtratlarının
Etkilerinin Belirlenmesi / Determining the Effects of Some Fungal Culture Filtrate to the Second
Stage Juveniles of Meloidogyne arenaria

17:15 - 17:30

ŞEYDA ÇAVUŞOĞLU
13454 - Antalya Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Satsuma Mandarin Çeşidinde Defne ve Wax
Uygulamalarının Hasat Sonrasında Toplam Fenolik ve Antioksidan İçeriği Üzerine Etkileri /
The Effects of Laurel and Wax Applications on Total Phenolic and Antioxidant Contents after
Harvest of Satsuma Mandarin Grown in Antalya Ecological Conditions

BKM BÜYÜK SALON SÖZLÜ BİLDİRİLER 17:10-18:25 (BİYOÇEŞİTLİLİK/KORUMA BİYOLOJİSİ)
BKM-GREAT HALL ORAL PRESENTATIONS 17:10-18:25 (BIODIVERSITY/CONSERVATION BIOLOGY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Osman TİRYAKİ, Yrd. Doç. Dr. Fatma KOÇBAŞ
17:10 - 17:25

OSMAN SAMSUN, OKAN AKYOL, TEVFİK CEYHAN, YAKUP ERDEM
12745 - Length-weight Relationship and Mortalities of Bluefish, Pomatomus saltatrix in the
Central Black Sea, Turkey

17:25 - 17:40

OSMAN SAMSUN, OKAN AKYOL
12893 - Length-weight Relationship, Fulton’s Condition Factor and Meat Yield of Atlantic
Bonito (Sarda sarda) in the Central Black Sea

17:40 - 17:55

MAHİR YILDIRIM, BÜLENT ÜNVER
13228 - Yukarı Kızılırmak Havzası’nda Yaşayan Bazı Balık Türlerinin Metazoan Parazit
Faunası Ve Ekolojik Faktörlere Göre Dağılımı / Metazoan Parasite Fauna of Some Fish Species
Living in Upper Kızılırmak Basin and Distrubition According to Ecological Factors

18:10 - 18:25

SERA ÖVGÜ URCUN, İSMAİL İBRAHİM TURNA
13422 - Hydroid Polyp Fauna of the Eastern Coast of the Gulf Of Antalya Side

14 EYLÜL 2017, PERŞEMBE / 14 SEPTEMBER 2017, THURSDAY
BKM BÜYÜK SALON (ÇAĞRILI KONUŞMACI)
BKM GREAT HALL (KEYNOTE SPEAKER)
09:00 - 09:30

PROF.DR.NAİME ASLAN
Su Çerçeve Direktifi Doğrultusunda Biyolojik İzleme ve Makroomurgasızların
Kullanımı/Biological Monitoring according to the Water Framework Directive and Use of
Macroinvertebrates

09:30 - 10:00

DR. WOUTER DECONINCK
The importance of voucher specimen collections to basic invertebrate inventory, databases and
Red Lists: case studies from Belgium for three insect families (Carabidae, Culicidae and
Formicidae)

BKM BÜYÜK SALON SÖZLÜ BİLDİRİLER 10:00-10:45 (BİYOÇEŞİTLİLİK)
BKM-GREAT HALL ORAL PRESENTATIONS 10:00-10:45 (BIODIVERSITY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Ömer VAROL, Doç. Dr. Belgin GÖÇMEN TAŞKIN
10:00 - 10:15

SARP KAYA, BATTAL ÇIPLAK
12729 - Poecilimon bosphricus (Orthoptera, Tettigoniidae) Tür Grubu: Bariyer Değişkenliği
Taksonomik ve Filogenetik Uyumsuzluk Üretir / Poecilimon bosphricus (Orthoptera,
Tettigoniidae) Species Group: Barrier Variability Produces Taxonomic and Phylogenetic
Incompatibility

10:15 - 10:30

JANKO KOLAROV, FARUK GÜRBÜZ
13535 - Hybrizontinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) – a New Subfamily for the Fauna of
Turkey

10:30 - 10:45

HANDE İNECİKLİOĞLU, MURAT YURTCAN
13536 - Trakya Bölgesi Ichneumonidae ( Hymenoptera) Kontrol Listesinin Oluşturulması /
Checklist of Turkish Thrace Ichnemonidae (Hymenoptera)
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BKM B-1 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 10:00-10:45 (BİYOÇEŞİTLİLİK)
BKM-B-1 HALL ORAL PRESENTATIONS 10:00-10:45 (BIODIVERSITY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Muzaffer DÜGEL, Doç. Dr. Sevgi SEVSAY
10:15 - 10:30

MUSTAFA KEMAL AKBULUT, ŞENAY SÜNGÜ ŞEKER, GÜLCAN ŞENEL,
13016 - Karadeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Orchidaceae Familyasına Ait Bazı Cinsler
Üzerinde Anatomik Bir Araştırma / An Anatomical Study on Some Species of Orchidaceae
Family that Distributed in the Black Sea Region

10:30 - 10:45

MUSTAFA KEMAL AKBULUT, GÜLCAN ŞENEL, ŞENAY SÜNGÜ ŞEKER
13331 - Comparative Labellum and Spur Structures of Dactylorhiza (Orchidaceae) Taxa in
Anatolian

BKM- B-2 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 10:00-10:45 (BİYOÇEŞİTLİLİK)
BKM-B-2 HALL ORAL PRESENTATIONS 10:00-10:45 (BIODIVERSITY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Derya BOSTANCI, Doç. Dr. Can BİLGİN
10:00 - 10:15

DİLEK İLHAN, TUNCAY MURAT SEVER
13159 - İzmir Körfezi’nde Dağılım Gösteren Yabani Mercan (Pagellus acarne risso, 1826)’ın
Beslenme Özellikleri Üzerine Araştırmalar / Investigations on Feeding Characteristics of Wild
Coral (Pagellus acarne risso, 1826) Distributed in İzmir Gulf

10:15 - 10:30

IRMAK KURTUL, HASAN M. SARI
13177 - Morphometric Variation of an Invasive Species Gambusia holbrooki in Gediz River
Basin, Turkey

10:30 - 10:45

UĞUR ÖZDEN, ERHAN IRMAK
13179 - Türkiye Kıyılarında Dağılım Gösteren Lesepsiyen Balık Türleri Üzerine Gözlemler
/Observation of Lessepsian Fish Species Distrubited in Turkey Coasts

BKM B-3 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 10:00-10:45 (YABAN HAYATI YÖNETİMİ)
BKM-B-3 HALL ORAL PRESENTATIONS 10:00-10:45 (WILD LIFE MANAGEMENT)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Selma SEVEN ÇALIŞKAN, Doç. Dr. Recep KARAKAS
10:00 - 10:15

DEVRİM YETKİN, ALİ ERDOĞAN
13019 - Rüzgar Enerji Santrallerinin Yarasalara Etkileri / Impacts of Wind Farms on Bats

10:15 - 10:30

HÜSEYİN AMBARLI
13231 - Türkiye'deki Kurtlar ve İnsanlar Arasındaki Çatışmanın Analizi: Zararın boyutları,
Önlenmesi ve Koruma Önerileri / Analysis of Wolf-Human Conflicts in Turkey: Damage,
Prevention and Conservation Implications

10:30 - 10:45

EMİNE HESNA KANDIR, TUĞRUL ÇAĞRI GÜL, BAŞAK ÖZKAN
13277 - Afyonkarahisar ve Çevresinde Yaban Hayatından Gelen Sinyaller/The Signals from
Wildlife in Around Afyonkarahisar

BKM B-4 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 10:00-10:45 (ÇEVRE EĞİTİMİ)
BKM-B-4 HALL ORAL PRESENTATIONS 10:00-10:45 (ENVIRONMENTAL EDUCATION)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Doç. Dr. Esra YEL, Yrd. Doç. Dr. Hayati ARDA
10:00 - 10:15

BURÇİN ACAR ŞEŞEN, AYFER MUTLU
12746 - Pre-Service Science Teachers’ Awareness of Socio-Scientific Environmental Issues:
Project-Based Learning Activities

10:15 - 10:30

EMPROU EMİNOUGLOU, MUSTAFA ÖZKAN, BELGİN ÇAMUR-ELİPEK
12855 - Trakya Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının
Matematiksel Açıdan Değerlendirilmesi / Mathematical Evaluations of Environmental
Sensitivities of Students' at Science and Arts Faculties in Trakya UNIVERSITY

10:30 - 10:45

HAYRİ ŞEN
12881 - Tekstil İşletmelerinde Çevre Bilincinin Sürdürülebilirliği / The Maintainability of
Enviromental Consciousness in Textile Firms
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BKM B-5 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 10:00-10:45 (EKOTOKSİKOLOJİ/ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI)
BKM-B-5 HALL ORAL PRESENTATIONS 10:00-10:45 (ECOTOXICOLOGY/ENVIRONMENT AND HUMAN
HEALTH)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Murat ÖZMEN, Doç. Dr. Kadri KIRAN
10:00 - 10:15

ÇAĞLA ERSÖZ, DENİZ ALTUN ÇOLAK
13080 - Meyve Sineği Larvalarında SiO2 Nanopartikülünün Toksisite Değerlendirmesi /
Toxicity Assessment of SiO2 Nanoparticles Against Larvae of Fruit Flies

10:15 - 10:30

ÇAĞLA ERSÖZ, DENİZ ALTUN ÇOLAK
13082 - Drosophila melanogaster’in Yavru Döl Sayısı Üzerine Yalancı Portakal’ın Etkisi /
Effect of Osage Orange on Drosophila melanogaster’s Offspring Number

10:30 - 10:45

SEÇİL AYANOĞLU, EBRU GÜL, MELDA DÖLARSLAN
13169 - Asbestin İnsan Sağlığına Etkisi / The Impact of Asbestos on Human Health

BKM B-6 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 10:00-10:45 (KARASAL EKOSİSTEMLER)
BKM-B-6 HALL ORAL PRESENTATIONS 10:00-10:45 (TERRESTRIAL ECOSYSTEMS)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK, Doç. Dr. Kerim ÇİÇEK
10:00 - 10:15

TEMEL SARIYILDIZ, GAMZE SAVACI, ASMA ASGHAR JAWED
12722 - Effects of Altitudes and Soil Depths on Soil Macro and Micro Nutrients of Anatolian
Chestnut in Kastamonu Region

10:30 - 10:45

BURÇİN YENİSEY KAYNAŞ, SİNAN KAYNAŞ, ÇAĞATAY TAVŞANOĞLU
13508 - Güneybatı Anadolu Friganik Ekosistemlerinde Cistus L. Türlerinin Bazı Üreme
Özelliklerinin Belirlenmesi / The Determination of Certain Reproduction Characteristics of
Cistus L. Species in Phryganic Ecosystems of Southwestern Anatolia

BKM B-7 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 10:00-10:45 (GENEL EKOLOJİ)
BKM-B-7 HALL ORAL PRESENTATIONS 10:00-10:45 (GENERAL ECOLOGY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Nusret AYYILDIZ, Doç. Dr. Zülal ATLI ŞEKEROĞLU
10:00 - 10:15

SULTAN EBRU BİLĞİÇ, YILMAZ ÇAMLITEPE
12907 - Tohum Karıncası Messor semirufus’un Beslenme Aktivitesinde Abiyotik Faktörlerin
ve Besin Kaynaklarının Mevsimsel Etkisi / Seasonal Effects of Abiotic Factors and Food
Resources on Feeding Activity of Seed Ant Messor semirufus

10:30 - 10:45

UĞUR AKGÜN, KADRİ KIRAN, CELAL KARAMAN
13459 - Orman ve Antropojenik Step Ekosistemlerinde Çukur Tuzakların Karınca Türlerini
Belirlemedeki Etkinlikleri / Effectiveness of Pitfall Traps in Determining the Ant Species of
Forest and Anthropogenic Steppe

BKM-FUAYE
10:45 - 11:15

KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

BKM BÜYÜK SALON SÖZLÜ BİLDİRİLER 11:15-12:45 (BİYOÇEŞİTLİLİK/DAVRANIŞ BİYOLOJİSİ/PEYZAJ
EKOLOJİSİ)
BKM-GREAT
HALL
ORAL
PRESENTATIONS
11:15-12:45
(BIODIVERSITY/BEHAVIORAL
BIOLOGY/LANDSCAPE ECOLOGY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Sema ÇETİN, Yrd. Doç. Dr. Sevil ERDOĞAN
11:30 - 11:45

MUSTAFA ÜNAL
12639 - Pamphagidae (Orthoptera) Familyasında Bazı İlginç Taksonomik Problemler / Some
Interesting Taxonomic Problems in the Family Pamphagidae (Orthoptera)

11:45 - 12:00

SARP KAYA, BATTAL ÇIPLAK
12730 - Psorodonotus (Orthoptera, Tettigoniidae) Cinsi Genetik Taksonomisi: Ekolojik
Farklılaşma Konvergent ve Divergent Evrime Yol Açar / Genetic Taxonomy of the Genus
Psorodonotus (Orthoptera, Tettigoniidae): Ecological Differentiation Leads to Convergent and
Divergent Evolution
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12:00 - 12:15

ECE ZAİMOĞLU, MUSTAFA NİHAT AKTAÇ, YILMAZ ÇAMLITEPE
12782 - Türkiye Trakyası Ganos (Işık) Dağları Karıncaları (Hymenoptera: Formicidae)’nın
Vertikal Dağılımları / Vertical Distribution of Ants (Hymenoptera: Formicidae) in Ganos (Işık)
Mountains

12:15 - 12:30

MERİEM TALEB, GHANİA TAİL, NİHAL HALİDE AÇİKGÖZ
13517 - Ecological Roles of Cadaveric Fauna in Relation with Decomposition Stages

12:30 - 12:45

FATMA ÖKSÜZ, ANDRZEJ KAZMİERSKİ, SEBAHAT OZMAN-SULLIVAN
13528 - Tydeid Mites (Acari: Prostigmata) Occurring on Vegetables in Samsun Province,
Turkey

BKM-B-1 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 11:15-12:45 (BİYOÇEŞİTLİLİK)
BKM-B-1 HALL ORAL PRESENTATIONS 11:15-12:45 (BIODIVERSITY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Nazan ÜZÜM, Doç. Dr. Aytaç ÖZGÜL
11:15 - 11:30

SEVDA GÖKÇE YILMAZ, NUSRET AYYILDIZ
10130 - Harşit Vadisi'nin Phenopelopid Akarları (Acari, Oribatida, Phenopelopidae) Üzerine
Taksonomik Araştırmalar / Taxonomic Investigations on Phenopelopid Mites (Acari,
Oribatidae, Phenopelopidae) in Harşit Valley

11:30 - 11:45

BİLAL DİK, FATMA HÜĞÜL, ONUR CEYLAN
12633 - Konya'daki Su Kuşlarının Çiğneyici Bitleri ( Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera),
Türkiye Bit Faunası İçin Yeni Kayıtlar/Chewing Lice (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) of
Some Aquatic Birds in Konya Province, Turkey, New Records for Turkish Fauna

11:45 - 12:00

SEDAT PER, KÜBRA DENLİ, NUSRET AYYILDIZ
12674 - Sakarya İlinden Türkiye Oribatid Akar (Acari) Faunası İçin İki Yeni Kayıt: Mesotritia
(M.) nuda (Berlese, 1887) ve Oribatella (O.) foliata Krivolutsky, 1974 / Two New Records for
Oribatid Acar (Acari) Fauna of Turkey from Sakarya Province: Mesotritia (M.) nuda (Berlese,
1887) and Oribatella (O.) foliata Krivolutsky, 1974

12:00 - 12:15

CENK YÜCEL, SULTAN ÇOBANOĞLU
13167 - Ankara İlinde Avrupa Ayçiçeği Güvesi, [Homoeosoma nebulellum (Lep.:
Pyralidae)]’nin Parazitoit Türleri ve Etkinliklerinin Belirlenmesi / Determination of the
Efficiency and the Parasitoids of the European Sunflower Moth, [Homoeosoma nebulellum
(Lep.: Pyralidae)] in Ankara Province

12:15 - 12:30

AYDEMİR BARIŞ, CENK YÜCEL, NARİN GÖK
13216 - Yoncada Zararlı 24 Noktalı Gelin Böceği [Subcoccinella vigintiquatuorpunctata
(Linnaeus 1758) (Coleoptera: Coccinellidae)]’nin Zonguldak İlinde Biyoekolojisi / Bioeceology
of 24 Spotted ladybird [Subcoccinella vigintiquatuorpunctata [(Linnaeus 1758) (Coleoptera:
Coccinellidae)] to Harmful on Alfalfa in Zonguldak Province

12:30 - 12:45

CENK YÜCEL, AYDEMİR BARIŞ, DİDEM CORAL ŞAHİN
13278 - Safranda Zararlı Hoplopteridius lutosus anatolicus Osella & Lodos (Col.:
Curculionidae) Üzerine Bir Araştırma / An Investigation on Harmful Hoplopteridius lutosus
anatolicus Osella & Lodos (Col.: Curculionidae) in Safran

BKM- B-2 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 11:15-12:45 (KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ)
BKM-B-2 HALL ORAL PRESENTATIONS 11:15-12:45 (GLOBAL CLIMATE CHANGE)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Enise AYYILDIZ, Doç. Dr. Ali DURKAYA
11:15 - 11:30

MERTOL ERTUĞRUL, TUĞRUL VAROL, HALİL BARIŞ ÖZEL
12335 - İklim Değişikliğinin Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi Yangın Rejimine Etkisi / The
Impact of Climate Change on Fire Regime in Western Black Sea in Turkey

11:30 - 11:45

TEMEL SARIYILDIZ, GAMZE SAVACI
12723 - A Comparison of Soil Organic Carbon and Total Nitrogen Dynamics Between
Cultivated, Agriculture and Forest Soils

11:45 - 12:00

GÖKÇE GENÇAY, ÜSTÜNER BİRBEN, BİRSEN DURKAYA
12895 - Bir Arazi Kullanım Değişikliği Örneği 2/B Arazileri / A Land Use Change Example 2
/ B Lands
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12:00 - 12:15

GAMZE YILDIZ, ŞEYMA TİRYAKİ, ŞÜKRAN DERE
13038 - Küresel CO2 Derişimindeki Artışın Caulerpa racemosa Türünün Fizyolojik Özellikleri
Üzerine Etkileri / The Impact of Global Elevated-CO2 Concentration on Physiological
Properties of Caulerpa racemosa

12:15 - 12:30

MUSTAFA KEMAL BALKİ, CENK SAYIN, HÜSEYİN SÖYLER
13221 - Etanol Kullanılan Buji Ateşlemeli Bir Motorda Hava Fazlalık Katsayısının Performansı
ve Egzoz Emisyonlarına Etkisi / The Effect on Performance and Emissions of Air Excess
Coefficient in a Spark Ignition Engine Using Ethanol

12:30 - 12:45

HÜSEYİN SÖYLER, CENK SAYIN, MUSTAFA KEMAL BALKİ
13222 - İsobütanol-Dizel Karışımlarının Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel Olarak
İncelenmesi/ Experimental Investigation of the Effect on Exhaust Emissions of IsobutanolDiesel Blends

BKM B-3 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 11:15-12:45 (EKOTURİZM)
BKM-B-3 HALL ORAL PRESENTATIONS 11:15-12:45 (ECOTOURISM)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Osman SAMSUN, Doç. Dr. Nigar ALKAN
11:15 - 11:30

ELİF AKPINAR KÜLEKÇİ, YAHYA BULUT
12607 - Olur İlçesi Ekoturizm Potansiyelinin SWOT Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi /
Determination of Potential of Ecotourism in Olur District for SWOT Analysis Method

11:30 - 11:45

BETÜL TÜLEK, MERYEM ATİK
12637 - Çankırı, Ilgaz Bölgesi Rekreasyonel Kaynakları ve Ekoturizme Katkıları/Recreational
Resources of Çankırı Ilgaz and its Contribution to the Ecotourism

11:45 - 12:00

BUKET BULUK, BEKİR EŞİTTİ, SABRİ HALUK ERDEM
12726 - Çanakkale İlinin Ekoturizm Potansiyelinin SWOT Analizi Aracılığıyla
Değerlendirilmesi / Evaluation of Ecotourism Potential of Canakkale Province by SWOT
Analysis

12:00 - 12:15

EMEL GÖNENÇ GÜLER
12930 - Ecotourism and Promoriver Project

12:15 - 12:30

HAKAN ÇELEBİ, ÖZLEM GÜLLÜ, GÜLDEN GÖK, ÖZGÜR ÇELEBİ
13036 - Türkiye’de Ekolojik Turizm ve Yeşil Yıldız Uygulaması / Ecological Tourism in Turkey
and Application of Green Star

12:30 - 12:45

DENİZ ÇELİK, YELİZ TARHAN
13115 - Yaşanılan Mekân - Farkındalık İlişkisi = Doğal ve Tarihi Çevre Koruma –Turizm /
Relationship between Residence and Awareness = Natural and Historical Environment
Protection -Turism

BKM B-4 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 11:15-12:45 (ÇEVRE EĞİTİMİ)
BKM-B-4 HALL ORAL PRESENTATIONS 11:15-12:45 (ENVIRONMENTAL EDUCATION)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Doç. Dr. Hikmet KATIRCIOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Şeyda ÇAVUŞOĞLU
11:30 - 11:45

ÖMER SEYFETTİN SEVİNÇ, YAHYA AYDIN
12672 - Suyla İlgili Atasözlerinde Çevre ve Doğaya Yönelik Bilgelik Unsurları ve Çevre
Eğitiminde Kullanılabilirliği / Wisdom Elements Releated with Environment and Nature in
Proverbs Which are Connected with Water and Utility in Environment Education

11:45 - 12:00

ÇİĞDEM ÇINGIL BARIŞ, FATMA GÜLAY KIRBAŞLAR
12961 - The Investigation of Pre-service Science Teachers’ Efficacy Perception of
Environmental Education

12:00 - 12:15

ÇİĞDEM ÇINGIL BARIŞ, FATMA GÜLAY KIRBAŞLAR
12962 - The Examining of Attitudes towards Environmental Problems of Pre-service Science
Teachers

12:30 - 12:45

SELMA AYDIN BAYRAM
13475 - İnsan-Doğa İlişkisinin Gelişimi ve Çevre Sorunlarındaki Rolü / Development of
Human-Nature Relationship and Its Role in Environmental Issues
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BKM B-5 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 11:15-12:00 (ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI)
BKM-B-5 HALL ORAL PRESENTATIONS 11:15-12:00 (ENVIRONMENT AND HEALTH)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. CELAL ÜLGER, Doç. Dr. Elife Zerrin BAĞCI
11:15 - 11:30

MUSTAFA ÇATALKAYA, ZÜBEYİR DEVRAN
12741 - Mi-1 Virülent Kök-ur Nematod Populasyonlarına Karşı Mücadele Yöntemlerinin
Etkinliğinin İncelenmesi / Investigation of the Effectiveness of Management Methods against
Mi-1 Virulent Meloidogyne incognita

11:30 - 11:45

NİLGÜN YENİL, FADİM YEMİŞ
13372 - Determination of Phenolic Components of Pomegranates Grown in the Aegean Region
of Turkey by LC-MS/MS Method

11:45 - 12:00

NİLGÜN YENİL, FADİM YEMİŞ
13379 - Investigation of the Oxalic Acid Quantity and pH Value in Arum Italicum Fruits

BKM B-6 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 11:15-12:30 (ÇEVRE KİRLİLİĞİ/İÇ SULAR BİYOLOJİSİ VE
EKOLOJİSİ/VEKTÖR EKOLOJİSİ)
BKM-B-6 HALL ORAL PRESENTATIONS 11:15-12:30 (ENVIRONMENTAL POLLUTION AND
MANAGEMENT/VECTOR ECOLOGY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Naciye Gülkız ŞENLER, Doç. Dr. Memet VAROL
11:15 - 11:30

AHMET SELÇUK ÖZEN, MEHMET GÜNDÜZ, ANIL İÇA, HAKAN BURHAN
12600 - Türkiye’de Kaya Sansarı (Martes foina)’nın Pireleri (Siphanoptera) Üzerine İlk
Araştırmalar / First investigations on stone marten, Martes foina fleas (Siphonaptera) in Turkey

11:30 - 11:45

MUTLU YALVAÇ, ZEYNEP KARAMAN, SERPİL SAVCI, ZELAL IŞIK
12866 - Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Katı Atık Karakterizasyonu / Solid Waste
Characterization of Mersin UNIVERSITY Çiftlikköy Campus

12:15 - 12:30

RODA GÖKÇE YILMAZ, OSMAN NURİ AĞDAĞ
13281 - Arıtma Çamurlarının Solucan ile Kompostlaştırılmasında Resirkülasyon ve
Havalandırmanın Verime Etkisi/ The Effect of Recirculation and Ventilation on
Vermicomposting of Wastewater Treatment Plant Sludge

BKM B-7 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 11:15-12:45 (EKOLOJİK TARIM)
BKM-B-7 HALL ORAL PRESENTATIONS 11:15-12:45 (ECOLOGIC AGRICULTURE)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Doç. Dr. Rüveyde TUNÇTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Nafiye ADAK
11:15 - 11:30

HASAN ÖZÇELİK
12711 - Gül Atıklarının Ekonomiye Kazandırılması ve Yeni Ürünler / To be Winned to
Economy of Rose Wastes and Their New Products

11:30 - 11:45

YASİN ÖZDEMİR, SEDA KAYAHAN, AYSUN ÖZTÜRK
12727 - Su Kullanımına Dayalı Olmayan Sofralık Zeytin Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi
/Development of Table Olive Production Methods not Based on Water Usage

11:45 - 12:00

AYŞE AŞKIN, Y. ZEKAİ KATIRCIOĞLU, FİLİZ ÜNAL, ERCAN KOCA
12732 - Patojen Olmayan Pseudomonasların Tarla Domates Yetiştiriciliğinde Problem Olan
Kök Çürüklüğü (Sclerotinia minör) ve Erken Yaprak Yanıklığı (Alternaria solani)
Hastalıklarının Biyolojik Mücadelesinde Kullanımı / Biological Control Of Root Rot of Tomato
(Sclerotinia minör) and Early Blight of Tomato (Alternaria solani) Using Non Pathogenic
Pseudomonads In Field Tomato Cultivation

12:00 - 12:15

TEVFİK ÖZALP, SERAP ÖÇAL, ELVAN SERT ÇELİK, ZÜBEYİR DEVRAN
12918 - Kök-ur Nematodlarına Karşı Bazı Biber Genotiplerinin Tepkileri / Responses of Pepper
Genotypes Against Root-Knot Nematodes

12:15 - 12:30

HAKAN KARADAĞ, KENAN YILDIZ
13001 - Kelkit Havzasında Organik Bağcılık İçin Uygun Alanların Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi
Sistemleri İle Haritalanması / Determination of Suitable Areas for Organic Grape Production in
Kelkit Basin and Mapping by Geographical Information Systems
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12:30 - 12:45

ALİ KİRAZ, ERTAN TAŞKAVAK
13292 - Tıbbi Sülük Hirudo verbana’da Besleme Frekansının Büyümeye ve Koza Verimine
Etkisi / The Effect of Feeding Frequency on The Growth and Cocoon Yield in Medical Leech
Hirudo verbana

12:45 - 14:00

YEMEK ARASI / LUNCH

BKM BÜYÜK SALON (PANEL)
BKM GREAT HALL (PANEL): Türkiye Biyoçeşitliliği: Güncel Bir Perspektifle Tanımı, Niteliği ve Geleceği / Biodiversity
of Turkey: Its description, patterns and future from a contemporary perspective
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof.Dr. Battal ÇIPLAK
14:00 - 15:30

BKM-FUAYE
15:30 - 16:00

Prof.Dr. Battal ÇIPLAK; Prof.Dr. Hasan H. BAŞIBÜYÜK; Prof.Dr. Fevzi Bardakçı; Dr. Ertan
Mahir KORKMAZ; Dr. Mahir BUDAK; Dr. Barış ÖZÜDOĞRU; Dr. Sarp Kaya

KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

BKM BÜYÜK SALON SÖZLÜ 16:00-17:00 (BİLDİRİLER (VEKTÖR EKOLOJİSİ)
BKM-GREAT HALL ORAL PRESENTATIONS 16:00-17:00 (VECTOR ECOLOGY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Doç.Dr.Sırrı KAR, Yrd. Doç. Dr. Aylin AKYILDIZ
16:00 - 16:15

ZAFER ŞAKACI, YILMAZ ÇAMLITEPE
12652 - Mosquito-borne Diseases Risk in Edirne

16:15 - 16:30

SARE İLKNUR YAVAŞOĞLU, ESRA ÖRENLİLİ YAYLAGÜL, MUHAMMET MUSTAFA
AKINER, CELAL ÜLGER, SELİM SUALP ÇAĞLAR, FATİH MEHMET ŞİMŞEK
12787 - Insecticide Resistance Characterization of Turkish An. sacharovi Populations

16:45 - 17:00

FİLİZ GÜNAY, MARIE PICARD, VINCENT ROBERT
13666 - MosKeyTool: A new approach to morphological identification of mosquitoes in EuroMediterranean and Black Sea Regions

BKM B-1 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 16:00-17:15 (BİYOÇEŞİTLİLİK)
BKM-B-1 HALL ORAL PRESENTATIONS 16:00-17:15 (BIODIVERSITY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Bilal KUTRUP, Doç. Dr. Özlem AKSOY
16:00 - 16:15

BURCU YILMAZ ÇITAK, HÜSEYİN DURAL
13045 - The Stomatal Characteristics of Cheirolepis Section of Centaurea genus (Asteraceae) in
Turkey

16:15 - 16:30

CEREN AKTÜRK, ÖZER YILMAZ
13097 - Endemik Gypsophila olympica (Caryophyllaceae) Türünün Bazı Biyolojik Özellikleri /
Some Biological Characteristics of Endemic Species Gypsophila olympica (Caryophyllaceae)

16:45 - 17:00

HAVVA KÜBRA SOYDABAŞ, HALİM AYTEKİN ERGÜL, FEVZİ UÇKAN, ARDA
TONAY, IVAN PARNIKOZA
13263 - Phylogenetic Analysis of Andreaea moss Including Andreaea regularis from Galindez
Island (Antarctic Peninsula) Based on rbcL Gene Sequences

17:00 - 17:15

DENİZ ULUKUŞ, OSMAN TUGAY
13469 - Micromorphology and Palynology Belong to Section Stenocephala Bunge. Taxa of
Cousinia (Asteraceae) Genus Distributing in Turkey

BKM- B-2 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 16:00-17:00 (HAVA KİRLİLİĞİ/KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ)
BKM-B-2 HALL ORAL PRESENTATIONS 16:00-17:00 (AIR POLLUTION/GLOBAL CLIMATE CHANGE)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ, Doç. Dr. Serpil YİLMAZ
16:00 - 16:15

PINAR ZEĞEREK, VELİ ORTAÇEŞME
12710 - Kentsel Hava Kirliliğinin Kontrolünde Yeşil Alanların Önemi / The Importance of
Green Spaces on Urban Air Pollution Control

16:15 - 16:30

BİRSEN DURKAYA, ALİ DURKAYA
12820 - Küresel İklim Değişimi Farkındalığında Eğitimin Önemi / The Importance of Education
in Global Climate Change Awareness
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16:30 - 16:45

NURDAN AKAKÇE, AYSUN UĞUR GÖRGÜN, NURCAN TOPÇU, MÜSLİM MURAT
SAC, CANER TAŞKÖPRÜ
13021 - Hava Kirliliğinin Yağmur Suyundaki Rn-222 Konsantrasyonuna Göre
Değerlendirilmesi (İzmir, Bornova) / Evaluation of Air Pollution with Regard tO Rn-222
Concentration in Rain Water (İzmir, Bornova)

16:45 - 17:00

İSMAİL BECENEN
13406 - Edirne İlinde Doğalgaz Kullanımı ve Hava Kirliliği / Natural Gas Usage and Air
Pollution in Edirne

BKM B-3 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 16:00-17:30 (EKOTURİZM/PEYZAJ EKOLOJİSİ/RESTORASYON
EKOLOJİSİ)
BKM-B-3 HALL ORAL PRESENTATIONS 16:00-17:30 (ECOTOURISM/LANDSCAPE ECOLOGY/RESTORATION
ECOLOGY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Doç. Dr. Emel GÖNENÇ GÜLER, Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇETİN
16:00 - 16:15

HALİL BARIŞ ÖZEL, TUĞRUL VAROL, NEBİ BİLİR, İLKER KAPUKIRAN
12319 - Farklı Otomatik Öğrenme Algoritmaları Yardımıyla Kumluca Orman İşletme Şefliği
Kayın (Fagus orientalis Lipsky.) + Göknar (Abies nordmanniana subsp. bornmülleriana Mattf )
Karışık Meşcerelerindeki Doğal Gençlik Sayılarının Tahmini / Estimation of Number of Natural
Juvenilities in Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.) and Uludag Fir (Abies nordmanniana
subsp. bornmülleriana Mattf ) Mixed Stands in Kumluca Forest Range Directorate by Different
Automatic Learning Algorithms

16:15 - 16:30

OKAN YELER, ONUR ŞATIR
12563 - Doğu Anadolu Bölgesindeki Peyzaj Uygulamalarında Kullanılan Bazı Süs Bitkilerinin
Ekolojik İhtiyaçlarının Van İli Örneğinde İncelenmesi / Investigation of the Ecological Needs
of Some Ornamental Plants Used in Landscape Applications in Eastern Anatolia Region in the
Case of Van

16:45 - 17:00

EMRAH YILDIRIM, PINAR ZEĞEREK, VELİ ORTAÇEŞME
13148 - Kentsel Açık ve Yeşil Alan Planlama ve Kent Ekolojisi / Urban Open and Green Space
Planning and Urban Ecology

17:00 - 17:15

SEBAHAT AÇIKSÖZ, PINAR BOLLUKCU, GİZEM CENGİZ GÖKÇE
13166 - Ekoturizm Stratejilerine İlişkin Üç Senaryo: Bartın-Amasra-Ahatlar Yerleşimi / Three
Scenarios on Ecotourism Strategies: Bartın-Amasra-Ahatlar Settlement

17:15 - 17:30

PINAR BOLLUKCU, ASLI CESUR
13185 - Kırsal Kalkınmada Turizmin Rolü: Ankara-Ayaş Örneğinde Bir Değerlendirme / The
Role of Tourism in Rural Development: An Evaluation On Ankara-Ayaş

BKM B-4 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 16:00-17:30 (ÇEVRE YÖNETİMİ/KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI)
BKM-B-4 HALL ORAL PRESENTATIONS 16:00-17:30 (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT/URBANISATION
AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜKÖDÜK, Doç. Dr. Göknur ŞİŞMAN AYDIN
16:00 - 16:15

İSMET DAŞDEMİR, YUNUS GÜLER, GÖKÇE GENÇAY
12889 - Sürdürülebilir Çevre ve Orman Yönetiminde Orman Muhafaza Memurlarının Rolü /
The Role of Forest Conservation Officers in Sustainable Environment and Forest Management

16:15 - 16:30

MİRAY ÖZDEN
13044 - Kentleşme ve Çevre Üzerindeki Etkileri / Urbanisation and Its Impact on Environment

16:30 - 16:45

NURHAN KOÇAN
13162 - 1954 Yılı Uşak Kentsel Yapısına Yönelik Bir Araştırma / An investigation on Year
1954 Uşak Province Urban Structure

16:45 - 17:00

AYSE GERTİK, VEDİA AKANSU
13172 - Yapılaşma Alanlarındaki Renovasyon Çalışmalarında Biomimesis Yaklaşımı: Kıbrıs
Kapalı Maraş Örneği / Biomimesis Aproach to the Renovation Studies in Convergence Areas:
Case of Varosha of Cyprus
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17:00 - 17:15

MEHMET TUNÇER, SİMGE ÖZDAL OKTAY
13189 - Milli Parklarda Uzun Devreli Gelişme Planı Hazırlanması Yöntem ve Teknikleri:
Soğuksu Milli Parkı Örneği / Methods and Techniques in Preperation of Secular Decade
Strategic Plan for National Parks: Case of Soğuksu National Park

17:15 - 17:30

MUHİBE ASLI ALP, YELİZ EMECEN
13393 - Kentleşme Sürecinde Rekreasyonun Önemi / The Importance of Recreation in the
Process of Urbanization

BKM B-5 SALONU (SÖZLÜ BİLDİRİLER 16:00-17:15 (GENEL EKOLOJİ/SULAK ALANLAR YÖNETİMİ)
BKM-B-5 HALL ORAL PRESENTATIONS 16:00-17:15 (GENERAL ECOLOGY/WETLANDS MANAGEMENT)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Yasemin SAYGI, Doç. Dr. Aziz ASLAN
16:00 - 16:15

SEDA MACUN, FATMA YILDIZ DEMİRKALP
12685 - Bafra Balık Gölleri (Balık Gölü ve Uzungöl)’nde Yaşayan Bazı Balık Türlerinin Trofik
Düzeyinin Belirlenmesi/Determination of the Trophic Level of Some Fish Species Living in the
Bafra Balık Lakes (Balık Gölü ve Uzungöl)

16:15 - 16:30

ÇAĞAŞAN KARACAOĞLU, YASEMİN SAYGI, FATMA YILDIZ DEMİRKALP, SEDA
MACUN, CEREN DENİZ ÖZDEMİR, ERTUNÇ GÜNDÜZ, ZEYNEP ÇETEREZ
12693 - Ötrofik Acısu Özelliği Gösteren İki Sığ Gölde (Balık Gölü ve Uzungöl, Kızılırmak
Deltası/Samsun) Sualtı Makrofitlerinin Gelişimi / Submerged Vegetation Development in two
Shallow, Eutrophic Brackish Lakes (Balık Lake and Uzungöl, Kızılırmak Delta /Samsun)

16:30 - 16:45

SEMA BUZ, BEKİR GÜZEL
12862 - Ekoloji Boyutuyla Sosyal Politikalar / Social Policies in Terms Of Ecology

16:45 - 17:00

SERAY OZDEN
13062 - The Relationship between Bark Thickness and Shoot Diameter in Green Branch Shoots
of Three Temperate Tree Species

17:00 - 17:15

RENA HÜSEYİNOĞLU, ERKAN YALÇIN
13096 - Giresun Dağları Eğribel Geçidi Subalpin Bölgesi'nde Tür Zenginliği ile Çevresel
Faktörler Arasındaki İlişkiler / Relationships between Species Richness and Ecological Factors
in an Subalpine Community of Egribel Pass of Giresun Mountains

BKM B-6 SALONU (BİLDİRİLER 16:00-17:00 (ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ)
BKM-B-6 HALL ORAL PRESENTATIONS 16:00-17:00 (ENVIRONMENTAL POLLUTION AND MANAGEMENT)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Ömer Köksal ERMAN, Doç. Dr. Selma KATALAY
16:00 - 16:15

ESRA TINMAZ KÖSE, NURBANU DOĞAN
12584 - Characterization of Sea Surface Wastes: Marmara Sea Example

16:15 - 16:30

ESRA TINMAZ KÖSE, TUĞÇE YAYDIRGAN
12605 - Construction & Demolition Wastes Occurring from Urban Renewal Studies: Tekirdağ
Province Example

16:30 - 16:45

EMİN KAPLAN, EROL BAYHAN
12698 - Mardin Tarım Alanlarında Üreticilerin Bitki Koruma Uygulamalarında Yaşadığı
Sorunlar / Farmers Living Problems of Plant Protection Applications in Agriculture Areas of
Mardin

16:45 - 17:00

AYŞE DURAK, OSMAN KARAGÜZEL
12817 - Peyzaj Alanlarında Gübreleme ve Çevre İle İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme / An
Evaluation of Fertilization in Landscape Areas and Their Connections with the Environment

BKM B-7 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 16:00-17:30 (GENEL EKOLOJİ/İÇ SULAR BİYOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ)
BKM-B-7 HALL ORAL PRESENTATIONS 16:00-17:30 (GENERAL ECOLOGY/BIOLOGY AND ECOLOGY OF
INLAND WATERS)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK, Doç. Dr. Mine TÜRKTAŞ
16:00 - 16:15

GÖKTUĞ GÜL, NURCAN UZEL, ALİ GÜL
12105 - Manisa İli İçsu Balıkları ve Çevresel Tehditler / Manisa City Freshwater Fishes and
Environmental Threats
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16:15 - 16:30

N. LERZAN ÇİÇEK
12943 - Aksu Stream (Isparta-Antalya) Estuary Zone Epilithic and Planktonic Algae Diversity

16:30 - 16:45

FERHAT KARA
13015 - A Stand Density Management Diagram for Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky)
Forests

16:45 - 17:00

SERTER ÇATAV, ÇAĞATAY TAVŞANOĞLU, KÖKSAL KÜÇÜKAKYÜZ
13351 - Yangın Kökenli Kimyasalların Akdeniz Havzası Bitkilerinin Tohum Çimlenmesi ve
Fide Büyümesi Üzerine Teşvik Edici Etkisi / The Promotive Effect of Fire Derived Chemicals
on Seed Germination and Seedling Growth of Mediterranean Basin Plants

17:00 - 17:15

MİHRİBAN ÖZEN, METE YILMAZ
13373 - Uluabat Gölü’nde Siyanobakteriler ile İlgili Toksin Genlerinin PZR ile Saptanması /
Detection of Toxin Genes associated with Cyanobacteria by PCR in Lake Uluabat

17:15 - 17:30

SALİH MURAT ARAT, BURAK ÖTERLER, BELGİN ÇAMUR-ELİPEK
13441 - Süloğlu Baraj Gölü'nde (Edirne) Mikrosistin Varlığının Araştırılması / Investigation of
Microcystin Presence in Süloğlu Dam Lake (Edirne)

BKM BÜYÜK SALON SÖZLÜ BİLDİRİLER 17:10-18:10 (VEKTÖR EKOLOJİSİ/BİYOÇEŞİTLİLİK)
BKM-GREAT HALL ORAL PRESENTATIONS 17:10-18:10 (VECTOR ECOLOGY/BIODIVERSITY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Şafak CEYLAN, Yrd. Doç. Dr. Menekşe TAŞ
17:10 - 17:25

İSMAİL ERKAYA, MEHMET ALİ TABUR
13074 - Species Composition of Blood-sucking Dipterans in Artificial Avian Nests in Kovada
Stream Arboretum Isparta, Turkey

17:25 - 17:40

ZEYHAN UYAR
13138 - Bursa Uludağ Yöresi Thomisid ve Philodromid’Lerinin (Araneae, Thomisidae,
Philodromidae) Sistematik Yönden İncelenmesi / Systematics of the Thomisids and
Philodromids (Araneae: Thomisidae, Philodromidae) Fauna of Uludağ Mountain-Bursa

17:40 - 17:55

ULUÇ ERKAN, SIRRI KAR
13203 - Trakya Yöresi Yaban Domuzlarında Kene ve Bit Enfestasyonu / Infestation of Ticks
and Louse in Wild Boars in Thrace

17:55 - 18:10

MERT ELVERİCİ, EVRİM KARAÇETİN, CAN BİLGİN
13369 - Zeytinlik ve Akdeniz Doğal Biyotoplarının Örümcek Komüniteleri Açısından
Karşılaştırılması, Ege Kıyısından Yeni Veriler / Comparison of Spider Communities from Olive
Groves and Native Mediterranean Biotopes, New Data from the Aegean Coast

15 EYLÜL 2017, CUMA / 15 SEPTEMBER 2017, FRIDAY
BKM BÜYÜK SALON SÖZLÜ BİLDİRİLER 09:00-10:45 (BİYOÇEŞİTLİLİK/UZAKTAN ALGILAMA VE VERİ
DÜZENLENMESİ)
BKM-GREAT HALL ORAL PRESENTATIONS 09:00-10:45 (BIODIVERSITY/ REMOTE SENSING AND DATA
ASSIMILATION)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Osman Nuri AGDA, Doç. Dr. Ersen Aydın YAĞMUR
09:00 - 09:15

MİNE TÜRKTAŞ, ÜMMÜGÜLSÜM TANMAN ZIPLAR, TUĞBA GÜRKÖK
13031 - Impact of Transposable Elements in Environmental Adaptation in Olive

09:15 - 09:30

MERVE GÜVEN, FİGEN ERSOY, ÖZER YILMAZ
13140 - Endemik Verbascum bombyciferum Boiss. Türünün Genetik Çeşitliliğinin ISSR
Yöntemi ile Belirlenmesi / Identification of Genetic Diversity of Endemic Verbascum
bombyciferum Boiss. Using ISSR

09:30 - 09:45

SEVDA HASTAOĞLU ÖRGEN, MAHİR BUDAK, ERTAN MAHİR KORKMAZ, HASAN
HÜSEYİN BAŞIBÜYÜK
13142 - Macropya Dahlbom, 1835 ve Dolerus Panzer, 1801 (Hymenoptera: Symphyta:
Tenthredinidae) Cinslerinde İkili DNA Barkodlama Uygulaması / Application of the Binary
DNA Barcoding in the Genera of Macrophya Dahlbom, 1835 and Dolerus Panzer, 1801
(Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae)
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09:45 - 10:00

ÖZGÜL DOĞAN, MAHİR BUDAK, ERTAN MAHİR KORKMAZ, BATTAL ÇIPLAK,
HASAN HÜSEYİN BAŞIBÜYÜK
13240 - Orthoptera (Insecta) Takımında COI-tabanlı DNA Barkodlama Yönteminin
Taksonomik Kullanışlılığı / Taxonomical Utility of COI-based DNA Barcoding Method in
Order Orthoptera (Insecta)

10:00 - 10:15

BELGİN GÖÇMEN TAŞKIN, ABUZER GÜLER, ERSİN DOĞAÇ, TAYLAN
DOĞAROĞLU, VATAN TAŞKIN
13452 - Analysis of trnL intron and trnL-trnF Intergenic Spacer Regions of Chloroplast DNA in
Tertiary Relict Endemic Phoenix theophrasti Populations in Turkey and the Other Palm Species

BKM B-1 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 09:00-10:30 (BİYOÇEŞİTLİLİK)
BKM-B-1 HALL ORAL PRESENTATIONS 09:00-10:30 (BIODIVERSITY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Erdoğan ÇİÇEK, Doç. Dr. Serpil YİLMAZ
09:00 - 09:15

AYSEL USLU, PELİN ŞAHİN KÖRMEÇLİ
12658 - Yapılı Çevrede Peyzaj Tasarımı Aracılığı ile Toplumda Biyoçeşitlilik Farkındalığının
Geliştirilmesi / Promoting Urban Biodiversity Awareness of Public on Built-Up Areas through
Landscape Design

09:15 - 09:30

TUĞBA GÜRKÖK, MİNE TÜRKTAŞ, MELDA DÖLARSLAN, EBRU GÜL
13026 - Effect of Genome Size on Biodiversity

09:30 - 09:45

TUĞÇE AYGEN, SEVGİ KAYNAR, OZAN ÇİFTÇİ, EMRE KESKİN
13151 - Fast Species Identification from Ballast Water Using Environmental DNA Approach

09:45 - 10:00

ERCAN SELÇUK ÜNLÜ, ÖMER CAN ÜNÜVAR, MERYEM AYDIN
13247 - Identification and Cloning of Alternative Oxidase Encoding Genes in Invasive Marine
Algae, Caulerpa cylindracea

10:00 - 10:15

HAVVA KÜBRA SOYDABAŞ, ŞENER ATAK, FEVZİ UÇKAN
13266 - Phylogenetic Status of Lamiinae (Cerambycidae: Coleoptera) Species from Kocaeli
Province Based COI Gene Sequences

10:15 - 10:30

GÜL BİNBOĞA
13289 - Sürdürülebilirlik Kapsamında Biyoçeşitliliğin Korunmasında Korunan Alanların Önemi
ve Türkiye’nin Durumunun Değerlendirilmesi / The Importance of Protected Areas to Protection
of Biodiversity Within the Scope of Sustainability and the Evaluation of Situation in Turkey

BKM- B-2 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 09:00-10:30 (KORUMA BİYOLOJİSİ)
BKM-B-2 HALL ORAL PRESENTATIONS 09:00-10:30 (CONSERVATION BIOLOGY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ, Doç. Dr. Emine H. KANDIR
09:00 - 09:15

OĞUZ TÜRKOZAN, CAN YILMAZ, SEZGİN KARAMAN, CELAL ÜLGER
12758 - Trakya Tosbağası (Testudo hermanni) Populasyonunun Güncel Durumu / The Actual
Situation of Thrace Turtle (Testudo hermanni) Population

09:15 - 09:30

FAHRETTİN KÜÇÜK, İSKENDER GÜLLE, SALİM SERKAN GÜÇLÜ
12894 - Implementation of Species Action Plan for Turkey’s Inland Fishes: Capoeta mauricii
and Alburnus nasreddini (Teleostei; Cyprinidae)

09:30 - 09:45

SERGUN DAYAN
13176 - Türkiyenin Nadir Bitkilerinin Korunmasında Doku Kültürü Tekniklerinin Kullanımı /
The Use Of Tissue Culture Techniques in The Conservation of Rare Plants of Turkey

09:45 - 10:00

HÜSEYİN AMBARLI, DENİZ MENGÜLLÜOĞLU, JÖRNS FİCKEL, DANİEL W.
FÖRSTER
13236 - Population genetics of a source population of brown bears in northeastern Turkey

10:15 - 10:30

UĞUR CENGİZ ERİSMİS
13608 - Monitoring of Two Amphibian Pathogens (Batrachochytrium dendrobatidis, Ranavirüs)
in Thrace Region
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BKM B-3 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 09:00-10:45 (ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ/GIDA GÜVENLİĞİ)
BKM-B-3 HALL ORAL PRESENTATIONS 09:00-10:45 (ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY/FOOD SAFETY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI, Doç. Dr. Veysel TOLAN
09:00 - 09:15

MERİÇ LÜTFİ AVSEVER
12561 - First Report of trh Positive Vibrio alginolyticus Isolates from Bivalve Molluscs in
Turkey

09:30 - 09:45

NURCAN VARDAR YEL, EMRAH YELBOGA, BANU BAHAR
12641 - Mikroalgden Ağır Metal İçermeyen ve DHA Konsantrasyonu Yüksek Omega-3 Yağ
Asidi Üretimi ve Süperkritik Akışkan Yağ Ekstraksiyonu / Production of Heavy Metal-Free and
High DHA Concentrated Omega-3 Fatty Acid and Supercritical Fluid Lipid Extraction

09:45 - 10:00

DENİZ AKSOY, ECE ŞEN
12766 - Gıda Kökenli Salmonella enterica İzolatlarının Biyofilm Oluşturma Özelliklerinin
Belirlenmesi / Determination of Biofilm Formation in Food-borne Salmonella enterica Isolates

10:00 - 10:15

FATMA ÖZTÜRK, HATİCE GÜNDÜZ, GÖKNUR SÜRENGİL, SEVİM HAMZAÇEBİ
13103 - Nar Kabuğu Ekstraktı İçeren Aljinat Filmlerin Uskumru Filetolarının Mikrobiyel
Kalitesi ve L. monocytogenes’in Gelişimi Üzerine Etkisi / The Effects of Alginate Films
Involving Pomegranate Peel Extract on the Microbial Quality of Mackerel Fillets and the
Development of L. monocytogenes

10:15 - 10:30

GÜLŞEN GÜVEN, OSMAN BURGAZ, RIDVAN AKSOY, MUSTAFA DEMİR
13219 - Determination of Trace Element Concentrations of Vegetables and Fruits Sold in Public
Market in Aydın Province

10:30 - 10:45

YİĞİT TERZİ, FÜSUN BAHRİYE UÇAR, SEÇKİN AKYILDIZ
13249 - Nikotin Parçalayan Bakterilerin İdentifikasyonu ve Parçalanma Ürünlerinin Saptanması
/ Identification of Nicotine-degrading Bacteria and Detection of Disintegration Products

BKM B-4 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 09:00-10:30 (KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI)
BKM-B-4 HALL ORAL PRESENTATIONS 09:00-10:30 (URBANISATION AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Osman Nuri AĞDAĞ, Doç. Dr. Funda YOLDAŞ
09:00 - 09:15

DEVRİM YETKİN, TARKAN YORULMAZ, ALİ ERDOĞAN
13013 - Kentleşme ve Yarasalar / Urbanization and Bats

09:15 - 09:30

SELMA ÇELİKYAY
13063 - A Comparison of Residential Expansion and Agricultural Land Use Patterns in Bartın City

09:30 - 09:45

FATMA KÜRÜM VAROLGÜNEŞ, SADIK VAROLGÜNEŞ, SEMRA ÇAMUKA
13146 - Yavaş Şehir Hareketi ‘‘Cittaslow’’ / Slow City Action "Cittaslow"

10:00 - 10:15

BÜŞRA BÖLCECİ, BURCU SILAYDIN AYDIN
13315 - Açık-Yeşil Alanların Tasarlanmasında Koruma-Kullanma Dengesi Temelinde Ölçekler
Arası İlişkisinin Tanımlanması: Ödemiş (İzmir) Örneği/Defining the Relationship Between
Scales Based on the Conservation-Use Balance in the Design of Open-Green Areas: Ödemiş
(İzmir) Example

BKM B-5 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 09:00-10:30 (EKOTOKSİKOLOJİ)
BKM-B-5 HALL ORAL PRESENTATIONS 09:00-10:30 (ECOTOXICOLOGY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Naime ARSLAN, Doç. Dr. Beril AKIN
09:00 - 09:15

SELMA KATALAY, ALTUĞ YAVAŞOĞLU, FATİH OLTULU, GÜRKAN YİĞİTTÜRK,
ADEM GÜNER, NEFİSE ÜLKÜ KARABAY YAVAŞOĞLU
13042 - Çinko Piritiyon'un Akut Maruziyeti Sonucu Midye (Mytilus galloprovincialis)
Dokularında Histolojik Değişimlerin İncelenmesi / Investigation of Histological Changes in the
Mussels (Mytilus galloprovincialis) Tissues of Acute Exposure of Zinc Pyrithione

09:15 - 09:30

MURAT YOLCU, ELİF İPEK SATAR
13075 - Organofosfor Bir Pestisit Olan Diazinon'un Oreochromis niloticus'un Solungaç
Fosfolipid Fraksiyonu Üzerine Etkisi / The Effect of Diazinon, a Organophosphorous Pesticide,
on Phospholipid Fraction in the Gill of Oreochromis niloticus
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09:30 - 09:45

NESLİHAN TÜRKÇÜ, RAHİME ORAL
13125 - Deniz Kestanesi Embriyolarının Erken Gelişimi Üzerine Sıcaklık Değişiklikleri ve
Metallerin Birlikte Etkileri / Combined Effects of Temperature Changes and Metals on The
Early Development of The Sea Urchin Embryo

09:45 - 10:00

BİRGÜL OTLUDİL, ÖZLEM DEMİRCİ, A. İSMAİL ÖZKAN, FEYSEL ÇAKMAK,
LOKMAN DAMAR
13244
Melanopsis
praemorsa
Lınnaeus,
1758
(Gastropoda:Pulmonata)’nın
Hepatopankreasında Glifosat Toksisitesinin Histopatolojik İncelenmesi / Histopathological
Investigation of Glyphosate Toxicity in Digestive Gland of Melanopsis praemorsa
(Gastropoda:Pulmonate)

10:00 - 10:15

HATİCE PARLAK, MUHAMMET ALİ KARAASLAN, ÖZLEM ÇAKAL ARSLAN,
MELTEM BOYACIOĞLU
13272 - Propranolol ve Metilparaben’ in Birlikte Deniz Kestanesi (Arbacia lixula) Embriyo
Gelişimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi/ Investigation of Effects of Propranolol Along with
Paraben on the Embrional Development of Sea Urchin (Arbacia lixula)

10:15 - 10:30

AHMET ALİ BERBER, MERAL YURTSEVER, ELİF ÖZLEM KIRKAN, NURCAN
BERBER, HÜSEYİN AKSOY
13295 - Polistren Mikrokürelerinin Neocaridina sp. (Decapoda: Caridea) Üzerinde Genotoksik
Etkisi/Genotoxic Effect of Polystrene Microsphere on Neocaridina sp. (Decapoda: Caridea)

BKM B-6 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 09:00-10:30 (ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ)
BKM-B-6 HALL ORAL PRESENTATIONS 09:00-10:30 (ENVIRONMENTAL POLLUTION AND MANAGEMENT)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Öznur ERGEN AKÇİN, Doç. Dr. Utku GÜNER
09:00 - 09:15

YELİZ OZUDOGRU, MELEK MERDİVAN
12775 - Modifiye Edilmiş Cystoseira barbata Kullanılarak Uranyum Giderimi / Adsorption of
Uranium by Chemically Modified Cystoseira barbata

09:15 - 09:30

PINAR YILDIRIM, ERTAN ERCAN
12794 - Güllük Körfezi'nde (Kazıklı Liman’ında) Ağ Kafeslerde Balık Yetiştiriciliğinin Su
Kalitesine Etkileri / The Effects on the Water Quality of Fish Farm in Offshore Cages in Gulluk
Gulf, Turkey

09:30 - 09:45

ORKİDE MİNARECİ, MERVE BAZER
13003 - Küçük Menderes Nehri Su Kalitesi Parametreleri / The Water Quality Parameters of
Küçük Menderes River

09:45 - 10:00

GÖKNUR ŞİŞMAN AYDIN, ALP SALMAN, RAHİME ORAL, KEMAL ŞİMŞEK, FATMA
KOÇBAŞ
13099 - Gediz Deltası (İzmir Körfezi) Kuzey Drenaj Kanallarının ve Lagün (Homa ve Kırdeniz)
Alanlarının Su ve Sedimentinde Bazı Ağır Metal Seviyeleri / Some Heavy Metal Levels of
Water and Sediments from North Drainage Channels and Lagoon areas (Homa and Kırdeniz) of
Gediz Delta (Izmir Bay)

10:00 - 10:15

MEHMET BALTAŞ, GÖKNUR ŞİŞMAN AYDIN, KEMAL ŞİMŞEK
13100 - Klinoptilolit ve Mordenit Zeolitlerinin Mikroalg Chlorella marina (Butcher, 1952) ile
Kullanım Potansiyeli / Potential of Usage Clinoptilolite and Mordenite Zeolites with Microalgae
Chlorella marina (Butcher, 1952)

10:15 - 10:30

ŞEYMA BETÜL ALBAYRAK KILIÇASLAN
13488 - Türkiye ve Diğer Ülkelerden Örneklerle Maden Alanı Rehabilitasyon Uygulamaları / Postmining Site Rehabilitation Applications with Case Studies from Turkey and the Other Countries
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BKM B-7 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 09:00-10:45 (İÇ SULAR BİYOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ)
BKM-B-7 HALL ORAL PRESENTATIONS 09:00-10:45 (BIOLOGY AND ECOLOGY OF INLAND WATERS)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Hasan M. SARI, Doç. Dr. İlhan KAYA
09:00 - 09:15

İREM GENÇAY, YASEMİN SAYGI
12857 - Yeniçağa Gölü (Bolu) Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) Populasyonu Üzerine
Ön Ekolojik Araştırmalar / Pre-Ecological Researches on the Population of Astacus
leptodactylus (Eschscholtz,1823) in Lake Yeniçağa (Bolu)

09:15 - 09:30

HABİL UĞUR KOCA, MURTAZA ÖLMEZ
12709 - Isparta İli Sınırları İçindeki Aksu Çayı-Köprüçay Nehri’nin Balık Türleri ve Dağılımları /
The Distribution and Fish Species of Aksu Steram-Köprüçay River in Isparta Province

09:30 - 09:45

KORAY ÖZŞEKER, COŞKUN ERÜZ, NEİRA PURWANTY İSMAİL
12914 - Assessment of Heavy Metal Pollution in Sediment Pore Water from Borçka Dam Lake,
Turkey

09:45 - 10:00

KORAY ÖZŞEKER, COŞKUN ERÜZ, NEİRA PURWANTY İSMAİL
12915 - Ecological Pathways of Metal Pollution in Degirmendere River (River Bed and Estuary)
Sediment of Southeastern Black Sea Region, Turkey

10:00 - 10:15

SERHAT MURAT ALKAN, ESER KARADUMAN, AHMET TURAN SAN, REŞİT BİLİCİ,
ABDULMUTTALİP BERİ, METİN CALTA, MÜRŞİDE DARTAY
13124 - Lenght-Weight and Lenght-Lenght Relationships for Prussian Carp (Carassius gibelio
Blonch, 1782) in Devegecidi Dam Lake (Diyarbakır, Turkey)

10:15 - 10:30

ÖZLEM DAĞLI, RAHİME ORAL
13171 - Su Sümbülünün (Eichhornia crassipes) Tuz Toleransı / Salinity Tolerance of Water
Hyacinth (Eichhornia crassipes)

10:30 - 10:45

DENİZ İNNAL
13340 - Present Distribution, Threats and Length-weight Relationships of the Mediterranean
Blenniids (Actinopterygii, Blennidae) in Brackish Waters of Mediterranean Coast of Turkey

BKM-FUAYE
10:45 - 11:15

KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

BKM BÜYÜK SALON SÖZLÜ BİLDİRİLER 11:15-12:45 (BİYOÇEŞİTLİLİK)
BKM-GREAT HALL ORAL PRESENTATIONS 11:15-12:45 (BIODIVERSITY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Uğur GÖZEL, Yrd. Doç. Dr. Nurcan BERBER
11:30 - 11:45

BİLGE HİLAL ÇADIRCI, MELİS ÇAKDİNLEYEN
13338 - Biodiversity of Resadiye Hot Spring

12:00 - 12:15

ERTAN MAHİR KORKMAZ, MAHİR BUDAK, ÖZGÜL DOĞAN, HASAN HÜSEYİN
BAŞIBÜYÜK
13191 - ITS2’nin Tahmini İkincil Yapısının Karakterizasyonu ve Bazı Böcek Takımlarında
Taksonomik Açıdan Kullanışlılığı / The Characterisation of Putative Secondary Structure of
ITS2 and Its Taxonomical Utility in Some Insect Orders

12:15 - 12:30

TEOMAN KANKILIÇ, PERİNÇEK SEÇKİNOZAN ŞEKER, DERYA ALTUNBAŞ, TOLGA
KANKILIÇ, ENGİN SELVİ, NURİ YİĞİT, ERCÜMENT ÇOLAK
13334 - Mitochondrial DNA Variations of Dryomys nitedula (Mammalia: Rodentia) Distributed
in Turkey Based on 12S Ribosomal RNA

12:30 - 12:45

TEOMAN KANKILIÇ, ENGİN SELVİ, H. DİDEM ÇELİKBİLEK, PERİNÇEK
SEÇKİNOZAN ŞEKER, TOLGA KANKILIÇ
13357 - Determination of the Genetic Variation in Different Chromosome Races of Nannospalax
(Rodentia: Spalacidae) from Turkey Using 16S rRNA Gene
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BKM B-1 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 11:15-12:45 (BİYOÇEŞİTLİLİK)
BKM-B-1 HALL ORAL PRESENTATIONS 11:15-12:45 (BIODIVERSITY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Osman SAMSUN, Yrd. Doç. Dr. Filiz SANAL
11:15 - 11:30

BİLAL DİK, UGUR USLU
12634 - Türkiye’nin Konya Yöresindeki Yabani Tavşanların (Lepus europaeus Pallas)
Ektoparazitleri /Ectoparasites of Hares (Lepus europaeus, Pallas) in Konya Province, Turkey

11:30 - 11:45

SEVİL ERDOĞAN, BATUHAN MUHARREM ÇALIŞKAN, TUGAY GÖĞÜŞ
13403 - Isolation and Characterization of Chitin from Freshwater Copepods

11:45 - 12:00

ELİF ÖZGÜR ÖZBEK, MİNE ÇARDAK, TURHAN KEBAPÇIOĞLU
13121 - Some Ecological Factors Affecting the Distribution of Chondrichthyan Species in the
Littoral Zone of the Gulf of Antalya

12:00 - 12:15

OSMAN TUGAY, KUDDİSİ ERTUĞRUL
13493 - The Geophyte Plants of Karaman (Toros Mountain/Turkey)

12:15 - 12:30

FEVZİ BARDAKCI
13715 - Güncel Çalışmalar Işığında Türkiye’nin İhtiyofaunası / Ichthyofauna of Turkey in the
Light of Current Studies

12:30 - 12:45

MUSTAFA KAYA
13767 - Gölbaba Bataklığı ve Çevresinin (Edirne) Kuşları Üzerine Bir Araştırma / A Research
on Birds of Gölbaba Marsh and Its Vicinity (Edirne)

BKM- B-2 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 11:15-12:45 (KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI/KORUMA
BİYOLOJİSİ)
BKM-B-2 HALL ORAL PRESENTATIONS 11:15-12:45 (URBANISATION AND ENVIRONMENTAL
PROBLEMS/CONSERVATION BIOLOGY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. İbrahim YILMAZ, Doç. Dr. Vedat ŞEKEROĞLU
11:15 - 11:30

HEDİYE AKTAŞ AYTEPE, ÖMER VAROL
12599 - Rhaponticoides mykalea’nın Muğla Populasyonu Üzerine Gözlemler/ Observations on
Muğla Population of Rhaponticoides mykalea

11:30 - 11:45

RECEP KARAKAS, ABDULLAH ATABEY
12752 - A new nesting site for Dead-sea Sparrow Passer moabiticus (Tristram, 1864) from
Diyarbakır, Turkey

11:45 - 12:00

NAZIM KAŞOT, MERT BEŞİKTAŞ
12945 - Wildlife Rehabilitation in North Cyprus

12:00 - 12:15

FERHAT KARA, İLKİM ÇAVUŞ, LATİF KALIN
13012 - Influence of Upstream Urban Practices on Downstream Morphology where Best
Management Practices are Present

12:15 - 12:30

DENİZ ÇELİK, SEBAHAT AÇIKSÖZ
13112 - Kentsel Kimlikte Algı ve Farkındalığın Rolü: Amasra-Bartın Örneği / The Role of
Perception and Awareness in the Urban Identity: A Case Study in Amasra-Bartın

BKM B-3 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 11:15-12:45 (ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ/ TARIMSAL
BİYOTEKNOLOJİ/EKOTURİZM)
BKM-B-3 HALL ORAL PRESENTATIONS 11:15-12:45 (ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY/AGRICULTURAL
BIOTECHNOLOGY/ECOTOURISM)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Gıyasettin KAŞIK, Doç. Dr. Selime MENTEŞ ÇOLAK
11:15 - 11:30

MERİÇ LÜTFİ AVSEVER, CEMAL ÜN
12562 - Distribution of Hemolysin Genes in Turkish Vibrio anguillarum Isolates

11:30 - 11:45

ŞENGÜL ALPAY KARAOĞLU, ÜLKÜ ZEYNEP ÜREYEN, EMEL UZUNALİOĞLU,
ŞULE GÜZEL, ARİF BOZDEVECİ
12630 - Orchid Originated from Root Bacillus sp. 112O1 Isolate’s Bioremedant Properties and
Effect of Zea Mays Germination on Copper Being
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11:45 - 12:00

HALİDE AYDOĞDU
12976 - Topraktan İzole Edilen Trichoderma Türlerinin Çeşitli Fusarium Türlerine Karşı in vitro
Antagonistik Etkileri / In vitro Antagonistic Effects of Trichoderma Species Isolated from Soil
Against Different Fusarium Species

12:00 - 12:15

SEMA AGÜLOGLU FİNCAN
12989 - Production and Purification of Extracellular α -Amylase from Bacillus megaterium

12:15 - 12:30

GÜL BİNBOĞA
13297 - Sürdürülebilirlik Kapsamında İzmir İli Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi/
The Evaluation of Potential of Ecotourism in Izmir Within the Scope of Sustainability

12:30 - 12:45

CUMHUR AVŞAR, E. SÜMER ARAS
13408 - Nitrous Oxide (N2O)-Emitting Pseudomonas Strains Isolated from the Various Clinical
and Environmental Samples

BKM B-4 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 11:15-12:45 (KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI/PEYZAJ
EKOLOJİSİ/ UZAKTAN ALGILAMA VE VERİ DÜZENLENMESİ)
BKM-B-4 HALL ORAL PRESENTATIONS 11:15-12:45 (URBANISATION AND ENVIRONMENTAL
PROBLEMS/LANDSCAPE ECOLOGY/REMOTE SENSING AND DATA ASSIMILATION)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Mustafa ÜNAL, Doç. Dr. Feza CAN CENGİZ
11:15 - 11:30

ELİF AKPINAR KÜLEKÇİ
12494 - Peyzaj Tasarım Çalışmalarında Kullanılan Yeşil Çatıların Sürdürülebilir Yapı
Sistemleri Açısından Değerlendirilmesi / Green Roof Used in Landscape Design Studies
Evaluation of Sustainable Construction Systems

11:30 - 11:45

YAŞAGÜL EKİNCİ DANIŞAN
13199 - Türkiye'de Kentsel Kültürel Peyzajların Güncel Durumu: Edirne Sarayiçi Alanının
Korunması ve Yönetilmesi Örneği / Current Status of Urban Cultural Landscapes in Turkey:
Preservation and Management of Edirne Sarayiçi Case Study

12:00 - 12:15

ABDULLA SAKALLİ
13285 - Towards to Modelling the Warming of the Black Sea’s up to 2100

12:15 - 12:30

MEHMET UĞUR GÜÇEL, ABDULLA SAKALLİ
13304 - Sea Surface Temperature Change in the Gulf of Iskenderun from 1982 to 2012

12:30 - 12:45

ARZU ÖZDEMİR, AYSEL ULUS
13499 - Kent Ekolojisine Farklı Bir Yaklaşım: Tozlaşma Bahçeleri / A Different Approach to
Urban Ecology: Pollution Gardens

BKM B-5 SALONU (SÖZLÜ BİLDİRİLER 11:15-12:45 (NANOTEKNOLOJİ VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ)
BKM-B-5 HALL ORAL PRESENTATIONS 11:15-12:45 (NANOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Fevzi BARDAKÇI, Yrd. Doç. Dr. Didem KARACAOĞLU
11:15 - 11:30

ABBAS GÜNGÖRDÜ, NESRİN ÖZMEN, DUYGU ÖZHAN TURHAN, MELTEM
ASİLTURK, SEMA ERDEMOĞLU, EMRAH AKGEYİK, MURAT ÖZMEN
12706 - Yeni Titanyum Nanoparçacıkların Fotokatalitik Yıkım Kapasitesinin Karşılaştırmalı
Olarak Değerlendirilmesi/ Comparative Evaluation of Photocatalytic Degradation Capacity of
Novel Titanium Nanoparticles

11:30 - 11:45

NESRİN ÖZMEN, SEMA ERDEMOĞLU, ABBAS GÜNGÖRDÜ, EMRAH AKGEYİK,
DUYGU ÖZHAN TURHAN, MELTEM ASİLTÜRK, STACEY L. HARPER, MURAT
ÖZMEN
12707 - Kaplamalı Nanoparçacıklarla Bir Azo Boyanın Fotokatalitik Yıkımı ve Toksik Etkisinin
Giderimi/Photocatalytic Degradation and Reduction of Toxicity of an Azo Dye Using
Core@Shell Nanoparticles
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11:45 - 12:00

ÜMİT H. KAYNAR, SERMİN ÇAM KAYNAR, MEHMET AYVACIKLI, EMİNE ERDEM
YÜRÜR
13212 - HDTMA Organik KATYONU İle Modifiye Edilen Kitosan/ NANO-Zno Kompozit
Üzerine KURŞUN (II) Adsorpsiyonu Modellemesi, Optimizasyonu ve Endüstriyel Ekolojik
Yaklaşımlar / Modelling and Optimization of Lead (II) Adsorption on Chitosan/nano ZnO
Composite Modified by HDTMA Organic Cation and Industrial Ecological Approaches

12:00 - 12:15

MEHMET KARADAYI
13489 - Çinko Klorür Öncüsünden Biyosentez Yoluyla Üretilen ZnO Nanopartiküllerinin
Genotoksisitesi / Genotoxicity of ZnO Nanoparticles Produced by Biosynthesis from Zinc
Chloride Precursor

12:15 - 12:30

MEHMET KARADAYI, MEDİNE GÜLLÜCE, ABDUSSAMED YASİN DEMİR
13504 - Çinko Oksit Nanopartiküllerinin Ekstraselüler Biyosentezinde Kullanılabilecek
Bakterilerin İzolasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu / Isolation and Molecular
Characterization of Bacteria that can be Used in the Extracellular Biosynthesis of Zinc Oxide
Nanoparticles
FATİH DUMAN, DİLEK DEMİREZEN YILMAZ, FATİH DOĞAN KOCA, NURHAN
ERTAŞ ONMAZ
13559 - Antibacterial Effects of ZnO Nanoparticles Synthesized by Green Chemistry via
Lavandula Stoechas Leave Extract

12:30 - 12:45

BKM B-6 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 11:15-12:45 (ÇEVRE BİYOLOJİSİ/ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ)
BKM-B-6 HALL ORAL PRESENTATIONS 11:15-12:45 (ENVIRONMENTAL BIOLOGY/ ENVIRONMENTAL
POLLUTION AND MANAGEMENT)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Sebahat OZMAN-SULLIVAN, Doç. Dr. Mehmet AYBEKE
11:15 - 11:30

ALİ RIZA DİNÇER, GONCA GÜNBATAR
12972 - Laboratuvar Ölçekli Bir Nanofiltrasyon(NF) Ünitesinde İşletme Parametrelerinin
Süzüntü Miktarına Etkilerinin Araştırılması / Investigation of the Effects of Operating
Parameters on the Filtration Amount in a Laboratory Scale Nanofiltration (NF) Unit

11:30 - 11:45

DUYGU KAVAK
13324 - Nanofiltrasyon Yöntemiyle Mobilya Endüstrisi Atıksuyundan Renk Giderimi/Color
Removal of from Furniture Industry Wastewater by Nanofiltration Method

11:45 - 12:00

DUYGU KAVAK
13325 - Tekstil Endüstrisi Atıksuyundan Renk Giderimi İçin Nf-90 Membranı Kullanımının
Araştırılması/ Investigation of the Use of Nf-90 Membrane for Color Removal fom Textile
Industrial Waste Water

12:00 - 12:15

İLKNUR YILDIZ, ALİ MUZAFFER FEYZİOĞLU
13327 - Parasagitta setosa’nın Doğu Karadeniz’deki Populasyonu ve Dağılımı / Population And
Distribution of Parasagitta setosa in The Eastern Black Sea

12:15 - 12:30

NURVER ALTUN, MUHAMMED DEMİRCİ
13337 - Bazı Karbonhidrat Karışımlarının Agelastica alni (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin
Besin Tercihi ve Gelişimine Etkisi / The Effect of Some Carbohydrate Mixtures on Feeding
Preference and Development of Agelastica alni (Coleoptera: Chrysomelidae)

12:30 - 12:45

SELİME MENTEŞ ÇOLAK
13426 - Deri Üretiminde Tabaklama İşleminde Atık Kaynakları ve Çevre Dostu Atık Yönetimi
/ Waste Resources and Environment-Friendly Waste Management in Tanning Process in Leather
Production

BKM B-7 SALONU SÖZLÜ BİLDİRİLER 11:15-12:45 (DAVRANIŞ BİYOLOJİSİ/İÇ SULAR BİYOLOJİSİ VE
EKOLOJİSİ/SULAK ALANLAR YÖNETİMİ)
BKM-B-7 HALL ORAL PRESENTATIONS 11:15-12:45 (BEHAVIORAL BIOLOGY/BIOLOGY AND ECOLOGY OF
INLAND WATERS/WETLANDS AND MANAGEMENT)
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof. Dr. Hülya KARADEDE AKIN, Doç. Dr. Deniz A. ODABAŞI
11:15 - 11:30

AHMET KILIÇ
12686 - Kelaynak Kuşlarında (Geronticus eremita) Üreme 2016 / Reproduction Success of
Northern Bald Ibises (Geronticus eremita) -2016
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11:30 - 11:45

CEREN DENİZ ÖZDEMİR, YASEMİN SAYGI
12705 - Kızılırmak Deltası’nda Bulunan Sığ-acısu Karakterli Uzungöl’ün Zooplankton
Komünitesindeki Mevsimsel Değişimler / Seasonal Patterns of the Zooplankton Community in
the Shallow-brackish Uzungöl from Kızılırmak Delta, Turkey

11:45 - 12:00

MUZAFFER DÜĞEL, HÜMEYRA BAHÇECİ
13242 - Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifine Uygun Olarak Multimetrik İndeks Geliştirme
Yöntemi ve Bentik Makromurgasızlar Kullanılarak Biyolojik İzlemelerin Yapılması

12:00 - 12:15

ÖMRAL ÜNSAL ÖZKOÇ, KİRAZ ERCİYAS YAVUZ, ÜNAL ZEYBEKOĞLU, YAKUP
SANCAR BARIŞ
13274 - Jynx torquilla (Linnaeus, 1758) (Aves: Picidae)’nın Kızılırmak Deltası’ndaki
Konaklama Stratejisi / Stopover Strategy of Jynx torquilla (Linnaeus, 1758) (Aves: Picidae) in
Kızılırmak Delta

12:15 - 12:30

KİRAZ ERCİYAS YAVUZ, NİZAMETTİN YAVUZ, ÖMRAL ÜNSAL ÖZKOÇ, YAKUP
SANCAR BARIŞ
13314 - Kızılırmak Deltası’nda Üreyen Leyleklerin (Ciconia ciconia) Göçlerinin Araştırılması /
Migration Research of White Storks (Ciconia ciconia) Breeding in Kızılırmak Delta

12:30 - 12:45

COŞKUN ERÜZ, NEİRA PURWANTY İSMAİL, KORAY ÖZŞEKER
13417 - Litter Pollution at South Eastern Black Sea Region - in Sürmene River

12:45 - 14:00

YEMEK ARASI /LUNCH

BKM BÜYÜK SALON (PANEL)
BKM GREAT HALL (PANEL): Trakya Çevre Sorunları / Environmental Problems in Thrace Region
OTURUM BAŞKANI / CHAIRPERSON: Prof.Dr.Osman İNCİ
14:00 - 15:30

Trakya Platformu; Edirne Kent Konseyi; Dayko; Prof.Dr. Yılmaz ÇAMLITEPE; Prof.Dr.Belgin
ELİPEK; Prof.Dr.Muzaffer ESKİOCAK; Göksal ÇİDEM; Lecturer Begona Rodriguez Rueda

BKM BÜYÜK SALON
BKM GREAT HALL
15:30 - 16:30

KAPANIŞ SEREMONİSİ / CLOSING CEREMONY

POSTER SUNULAR
POSTER PRESENTATIONS

12 EYLÜL 2017, SALI / 12 SEPTEMBER 2017, TUESDAY
BKM-FUAYE (1.2.3.4.5.6.7.8.9 NO LU E-POSTER EKRANLARI) 13:00-18:00 BİYOÇEŞİTLİLİK
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 13:00-18:00 BIODIVERSITY
Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-1

MOSTEFAI NOUREDDİNE
12796 - Avian Diversity In Agricultural Environment: Case of the Tlemcen Region (Algeria)

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-2

TÜLAY AYTAŞ AKÇİN, ELİF KOCAMAN
12845 - Micromorphological Properties of Turkish Endemic Onobrychis tournefortii (Fabaceae)

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-2

TÜLAY AYTAŞ AKÇİN, ELİF KOCAMAN
12846 - Leaf Anatomical and Micromorphological Characteristics of Endemic Onobrychis
cappadocica (Fabaceae) from Turkey

Poster Tartışma

BURCU TAYLAN, ŞULE GÜRKAN, ERTAN TAŞKAVAK, ARZU AYDIN
UNCUMUSAOĞLU
12864 - Tirebolu (Doğu Karadeniz) Kıyılarında Dağılım Gösteren Mezgit Balığının Merlangius
merlangus euxinus (Linnaeus, 1758) Yumurta Verimliliği / Fecundity of Whiting, Merlangius
merlangus euxinus (Linnaeus, 1758) in Coast of Tirebolu (Eastern Black Sea)

15:30-15:45 Ekran-3
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Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-3

ŞENAY SÜNGÜ ŞEKER, MUSTAFA KEMAL AKBULUT, GÜLCAN ŞENEL, ÖZNUR
ERGEN AKÇİN
12902 - Pollinium Surface Micromorphology of Orchis and Releated Genera (Orchidaceae)

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-4

DİNÇER AYAZ, YUSUF BAYRAKCI, DURMUŞ CİHAN
12956 - Afyonkarahisar İlinin Sürüngenleri / Reptiles of Afyonkarahisar

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-4
Poster Tartışma

OĞUZKAN CUMHURİYET, İLHAN BAYRAM İSMAİL, KERİM ÇİÇEK, DİNÇER AYAZ,
CEMAL VAROL TOK
12959 - Iğdır’ın Çiftyaşar ve Sürüngenleri / Amphibians and Reptiles of Iğdır

15:30-15:45 Ekran-5

İLHAN BAYRAM İSMAİL, OĞUZKAN CUMHURİYET, KERİM ÇİÇEK, DİNÇER AYAZ,
CEMAL VAROL TOK
12967 - Kars’ın Çiftyaşar ve Sürüngenleri / Amphibians and Reptiles of Kars

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-5

PINAR ÇAM İCİK
13084 - Amphibian, Reptile and Mammal Diversity of the Maden District (Elazığ, Turkey)

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-6

HASAN SERDAR MUTLU, MELTEM KUMAŞ, ESRA AKAT, MELODİ YENMİŞ, KERİM
ÇİÇEK, DİNÇER AYAZ
13088 - Comparative Eberth-Katschenko Layer Histomorphology of Four Anurans (Bufo bufo,
Bufotes variabilis, Pelophylax bedriagae, Hyla savignyi)

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-6

DUYGU AYDINOĞLU, ÖZER YILMAZ
13150 - Verbascum yurtkuranianum Kaynak, Yılmaz & Daşkın ve V. bugulifolium Lam.
(Scrophulariaceae) Türlerinin Morfolojik, Anatomik ve Palinolojik Özellikleri / The
Morphological, Anatomical and Palynological Characteristics of Verbascum yurtkuranianum
Kaynak, Yılmaz & Daşkın ve V. bugulifolium Lam. (Scrophulariaceae)

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-7

ŞENAY SÜNGÜ ŞEKER, MUSTAFA KEMAL AKBULUT, GÜLCAN ŞENEL
13155 - Pollinium Ultrastructure of Some Epidendroid and Orchidoid Species (Orchidaceae)

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-8

AZİZ ASLAN, LEYLA ÖZKAN
13198 - Çanakkale/Biga Bölgesi’nde Ak Pelikan (Pelecanusonocrotalus) Göçü / White Pelican
(Pelecanusonocrotalus) Migration at Canakkale/Biga District

Poster Tartışma

KUDDİSİ ERTUĞRUL, ELA NUR ŞİMŞEK SEZER, MERYEM BOZKURT, TUNA
UYSAL, HÜSEYİN DURAL, HAKKI DEMİRELMA, OSMAN TUGAY
13339 - Türkiye Berllis Altcinsine Ait Bazı Ornithogalum Türlerinin Tohum Yüzey
Morfolojilerinin İncelenmesi / Investigation of The Seed Surface Morphologies of Some
Ornithogalum Species Belonging to Subgenus Berllis in Turkey

15:45-16:00 Ekran-8

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-9

SERCAN KARAGÖZ, DENİZ ULUKUŞ, ESENGÜL KARAHİSAR, OSMAN TUGAY
13374 - Endemik Cousinia davisiana Hub.-Mor. (Asteraceae) Türünün Tohum ve Polen
Özelliklerinin Belirlenmesi / The Determination of Seed and Pollen Characteristics of Endemic
Cousinia davisiana Hub.-Mor. Species (Asteraceae)

BKM-FUAYE (30. 31. E-POSTER EKRANLARI) 13:00-18:00 EKOTOKSİKOLOJİ/ÇEVRE AB UYUMU
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 30, 31) 13:00-18:00 ECOTOXICOLOGY / ENVIRONMENT AND EU
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-30

PELIN UGURLU, MURAT YOLCU, ELİF İPEK SATAR
13054 - The Cytopathological Effects of Atrazine on the Spleen Ultrastructure of Oreochromis
niloticus

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-30

ALİ ÖZCAN BABAOĞLU, DİLEK İŞGÖREN EMİROĞLU
13123 - Deniz Balıkları Yetiştiricilik İşletmelerinin Çevresel Açıdan İncelenmesi ve Avrupa
Birliği’ne Uyumlarının Değerlendirilmesi / Environmental Examination and Assessment of
Turkish Mariculture Entreprises within the Context of European Union Harmonization Process

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-31

ETEM OSMA, MÜJGEN ELVEREN
13377 - Caffeine’nin Farklı Buğday Varyete (Triticum aestivum L.) Tohumlarının Gelişiminde
Etkisinin Belirlenmesi / Determination of Effect Caffeine on the Development of Different
Wheat Varieties (Triticum aestivum L.) Seeds
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Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-31

ZÜLAL ATLI ŞEKEROĞLU, VEDAT ŞEKEROĞLU, ADEM AYDIN, SEVAL KONTAŞ
YEDİER
13446 - Flupyradifurone Induces Micronuclei in Human Peripheral Blood Lymphocytes

BKM-FUAYE (10.11.12. E-POSTER EKRANLARI) 13:00-18:00 EKOLOJİK TARIM/TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 10, 11, 12) 13:00-18:00 ECOLOGIC AGRICULTURE /
AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-10
Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-10

ZÜHAL SAÇTI, TUĞBA AKDENİZ FIRAT
12954 - Organik Tarımda Biyoteknik Mücadele Yöntemlerinin Kullanımı / Usage of
Biotechnical Control Methods in Organic Farming
ZÜHAL SAÇTI
12955 - Mineral Yağların Entegre Mücadele Programlarındaki Yeri / Mineral Oils in Integrated
Control Programs

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-11

HAKAN KARADAĞ
13002 - Aşağı Kelkit Havzası Organik Ceviz Yetiştiriciliği için Uygun Alanların Belirlenmesi
ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Haritalanması / Determination of Suitable Areas for Organic Walnut
Production in Lower Kelkit Basin and Mapping by Geographical Information Systems

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-11

SEVİM HAMZAÇEBİ, ASENA ÜNVER, DİLCAN AKPINAR, FATMA ÖZTÜRK, HATİCE
GÜNDÜZ, RAMAZAN SEREZLİ
13104 - Akuakültürde Suyun Sürdürülebilir Kullanımı / The Sustaibable Use of in Aquacultutre

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-12

SEVİLHAN MENNAN, , GÖKHAN AYDINLI
13213 - Lahanagiller ile Biyofumigasyon / Biofumigation by Using Brassicacae

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-12

ALİ KİRAZ, ERTAN TAŞKAVAK
13294 - Kara Salyangozu Helix aspersa’da Fekonditeye, İnkübasyon Süresine ve Yumurta
Açılma Oranına Dair Bulgular / Findings Regarding Fecundity, Incubation Time and Egg
Hatching Rate In Land Snail Helix aspersa

BKM-FUAYE (13.14. E-POSTER EKRANLARI) 13:00-18:00 GENEL EKOLOJİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 13, 14) 13:00-18:00 GENERAL ECOLOGY
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-13

NAZAN ÜZÜM, AZİZ AVCI, EMİN BOZKURT, ERTAN MAHİR KORKMAZ, HASAN
HÜSEYİN BAŞIBÜYÜK, KURTULUŞ OLGUN
12850 - Niş Modelleme Yöntemi ile Heremites auratus (Tıknaz Kertenkele)’un Olası Dağılışının
ve Bu Dağılışı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi / Determination of the Possible Distribution
of Heremites auratus (Golden Grass Skink) and the Factors Affecting This Distribution by the
Niche Modeling Method

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-14

Nesrin KAYNAK, ELİFE ZERRİN BAĞCI, SIRRI KAR
13301 - Tekirdağ'da Üç Farklı İsopod Türünün (Porcellio laevis, Porcellio dilatatus ve
Armadillo officinalis) Mevsim İlişkili Mikroçevre Tercihlerinin İncelenmesi / Investigation of
Three Terrestrial Isopod Species (Porcellio laevis, Porcellio dilatatus, and Armadillo officinalis)
with Regard to Their Seasonal Microhabitat Preferences in Tekirdag

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-14

HAKAN YILMAZ, HAMDİ GÜRAY KUTBAY, BURAK SÜRMEN
13347 - Tahrip Edilmemiş ve Pinus pinaster Ait. Plantasyonu Yapılmış Ormanlarda Simpatrik
Türlerin Rekabetlerin Açıklanmasında N:P oranı / N:P Ratio: Explains Plant Species
Competitive of Sympatric Species in an Undisturbed and A Pinus pinaster Ait. Planted Forests

BKM-FUAYE (27. E-POSTER EKRANI) 13:00-18:00 ÇEVRE EĞİTİMİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTER NO: 27) 13:00-18:00 ENVIRONMENTAL EDUCATION
Poster Tartışma
15:30-15:40 Ekran-27

HAYDAR ÖZTAŞ, ALİ ALAŞ, FULYA ÖZTAŞ
12859 - The Pupils’ School Environment Satisfactions and Improvements to the School
Environment

Poster Tartışma
15:40-15:50 Ekran-27

ALİ ALAŞ, HAYDAR ÖZTAŞ, FULYA ÖZTAŞ
12860 - Environmental Citizenship: What Can Educational Efficiencies May Contribute to
Environmental Education Problems?

Poster Tartışma
15:50-16:00 Ekran-27

FULYA ÖZTAŞ, HAYDAR ÖZTAŞ, ALİ ALAŞ
12863 - Relations Between Students’ Textbooks and Learning Environments Concepts
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BKM-FUAYE (21.22. E-POSTER EKRANLARI) 13:00-18:00 İÇ SULAR BİYOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 21, 22) 13:00-18:00 BIOLOGY AND ECOLOGY OF INLAND WATERS
Poster Tartışma
15:30-15:40 Ekran-21
Poster Tartışma
15:40-15:50 Ekran-21

PINAR ALTINOLUK MİMİROĞLU, BELGİN ÇAMUR-ELİPEK
12724 - Trakya’daki Bazı İçsuların Su Kalitesi Parametrelerinin Mevsimsel Değişimi / Seasonal
Changes of Water Quality Parameters of Some Inland Waters In Turkish Thrace
RIDVAN TEPE, GÖKHAN KARAKAYA, AYŞE GÜL ŞAHİN, AHMET SESLİ, MEHMET
KÜÇÜKYILMAZ, AYLİN AKSAĞAN
12753 - Karkamış Baraj Gölü Trofik Durumu / Trophic Situation of Karkamış Dam Lake

Poster Tartışma
15:50-16:00 Ekran-21

KORAY ÖZŞEKER, NEİRA PURWANTY İSMAİL
12916 - Determination of Sediment Grain Size and Pore Volume from Borçka and Muratlı Dam
Lake, Turkey

Poster Tartışma

FATİH GÜNDÜZ, MEHMET ZÜLFÜ ÇOBAN, FAHRETTİN YÜKSEL, KENAN
ALPASLAN, FERHAT DEMİROL
13359 - Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü’ndeki Capoeta umbla (Heckel, 1843)’nın Otolit
Biyometrisi ve Balık Boyu Arasındaki İlişki / The Relationship Between Otolith Biometry and
Fish Length of Capoeta umbla (Heckel, 1843) in the Boztepe Recai Kutan Dam Lake

15:30-15:45 Ekran-22

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-22

KENAN ALPASLAN, GÖKHAN KARAKAYA, FATİH GÜNDÜZ, TUNAY ŞEKER,
AYLİN AKSAĞAN
13361 - Tatar Baraj Gölü Su Kalitesinin Derinlikle ve Bölgelere Göre Değişimi / Change of
Tatar Dam Lake Water Quality Depend on Depths and Regions

BKM-FUAYE (15.16.17. E-POSTER EKRANLARI) 13:00-18:00 EKOTOKSİKOLOJİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 15, 16, 17) 13:00-18:00 ECOTOXICOLOGY
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-15

BİRCAN DEMİR, HANDAN UYSAL
9864 - Piretroidlerin Yaşlanma Üzerine Etkileri / Effects of Pyrethroids on Aging

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-15

HANDAN UYSAL, OKAN KÜÇÜK
12097 - Doz-Süre Etkileşimine Bağlı Olarak Guazulen’in in vivo Etkileri/ In vivo Effects of
Guaiazulene Depending on the Interaction Between Dose-Time

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-17

FİLİZ SANAL, HÜLYA YILDIR
12755 - Kısa Süreli Ağır Metal Stresinin Arpa Bitkinde Bazı Fenolik Bileşikler Üzerine
Etkilerinin Araştırılması / The Investigation of Effects of the Short Term Heavy Metal Stress on
Some Phenolic Compounds in Barley Plant

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-16

HANDAN UYSAL, EMRİHAN ÖZYURT, HALİT KIZILET
12778 - Klordan, Mikronükleus Oluşumu ve Bioçeşitlilik/ Chlordane, Micronucleus Formation
and Biodiversity

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-16

EMRİHAN ÖZYURT, HALİT KIZILET, HANDAN UYSAL
12792 - Organoklorlu Bir İnsektisit Olan Klordanın Drosophila melanogaster Oregon (R)’de in
vivo Yaşlanma Etkileri/ Ageing Effects of a Organochlorine Insecticide, Chlordane in
Drosophila melanogaster Oregon(R) in vivo

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-17

HAYRİ GENÇ, BENGİ BAYSAL, BANU EREN, BURCU DEMİREL YILMAZ
13414 - Alüminyum Sülfatın Rat (Wistar Albino) Serebellar Purkinje Hücrelerinde Neden
Olduğu Toksisite Üzerine Amino-guanidinin Koruyucu Etkisi: Stereolojik Çalışma / The
Protective Effect of Amino-guanidine on Aluminium Sulphate Toxicity in Rat (Wistar albino)
Cerebellar Purkinje Cells: Stereological Study

BKM-FUAYE (18.19. E-POSTER EKRANLARI) 13:00-18:00 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 18, 19) 13:00-18:00 ENVIRONMENTAL POLLUTION AND
MANAGEMENT
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-18

ÖMER BARIŞ ÜZÜM, HANDE EKREN ALTUNBAŞ
12777 - Poliamfolit Hidrojel Kullanarak Boyarmadde Kirliliğinin Giderilmesi / Removal of Dye
Pollution by Using Polyampholyte Hydrogel
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Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-18

OZGE OZDEN, SINEM YILDIRIM, WAYNE FULLER, STEPHEN PIKESLEY, BRENDAN
GODLEY
13204 - Preliminary Survey of Marine Debris Accumulation along the North Cyprus Shoreline

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-19

DİLEK İŞGÖREN EMİROĞLU, ALİ ÖZCAN BABAOĞLU
13270 - Su Ürünleri Üretimi ve Çevre Etkileşimi / Fisheries Production and Environmental
Interaction

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-19

ESRA YEL, MERVE SOĞANCIOĞLU, GÜLNARE AHMETLİ
13573 - Production of Epoxy Composite Material From Washed Waste PP Pyrolysis Char

BKM-FUAYE (20. E-POSTER EKRANI) (ÇEVRE BİYOLOJİSİ) 13:00-18:00 ÇEVRE BİYOLOJİSİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTER NO: 20) (ÇEVRE BİYOLOJİSİ) 13:00-18:00 ENVIRONMENTAL BIOLOGY
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-20

ADNAN AKÇİN
12844 - Bir Ekmeklik Buğday Çeşidinde (Triticum aestivum L.) Fulvik Asidin Krom Stresini
Azaltıcı Etkileri / Reducing Effects on Chromium Stress of Fulvic Acid in a Bread Wheat
Cultivar (Triticum aestivum L.)

Poster Tartışma

SERDAR YEDİER, SEDA KONTAŞ, DERYA BOSTANCI, GÜLŞAH KURUCU, NAZMİ
POLAT
13086 - Fluctuating Asymmetry of Otolith Characters of Mullus barbatus in the Middle Black
Sea, Ordu, Turkey

15:45-16:00 Ekran-20

BKM-FUAYE (23.24. E-POSTER EKRANLARI) 13:00-18:00 ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 23, 24) 13:00-18:00 ENVIRONMENT AND HEALTH
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-23

ERCE TURHAN, MUSTAFA ZENGİN, HÜSEYİN AKSOY
12643 - Yeni Sentezlenen Eugenol Türevinin Toksisitesinin Değerlendirilmesi / Evaluation of
Toxicity of the Newly Synthesized Eugenol Derivative

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-23

DUYGU AKAY, GÜLDEN YILMAZ
12892 - Kanser Tedavisinde Alternatif Tıpta Kullanılan Bitkiler / Plants which are Used in
Alternative Medicine for Cancer Treatment

Poster Tartışma

TUĞBA AKDENİZ FIRAT, SÜMEYYE BAYRAM, TAŞKIN KÜRŞAT CONGER, FADİME
ŞENGÜL, ALİ OSMAN BEKEM, BERNA KARAMIK
13136 - Ozon Gazının Depo Zararlılarına Karşı Kullanımı ve Çevreye Olan Etkisi / Usage of
Ozone Gas for Stored Product Pests and Effect on Environment

15:30-15:45 Ekran-24
Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-24

NİLGÜN YENİL, FADİM YEMİŞ
13380 - Two Phenolic Compounds of Aegean Region Radish in Turkey; Abundance of cyanidin3-glucoside and cyanidin-3-sophoroside

BKM-FUAYE (25.26. E-POSTER EKRANLARI) 13:00-18:00 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 25, 26) 13:00-18:00 ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-25

AYŞE GÜL ŞAHİN, AHMET TURAN SAN, SELAHATTİN GÜRÇAY, SERHAT MURAT
ALKAN
12773 - Green Terror (Andinoacara rivulatus) Balığında Motil Aeromonas Olgusu / The Effect
of Motil Aeromonas in Green Terror (Andinoacara rivulatus)

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-25

SERKAN SUGEÇTİ, NURCAN VARDAR YEL, FERUDUN KOÇER
12880 - Klinik Patojen Mikroorganizma Suşlarının Antibiyotiklere Karşı Oluşturduğu
İnhibisyon Çaplarının Belirlenmesi ve Dirençli Suşlara Alternatif Yöntemler / Determination of
the Inhibition Diameters of Clinical Pathogenic Microorganism Strains Against Antibiotics and
Alternative Methods for Resistant Strains

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-26

CUMHUR AVŞAR, HİLAL KOYUNCU
13398 - Optimization of Protease Production from Newly Isolated Bacillus Strain

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-26

CUMHUR AVŞAR, HİLAL KOYUNCU
13400 - Characterization of Amylase from Newly Isolated Bacillus Strain
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13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA / 13 SEPTEMBER 2017, WEDNESDAY
BKM-FUAYE (1.2.3.4.5.6.7.8.9. E-POSTER EKRANLARI) 09:00-13:00 BİYOÇEŞİTLİLİK
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 09:00-13:00 BIODIVERSITY
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-1

BEGÜM AYFER, HÜSAMETTİN BALKIS, AYŞEGÜL MÜLAYİM
12602 - Decapod Crustacean diversity of The Marmara Island (Marmara Sea, Turkey) And Their
Some Ecological Properties of Their Habitat

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-1

RAHİM AYDIN, HÜSEYİN DURAL, BURCU YILMAZ ÇITAK
12799 - Comparative Anatomical Studies on Two Endemic Centaurea Taxa (Asteraceae) from
Turkey
ZÜHAL OKYAR, MERAL FENT, FERUZAN DANE, NİHAT AKTAÇ
12861 - Verbascum densiflorum (Bertol.)’un Arthropoda Tür Zenginliği / Arthropoda Species
Richness of Verbascum densiflorum (Bertol.)

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-2
Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-2

TÜRKAY ÖZTÜRK, ARZU GÜVEN, PELİN SEVCAN KÖKSAL
12934 - Digenean and Monogenean Trematodes in Two Fishes of the Genus Diplodus (Sparidae)
from the Turkish Coast of Black Sea

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-3

ARZU GÜVEN, TÜRKAY ÖZTÜRK, PELİN SEVCAN KÖKSAL
12953 - Metazoan Parasites of the Picarel, Spicara smaris (Family: Centracanthidae), with the
First Report of Monorchis monorchis and Condylocotyla pilodora in Turkey

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-3

BELGİN ÇAMUR-ELİPEK, SERPİL SAĞIR ODABAŞI, DENİZ ANIL ODABAŞI
12968 - Gammaridae Fauna (Amphipoda) of Biga Peninsula (Turkey)

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-4

İBRAHİM DEMİR, İLHAN KAYA, MEHLİKA BENLİ, MUSTAFA KEMAL ALTINOĞLU
13009 - Investigation of Palinological Features of Taxa Belonging to the Genus Cuscuta L.
Distributed in Turkey

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-4

NURTEN HACET
13050 - Trakya Bölgesi'nden Nadir Odonata Türlerinin Yeni Kayıtları / New Records of Rare
Odonata Species from Thrace Region

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-5

ZÜHAL OKYAR, SEDA EMEL TEK, FEZA CAN CENGİZ
13068 - Türkiye ve Trakya Bölgesi Microlepidoptera (Adelidae, Oecophoridae, Tineidae)
Faunasına Katkılar / Contribution to the Fauna of Turkey and Turkish Thrace Microlepidoptera
(Adelidae, Oecophoridae, Tineidae)

Poster Tartışma

UFUK BÜLBÜL, MUAMMER KURNAZ, ALİ İHSAN EROĞLU, BİLAL KUTRUP,
YASEMİN ODABAŞ, HALİME KOÇ
13158 - Herpetological Observations in Vize District of Kırklareli Province

11:00-11:15 Ekran-5
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-6

ABDULKADİR YAĞCI, MENEKŞE TAŞ DİVRİK, GAZEL BURCU AYDIN, İSMAİL
ERBATUR, MUSTAFA CEYLAN, MERAL APAYDIN YAĞCI, BELGİN ÇAMUR-ELİPEK
13193 - Eğirdir Gölü‘nün Chironomidae ve Oligochaeta Faunası Üzerine Taksonomik Bir
Çalışma A Taxonomic Study on Chironomidae and Oligochaeta Fauna of Egirdir Lake

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-6

RANA BAYTİN, NURHAN KESKİN
13258 - Erciş (Vitis vinifera L. cv. “Erciş”) Üzüm Çeşidinde Aroma Madde Bileşimlerinin
Belirlenmesi / Determination of Aroma Compounds in Erciş (Vitis vinifera L. cv. “Erciş”) Grape
Cultivar

Poster Tartışma

MUSTAFA KEMAL ALTUNOĞLU, SALİH AKPINAR, GÜL ESMA AKDOĞAN, ADEM
BIÇAKÇI
13287 - Kars İli Atmosferinde Cupressaceae/Taxaceae Polenlerinin 2016 Yılı Gün İçi Saatlik
ve Aylık Değişimlerinin Belirlenmesi/Determination of Intradiurnal and Monthly Variation of
Cupressaceae/Taxaceae Pollens in Kars Atmosphere

10:45-11:00 Ekran-7

Poster Tartışma

TUNA UYSAL, OSMAN TUGAY, MERYEM BOZKURT, KUDDİSİ ERTUĞRUL,
HÜSEYİN DURAL, HAKKI DEMİRELMA, DENİZ ULUKUŞ, ELA NUR ŞİMŞEK SEZER
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11:00-11:15 Ekran-7

13332 - Türkiye Cousinia boissieri Buhse Türünün Karyomorfolojik
Karyomorphological Analysis of Cousinia boissieri Buhse in Turkey

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-8

ESENGÜL KARAHİSAR, DENİZ ULUKUŞ, SERCAN KARAGÖZ, OSMAN TUGAY
13370 - Endemik Cousinia ermenekensis Hub.-Mor. (Asteraceae) Türünün Tohum ve Polen
Özellikleri / Seed and Pollen Features of Endemic Species Cousinia ermenekensis Hub.-Mor.
(Asteraceae)

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-8

HASAN YILDIRIM, YUSUF ALTIOĞLU, OZAN ŞENTÜRK
13411 - Tek Noktadan Bilinen Zorunlu Serpantin Endemikleri Muscari serpentinicum Yıldırım,
Altıoğlu & Pirhan ve Thlaspi leblebicii Gemici & Görk Türlerinin Kalker Substrat Üzerinde
İkinci Lokalite Kayıtları / The Second Locality for Known from Only one Locality Rupicolous
Serpentine Endemics Muscari serpentinicum Yıldırım, Altıoğlu & Pirhan and Thlaspi leblebicii
Gemici & Görk on Calcareous Substrate

Poster Tartışma

SEZEN BİRLİK, HİKMET SAMİ YILDIRIMHAN, YUSUF KUMLUTAŞ, KAMİL
CANDAN, ÇETİN ILGAZ
13439 - Helminth Fauna of Derjugin’s Lizard, Darevskia derjugini (Nikolsky, 1898) (Sauria:
Lacertidae) from East-Black Sea Region, Turkey

10:45-11:00 Ekran-9
Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-9

Analizi

/

YASEMİN DEMİR, HÜSEYİN GÜHER
13487 - Tunca Nehri'nin (Edirne) Rotifera Faunası ve Mevsimsel Dağılımı / Rotifera Fauna of
Tunca River (Edirne) and Seasonal Distrubution

BKM-FUAYE (10.11.12. E-POSTER EKRANLARI) 09:00-13:00 EKOLOJİK TARIM/TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 10, 11, 12) 09:00-13:00 ECOLOGIC AGRICULTURE /
AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-10

BURCU ERTİT TAŞTAN, BAHTİYAR BAKIR, ESRA YAYLACI, BURCU EKİM
12617 - The Effect of an Animal Waste –broiler Chicken Fertilizer (BCF) Media on Growth of
2 Different Novel Isolates Microalgae Chlorella vulgaris and Phormidium animale

Poster Tartışma

RIDVAN UYAR, SERDAR MERSİNLİ, NECLA ÇAĞLARIRMAK, HÜSEYİN ERSAN
ERDURANLI
12628 - Applications of Cultivated Mushroom and Poisonings of Inedible Wild Mushrooms

11:00-11:15 Ekran-10
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-11

TUBA KIRS, BİRHAN KUNTER, SIDDIK KESKİN, NURHAN KESKİN
13288 - Asma Ağlama Suyunun Bitki Doku Kültürü Çalışmalarında Yapay Besin Ortamı Olarak
Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi / Usability of Grapevine Bleeding Water as An Artifical
Nutrition Media in Plant Tissue Culture Studies

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-11

KEMALCAN OKAN, SÜMEYYE FİLİZ, ELİF EREN APAYDIN, EMRE SEVİNDİK
13427 - Determining Total Phenolic and Flavonoids Compounds in Juglans regia L.
(Juglandaceae) Leaves Grown in Western Anatolia Ecological Conditions

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-12

KEMALCAN OKAN, SÜMEYYE FİLİZ, ELİF EREN APAYDIN, EMRE SEVİNDİK
13456 - Determination Essential Oils Composition of Juglans regia Leaves (Juglandaceae) in
Aydın/Turkey

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-12

ÜLFET ERDAL, ALEV HALİKİ UZTAN, BENGİ ALDI
13496 - Ege Bölgesi Koşullarında Organik Hayvan Yemi Yetiştiriciliğinde Farklı Münavebe
Sistemlerinin Potansiyel Mikotoksijenik Küf Türleri Yönünden Araştırılması / Investigation Of
Different Alternation Systems in Organic Animal Feed Cultivation By Potential
Mycootoxygenic Mold Species in The Aegean Region Conditions

BKM-FUAYE (15.16.17. E-POSTER EKRANLARI) 09:00-13:00 EKOTOKSİKOLOJİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 15, 16, 17) 09:00-13:00 ECOTOXICOLOGY
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-15

MEHMET AYBEKE
12648 - Zeytinyağı Fabrikası Atık Suyunun Bitki Dış Morfolojisine Olan Etkileri / The Effects
of Waste Waters of Olive Oil Factory to Plant External Morphology
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Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-15

BURCU YÜKSEL, ÖZLEM AKSOY
12740 - Effect of Coumarin on Proline, Malondialdehyde and Alpha Amylase Activity in Lens
culinaris Medik

Poster Tartışma

BABU VELMURUGAN, ELİF İPEK SATAR, PELIN UGURLU, PALANISWAMY
SENTHILKUMAAR, MURAT YOLCU, MARIADOSS SELVANAYAGAM
12813 - Cytological Responses in the Gills of Anabas testudineus After Cypermethrin Exposure

10:45-11:00 Ekran-16
Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-16

AYSUN KILIÇ SÜLOĞLU, ELİF KARACAOĞLU, EVRİM ARZU KOÇKAYA,
GÜLDENİZ SELMANOĞLU
13069 - Benzil Benzoatın Gelişmekte olan Erkek Sıçanlarda Timus Doku Üzerindeki Etkilerinin
İncelenmesi / Evaluation of the Effects of Benzyl Benzoate on Growing Male Rat Thymus
Tissue

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-17

GAMZE ERDURMUŞ, DUYGU DEMİRÖZ, ABDULLAH YILMAZ
13152 - Pestisitlerin Ruhsatlandırılmasında Kullanılan Ekotoksikolojik
Ecotoxicological Criteria Used in the Regulation Of Pesticides

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-17

YEŞİM DAĞLIOĞLU, BETÜL YILMAZ ÖZTÜRK
13682 - Determination of the Toxicity of ZrO2 and CuO NPs on Desmodesmus multivariabilis

Kriterler

/

BKM-FUAYE
(28.29.
E-POSTER
EKRANLARI)
09:00-13:00
VEKTÖR
EKOLOJİSİ/DAVRANIŞ
BİYOLOJİSİ/KORUMA BİYOLOJİSİ/KARASAL EKOSİSTEMLER)
BKM-FUAYE (E-POSTER REPRESENTERS NO: 28, 29) 09:00-13:00 VECTOR ECOLOGY / BEHAVIORAL
BIOLOGY / CONSERVATION BIOLOGY / TERRESTRIAL ECOSYSTEMS)
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-28

UFUK BÜLBÜL, ALİ İHSAN EROĞLU, BİLAL KUTRUP, MUAMMER KURNAZ,
HALİME KOÇ, YASEMİN ODABAŞ
13157 - Amphibian and Reptile Road-Kills in Edirne and Kırklareli Provinces of Turkey

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-28

BİRKAN KAHRAMAN, SERDAR GÖKHAN ŞENOL
13226 - Pancratium maritimum L. (Sea Daffodil) Population Studies in İzmir

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-29

OZAN ŞENTÜRK, HASAN YILDIRIM
13365 - Cytisus orientalis Loisel. (Fabaceae)’in Polen Sunum Mekanizması / Pollen
Presentation Mechanism of Cytisus orientalis Loisel. (Fabaceae)

Poster Tartışma

HAZAL BİLGİN, İBRAHİM UYSAL, ÇİĞDEM GÜL, BENGİ BAYCAN, MURAT
TOSUNOĞLU
13474 - Hematological Values of Some Lizards in Turkey

11:00-11:15 Ekran-29

BKM-FUAYE (18.19. E-POSTER EKRANLARI) 09:00-13:00 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 18, 19) 09:00-13:00 ENVIRONMENTAL POLLUTION AND
MANAGEMENT
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-18

ÖMER BARIŞ ÜZÜM, SEMİHA KUNDAKCI, GÖZDE ÇETİN, ERDENER KARADAĞ
12776 - Sulu Ortamlardan Boyarmadde Uzaklaştırmak İçin Polimerik Hidrojel Adsorbanların
Kullanılması / Use of Polymeric Hydrogel Adsorbents for Dye Removal From Aqueous Medias

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-18

MUSA ÖZDİNÇ, ZEHRA TUĞBA MURATHAN
12883 - Çevre Dostu Gıda Ambalajı Yenilebilir Filmler / Nature Firendly Food Packaging
Edible Films

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-19

HATİCE PALÜZAR, DİDEM TUNCAY
13457 - Atık Sularda Siyanür Tayini / Determination of Cyanide in Wastewaters

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-19

DİDEM TUNCAY, HATİCE PALÜZAR
13458 - Atık Sularda Civa Tayini / Determination of Mercury in Wastewaters
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BKM-FUAYE (20. E-POSTER EKRANI) 09:00-13:00 ÇEVRE BİYOLOJİSİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTER NO: 20) 09:00-13:00 ENVIRONMENTAL BIOLOGY
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-20

FİLİZ BORAN, ÖZFER YEŞİLADA
12942 - Yeni İzole Edilmiş Trametes versicolor ile Katı Faz Fermentasyonu Koşullarında
Lakkaz Üretimi / Laccase Production by Newly Isolated Trametes versicolor under Solid State
Fermentation Conditions

Poster Tartışma

SEDA KONTAŞ, DERYA BOSTANCI, SERDAR YEDİER, GÜLŞAH KURUCU, NAZMİ
POLAT
11:00-11:15 Ekran-20 13089 - Fluctuating Asymmetry in the Otolith Width, Length, Area and Perimeter of Merlangius
merlangus collected from Middle Black Sea, Ordu, Turkey
BKM-FUAYE (23.24.E-POSTER EKRANLARI) 09:00-13:00 ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 23, 24) 09:00-13:00 ENVIRONMENT AND HEALTH
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-23

MUSTAFA ÇATALKAYA, ZÜBEYİR DEVRAN
12744 - Örtü Altı Domates Yetiştiriciliğinde Mi-1 Virülent Meloidogyne incognita
Populasyonunun Takibi / The Monitoring of Mi-1 Virulent Meloidogyne incognita populations
in protected tomato growing

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-23

SERKAN SUGEÇTİ, NURCAN VARDAR YEL, SELİN DENİZ
12887 - Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Personelinin Tıbbi Atık Yönetimi ve Tıbbi Atıklarda
İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Bilgi Düzeyleri, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
/ Assessment of Knowledge Levels, Attitudes and Behaviors of a Training and Research
Hospital Staff on Medical Waste Management and Occupational Health and Safety in Medical
Wastes

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-24

SELİN DENİZ, NURCAN VARDAR YEL, SERKAN SUGEÇTİ
12910 - Evaluation of Clinical Findings in Children with Acute Viral Hepatitis A

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-24

SELİN DENİZ
12919 - The Assessment of Cases Treated in the Emergency Department Due to Mushroom
Poisoning

BKM-FUAYE (27. E-POSTER EKRANI) 09:00-13:00 ÇEVRE EĞİTİMİ/ÇEVRE YÖNETİMİ/ÇEVRE SOSYOLOJİSİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTER NO: 27) 09:00-13:00 ENVIRONMENTAL EDUCATION /
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT / ENVIRONMENTAL SOCIOLOGY
Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-27

SERPİL YİLMAZ, MURAT YILMAZ
11691 - Sürdürülebilir Balıkçılık Yönetiminde Kontrol ve İzlemenin Önemi / Importance of
Control and Monitoring in Sustainable Fishery Management

BKM-FUAYE (30.31. E-POSTER EKRANLARI) 09:00-13:00 EKOCOĞRAFYA
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 30, 31) 09:00-13:00 ECOGEOGRAPHY
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-30

HAKAN BOZDOĞAN, SADREDDİN TUSUN, ALİ SATAR
12479 - Sensory Receptors, Morphology and Surface Structure of Larvae of Myrmecaelurus
major McLachlan 1875, (Neuroptera: Myrmeleontidae) and a Comparison of the Larvae
of Myrmecaelurus trigrammus (Pallas 1771)

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-30

HEDİYE AKTAŞ AYTEPE, ÖMER VAROL
12596 - Bencik Dağı (Yatağan-Muğla) Vejetasyonu Üzerine Gözlemler: Bir Ön Çalışma /
Observations on Vegetation of The Bencik Mountain (Yatağan-Muğla) : A Preliminary Study

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-31

KAAN YENCE, MERAL FENT
12982 - Aladağlar Milli Parkı’ndan Türkiye Lygaeidae (Hemiptera: Heteroptera) Faunası İçin
Yeni Bir Kayıt / A New Record for the Lygaeidae (Hemiptera: Heteroptera) Fauna of the Turkey
from Aladağlar National Park

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-31

ERSİN DOĞAÇ, ABUZER GÜLER, VATAN TAŞKIN, BELGİN GÖÇMEN TAŞKIN
13455 - Türkiye’deki Akdeniz Meyve Sineği (Diptera: Tephiritidae) Populasyonlarının
Geometrik Morfometrik Yöntemi İle Analizi - Geometric Morphometry Analyses of Ceratitis
capitata (Diptera: Tephritidae) Populations in Turkey
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BKM-FUAYE (13.14. E-POSTER EKRANLARI)09:00-13:00 GENEL EKOLOJİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 13, 14)09:00-13:00 GENERAL ECOLOGY
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-13

TUĞBA ÖZBUCAK, ÖZNUR ERGEN AKÇİN, GÜLAYCAN POLAT, SELAHATTİN
ÖZBUCAK
12748 - An Ecological Study on Three Different Geophytes Species

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-13

NAZAN ÜZÜM, AZİZ AVCI, HABİBE GÜLER, KURTULUŞ OLGUN
12791 - Lissotriton vulgaris (Küçük Semender)’in Batı Anadolu’daki Bir Populasyonunda
Vücut Büyüklüğü ve Yaş Yapısının İncelenmesi / Investigation of Body Size and Age Structure
in a Population of Lissotriton vulgaris (The Smooth Newt) in Western Anatolia

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-14

NURHAN KESKİN
13279 - Van Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Üzümlerin Şeker Analizi / Sugar Analysis of
Grapes Grown in Van Ecological Conditions

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-14

MERVE YAŞA, ŞULE BARAN, TUNAHAN BEZCİ
13344 - Seasonal Abundace of Oppia nitens (Acari: Oribatida) Collected from Sakarya Province

BKM-FUAYE (21.22. E-POSTER EKRANLARI) 09:00-13:00 İÇ SULAR BİYOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 21, 22) 09:00-13:00 BIOLOGY AND ECOLOGY OF INLAND WATERS
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-21
Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-21

AHMET SESLİ, BANU KUTLU, FERAY SÖNMEZ, RIDVAN TEPE, GÖKHAN
KARAKAYA, NURTEN ÖZBEY
12756 - Karkamış Baraj Gölü Fitoplankton Kompozisyonu/ Phytoplankton Composition of
Karkamış Dam Lake
NAZLI DENİZ EYİCE ÇAĞATAY, SERHAT ERTUĞRUL, NERGİS EMANET, SIRMA
ÇAPAR DİNÇER
13390 - A Preliminary Study on Determining the Optimum Environmental Conditions of Fabrea
salina (Ciliphora:Heterotrichida)

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-22

NURCAN ÖZKAN
13472 - Tunca Nehri’nde Farklı Habitatlarda Tatlısu Sülüğü Erpobdella octoculata Linnaeus,
1758 (Annelida: Hirudinida)’nın Kolonizasyonu / Colonization of Freshwater Leech Erpobdella
octoculata Linnaeus, 1758 (Annelida: Hirudinida) in Different Habitats in Tunca River

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-22

NURCAN ÖZKAN, UTKU GÜNER
13498 - Tunca Nehri’nde Farklı Habitatlarda Potamon ibericum (Bieberstein, 1808)
(Arthropoda, Crustacea)’un Kolonizasyonu / Potamon ibericum in Different Habitats in Tunca
River (Bieberstein, 1808) (Arthropoda, Crustacea) Colonization

BKM-FUAYE (30.31. E-POSTER EKRANLARI) 13:00-18:00 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ/HAVA
KİRLİLİĞİ/KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 30, 31) 13:00-18:00 ENVIRONMENTAL POLLUTION AND
MANAGEMENT / AIR POLLUTION / GLOBAL CLIMATE CHANGE
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-30
Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-31

ASENA ÜNVER, SEVİM HAMZAÇEBİ, DİLCAN AKPINAR, FATMA ÖZTÜRK, HATİCE
GÜNDÜZ
13109 - Artan Sıcaklıklar Azalan Sular / Increasing Temperatures, Decreasing Waters
AYLİN AKYILDIZ
13503 - Sürdürülebilirlik, Geri Dönüşüm ve İnşaat Sektöründeki Yeri / Sustainability, Recycling
and Location in Construction Sector

BKM-FUAYE (1.2.3.4.5.6.7.8.9. E-POSTER EKRANLARI) 14:00-18:00 BİYOÇEŞİTLİLİK
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 14:00-18:00 BIODIVERSITY
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-1

YELİZ DEĞERLİ, ÖMER VAROL
12588 - Masa Dağı ve Kızıldağ (Muğla)’ın Endemik Bitkileri / Endemic Plants of Masa
Mountain and Kızıldağ (Muğla)

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-1

ÖMER VAROL, KENAN AKBAŞ
12593 - Endemic Plants of the Sandras Mountain
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Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-2

KÜRŞAT AKSOY
12649 - Biyoçeşitlilik ve Sürdürülebilirliği / Biodiversity and Sustainability

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-2

CELAL ÜLGER, CAN YILMAZ, SEZGİN KARAMAN, OĞUZ TÜRKOZAN
12781 - Microsatellite Analysis of Testudo hermanni Populations in Turkey

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-3

ÖZNUR ERGEN AKÇİN, EMİNE YÜKSEL, TUĞBA ÖZBUCAK, YAŞAR AKÇİN
12848 - Anatomical and Morphological Properties of Polygonum dumetorum L. in Trabzon
Vicinity

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-3

ÖZLEM ÇETİN, TANER ÖZCAN, MUSTAFA ÇELİK
12908 - Phylogenetic Evaluation of Thecocarpus carvifolius (Boiss. & Balansa ex Boiss.) Hedge
& Lamond (Apiaceae), Endemic to the South Anatolia

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-4

MUSTAFA ÇELİK, TANER ÖZCAN, ÖZLEM ÇETİN
12912 - DNA Barcoding of Some Peucedanum L. s.l. Species Using ITS Regions of Nuclear
Ribosomal DNA

Poster Tartışma

EDDINE AHMED, MOSTEFAI NOUREDDİNE, KOEN DE SMET, DİCK KLEES, RAQUEL
GODİNHO, JOSE CARLOS BRİTO
13017 - Genetic Diversity and Geographic Distribution of the African Golden Wolf' (Canis
anthus) Mitochondrial DNA Haplotypes in Algeria

15:45-16:00 Ekran-4
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-5

TUĞBA GÜRKÖK, MİNE TÜRKTAŞ
13028 - Expression Levels of Environment Sensitive Molecules in Brachypodium distachyon

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-5

SERDAR GÖKHAN ŞENOL, VOLKAN EROĞLU
13164 - Seferihisar Doğa Mirası Projesi (Flora) / Seferihisar Nature Heritage Project (Flora)

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-6

ESRA AKAT,
13299 - Histological Study on Spleen and Pancreas of Pelophylax Bedriagae

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-6

ESRA AKAT, , DİDEM TÜTENK
13303 - Histological Study on Testis of Pelophylax Bedriagae

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-7

TUĞBA ERGÜL KALAYCI, NURHAYAT ÖZDEMİR, GÖKHAN KALAYCI
13401 - Low Levels of Genetic Diversity in Anatolian Mountain Frogs Reveal by RAG1 Gene

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-7

TUĞBA ERGÜL KALAYCI, NURHAYAT ÖZDEMİR, GÖKHAN KALAYCI
13402 - Genetic Structure of the Northeastern Populations of The Anatolian Mountain Frogs

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-8

ALİ KIRTIK, EVRİM KURTAY, AYSUN KÜÇÜKDERMENCİ, AYNUR LÖK
13443 - Madya (Hexaplex trunculus) Yumuşak Dokularında Histolojik İncelemeler /
Histological Observations on Soft Tissues of Banded Murex (Hexaplex trunculus)
FERDA KARAKUŞ
13444 - Biyoçeşitlilik Açısından Çiftlik Hayvanları Genetik Kaynaklarının Önemi / The
Importance of Livestock Genetic Resources for Biodiversity

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-8
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-9

GÖKHAN KALAYCI, YUSUF BEKTAŞ, DAVUT TURAN
13464 - DNA Barcoding of Petroleuciscus species Distributed in Anatolia

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-9

SEBAHAT OZMAN-SULLIVAN, ESRA CALTEPE
13529 - A Checklist of Mite Species of Wild Mushrooms in Turkey

BKM-FUAYE (13.14. E-POSTER EKRANLARI) 13:00-18:00 GENEL EKOLOJİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 13, 14) 13:00-18:00 GENERAL ECOLOGY
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-13

EBRU ÇÖTELİ, MEVLÜT ALATAŞ, NEVZAT BATAN
12604 - Syntrichia ruralis ve Syntrichia montana (Pottiaceae) Taksonlarının Glutatyon
İçeriklerinin Karşılaştırılması / Comparing of Glutathione Ingredients of Syntrichia ruralis and
Syntrichia montana (Pottiaceae) Taxa
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Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-13

SENEM ÇAĞLAR, SERHAT ALBAYRAK
12870 - Marmara Denizi Kuzeyi Gastropoda Faunasının Ekolojik Yorumu / Ecological
Comment of Gastropoda Fauna from the Northern Part of the Sea of Marmara

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-14

SERDAR GÖKHAN ŞENOL, NAZLI BAHAR PELİT, DUYGU BOZYEL, VOLKAN
EROĞLU, GÖKSEL ERDEM ARSLAN
13262 - Habitat Descriptions of Phoenix theophrasti (Datça Hurması) Populations in Turkey

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-14

TUNAHAN BEZCİ, ŞULE BARAN
13349 - Oribatid Mites Associated with Cherry and Japanese Pulm Trees in Sakarya Province

BKM-FUAYE (21.22. E-POSTER EKRANLARI) 13:00-18:00 İÇ SULAR BİYOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 21, 22) 13:00-18:00 BIOLOGY AND ECOLOGY OF INLAND WATERS
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-21

GÜLŞAH SAÇ, MÜFİT ÖZULUĞ, JÖRG FREYHOF
12835 - Türkiye İçsularında Yaşayan Pseudophoxinus (Teleostei: Cyprinidae) Cinsine Ait 21
Balık Türünün Boy-Ağırlık İlişkisi / Length-Weight Relationship of 21 Fish Species Belonging
to Genus Pseudophoxinus (Teleostei: Cyprinidae) From Turkish Inland Waters

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-21

CAFER BULUT, AYŞEGÜL KUBİLAY
12851 - Sazan Balığı (Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758) Örneklerinde Lizozim Aktivitesi,
Kortizol ve Serum Glukoz Düzeylerinin Araştırılması / Investigation of Levels Lysozyme
Activity, Cortisol and Serum Glucose in Carp (Cyprinus carpio, Linnaeus 1758)

Poster Tartışma

HAKKI DERELİ, TURHAN KEBAPÇIOĞLU, YUSUF ŞEN, ZEKİ SERKAN ÖLÇEK,
KADİR ÖZDEMİR
13059 - Demirköprü Baraj Gölü’nde (Manisa) Uzatma Ağı Balıkçılığında Sazan (Cyprinus
carpio) Av Veriminin Aylık Değişimi / Monthly Change of Common Carp (Cyprinus carpio)
Catching Efficiency in Demirköprü Dam Lake (Manisa) Gillnet Fishery

15:30-15:45 Ekran-22

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-22

HABİL UĞUR KOCA, MURTAZA ÖLMEZ
13143 - Aksu Çayı-Köprüçay Nehri (Isparta-Türkiye) Carassius gibelio (Bloch, 1782)
Populasyonunun Yaş ve Büyüme Özellikleri / Age and Growth Characteristics of Carassius
gibelio (Bloch, 1782) Population in Aksu Steram-Köprüçay River (Isparta-Turkey)

BKM-FUAYE(15.16.17. E-POSTER EKRANLARI) 13:00-18:00 EKOTOKSİKOLOJİ
BKM-FUAYE(E-POSTER PRESENTERS NO: 15, 16, 17) 13:00-18:00 ECOTOXICOLOGY
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-15

HAZAL SEZGİNER, FERUZAN DANE
12616 - An Observation on the Effects of Cationic Gemini Surfactants (10-2-10) on the
Development of Allium cepa L. and Lens culinaris Medik

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-15

ÇAĞLA ERSÖZ, DENİZ ALTUN ÇOLAK, TUĞBA ATICI
13237 - CuO Nanopartikülünün Olası Toksisitesine Karşı Maclura pomifera’nın Koruyucu
Rolü/ Protective Role of Maclura pomifera Against Possible Toxicity of CuO Nanoparticle

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-16

TUĞBA ATICI, DENİZ ALTUN ÇOLAK, ÇAĞLA ERSÖZ
13238 - Drosophila melanogaster’de Bleomisin’in İndüklediği Toksisiteye Karşı Eremurus
spectabilis ve Berberis crataegina Ekstrelerinin İyileştirici Etkileri/ Curative Effects of Eremurus
spectabilis and Berberis crataegina Ekstracts Against Bleomycin- Induced Toxicity in
Drosophila melanogaster

Poster Tartışma

AHMET ALİ BERBER, MERAL YURTSEVER, ELİF ÖZLEM KIRKAN, NURCAN
BERBER, HÜSEYİN AKSOY
13282 - Polietilen Mikrokürelerinin Brachionus plicatilis Üzerinde Akut Toksikolojik Etkisi/
Acut Toxicologic Effect of Polyethylene Microsphere on Brachionus plicatilis

15:45-16:00 Ekran-16
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-17

HARİKA EYLÜL ESMER, GÜLLÜ KAYMAK, ŞEYMA TARTAR, HALİL KILIÇKAYA,
FİGEN ESİN KAYHAN
13348 - The Effects of Tribenuron-methyl Exposure on the Oxidative Stress Parameters of
Zebrafish (Danino rerio) Gill
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Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-17

YEŞİM DAĞLIOĞLU, BETÜL YILMAZ ÖZTÜRK
13681 - Effect of Photosynthetic Pigment Content on Nano-Al2O3 Chodatodesmus
mucranulatus Species

BKM-FUAYE (20. E-POSTER EKRANI) 13:00-18:00 ÇEVRE BİYOLOJİSİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTER NO: 20) 13:00-18:00 ENVIRONMENTAL BIOLOGY
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-20

HATİCE ÜSTÜNER, MEHMET GÖKOĞLU, DOĞA YILMAZ, BERK SARIGÖL
13029 - Kalamarların (Loligo vulgaris Lamarck, 1798) Yapay Habitatlara Yumurtlatılarak
Doğal Stoklarının Zenginleştirilme Olanaklarının Araştırılması / Squid 's (Loligo vulgaris
Lamarck, 1798) Investigation of Stock Concentration of Natural Habitat by Spawning to
Artificial Conditions

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-20

ALİ MUZAFFER FEYZİOĞLU, İLKNUR YILDIZ
13326 - Diatom/Dinoflagellate Ratio of Black Sea Phytoplankton Along 2007-2014

BKM-FUAYE (23.24.E-POSTER EKRANLARI) 13:00-18:00 ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 23, 24) 13:00-18:00 ENVIRONMENT AND HEALTH
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-23

GÜLDEN YILMAZ, NİHAN USLU
12896 - Çevremizde Yetişen Bazı Antiviral Etkili Bitkiler Üzerinde Bir Araştırma / An
Investigation on Some Antiviral Plants Grown around our Environment

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-23

EBRU TATAR, AYSUN UĞUR GÖRGÜN
13083 - İzmir-Gerence Körfezi Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Bulunduğu Biyosistemlerden
Toplanan Midyelerde (Mytilus galloprovincialis) Doğal Radyonüklid Zenginleşmesinin
İncelenmesi / Investigation of the Natural Radionuclides Enrichment in Mussels (Mytilus
galloprovincialis) Collected from Aquaculture in Izmir-Gerence Bay

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-24

TUĞBA ÇEVİK AKOĞUL
13183 - Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerine Pestisitlerin Olumsuz Etkileri / Negative Effects of
Pesticides on Environment and Human Health

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-24

NURULLAH TEMİZKAN, ÖZCAN AKIN, BURAK KOKTÜRK
13506 - Bilişim Sektöründeki Elektronik Atıkların İnsan ve Çevre Sağlığı Üzerindeki Etkisi /
Effect of IT Equipment Based E-waste on Human and Environmental Health

BKM-FUAYE (25.26.E-POSTER EKRANLARI) 13:00-18:00 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 25, 26) 13:00-18:00 ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-25
Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-25
Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-26

EMİNE GELİNCİ, HATİCE TÜRK DAĞI, ELA NUR ŞİMŞEK SEZER, HAKKI
DEMİRELMA
12761 - Antimicrobial Effect of Sideritis öztürkii Aytaç & Aksoy
GÜLÇİN AKÇA, HATİCE ÖNEY, DAMLA BAYEZİT, HATİCE BÜŞRA GÖKÇE, VİLDAN
GÜRGÜÇ, FİGEN ERKOÇ
13368 - Ankara İlindeki Muhtelif Su Kaynaklarının İklim Değişikliğinin Olumsuz Etkilerine
Bağlı Olarak Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi/ Microbiological Evaluation of Various
Water Resources in Ankara City Due to Climate Change Impacts
CUMHUR AVŞAR, E. SÜMER ARAS
13436 - Protease, Amylase and Cellulase Enzyme Production of Aeromonas Strains Isolated
from Freshwater Samples

BKM-FUAYE (10.11.12. E-POSTER EKRANLARI) 13:00-18:00 EKOLOJİK TARIM
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 10, 11, 12) 13:00-18:00 ECOLOGICAL AGRICULTURE
Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-10

AYLA TÜZÜN, BÜŞRA ŞAHİN, MERVE SÖNMEZ
12650 - Ekolojik Tarımda Biyolojik Ajanlarla Mücadele Yöntemleri / Use of Biological Agents
Methods in Ecoagriculture

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-10

EMİN KAPLAN, YUNUS BAYRAM
12701 - Biyolojik Mücadelenin Ekolojik Tarımdaki Yeri ve Önemi / The Situation and
Importance of Biological Control in Ecological Agriculture
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Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-11

ÖZLEM AKSOY, SALİH DİKİLİTAŞ, BURÇAK TÜTÜNOĞLU
12743 - The Use of Eisenia foetida Vermicompost on Growth of Lens culinaris and Zea mays

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-11

MUSA ÖZDİNÇ, ZEHRA TUĞBA MURATHAN
12884 - Gıda Güvenliği ve Çevre Sağlığı Açısından Organik Tarım / Food Safety and
Environmental Health in Terms of Organic Farming

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-12

GÖKHAN AYDINLI, FADİME ŞEN, MURAT KOÇ, SEVİLHAN MENNAN
13173 - Bazı Endemik Bitki Ekstraktlarının Kök-Ur Nematodu Meloidogyne arenaria’ya Karşı
Nematisit Etkilerinin Saksı Denemeleri ile Araştırılması / The Research of the Effects of Some
Endemic Plant Extracts to Root-knot Nematode Meloidogyne arenaria by Pot Experiments

BKM-FUAYE (18.19.E-POSTER EKRANLARI) 13:00-18:00 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 18, 19) 13:00-18:00 ENVIRONMENTAL POLLUTION AND
MANAGEMENT
Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-18

İBRAHİM SAEED
12657 - Studying the Physical and Chemical Characteristics for Some Water Sites of the Tigris
River in the City of Mosul / Iraq

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-18

FATMA KOÇBAŞ, RAHİME ORAL, BİLAL ÖZTÜRK, BELEMİR NERMİN ANIL
13141 - Heavy Metal Distribution in Coastal Areas of Iskenderun Bay with the Aid of
Brachidontes pharaonis

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-19

SEVTAP ERDOGAN
13419 - Life Cycle Inventory Application in the Wood Products Industry

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-19

HAYRİ ŞEN
13470 - Hava Kirliliğinin Azaltılmasında Endüstriyel Tekstillerin Kullanılabilirliği / The Utility
Of Industrial Textiles In Reducing Air Pollution

BKM-FUAYE (27.E-POSTER EKRANI) 13:00-18:00 ÇEVRE EĞİTİMİ/ ÇEVRE YÖNETİMİ/ÇEVRE
SOSYOLOJİSİ/UZAKTAN ALGILAMA)
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTER NO: 27) 13:00-18:00 ENVIRONMENTAL EDUCATION /
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT / ENVIRONMENTAL SOCIOLOGY / REMOTE SENSING AND DATA
ASSIMILATION)
Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-27

UTKU GÜNER, BUĞRA ÇAKIR
12764 - Holografi Tekniğinin Biyolojik Materyaller Üzerindeki Kullanımı / Use of Holographic
Technique on Biological Materials

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-27

HAYRİ ŞEN
13471 - Hazır Giyim İşletmelerinde Çevre Bilincinin Sürdürülebilirliği / The Maintainability of
Enviromental Consciousness in Ready Wear Firms

BKM-FUAYE
(28.29.
E-POSTER
EKRANLARI)
13:00-18:00
VEKTÖR
EKOLOJİSİ/DAVRANIŞ
BİYOLOJİSİ/KORUMA BİYOLOJİSİ/KARASAL EKOSİSTEMLER
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 28, 29) 13:00-18:00 VECTOR ECOLOGY / BEHAVIORAL BIOLOGY
/ CONSERVATION BIOLOGY / TERRESTRIAL ECOSYSTEMS
Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-28
Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-28
Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-29

MERVE YAŞA, ŞULE BARAN
13343 - The Structure of Ovipositors in Zetorchestes sp. (Acari, Oribatida)
MUSTAFA KÜÇÜKÖDÜK, EVREN YILDIZTUGAY, CEYDA ÖZFİDAN-KONAKÇI,
YAVUZ BAĞCI
13480 - Characterization of Biochar Application on the Enzyme / Non-enzyme Activity in
Ascorbate-glutathione Cycle in Wheat Leaves Exposed to Cobalt Stress
CEYDA ÖZFİDAN-KONAKÇI, EVREN YILDIZTUGAY, MUSTAFA KÜÇÜKÖDÜK,
FEVZİ ELBASAN
13481 - Exogenous Rosmarinic Acid Improves Water Content, Antioxidant Activity and Lipid
Peroxidation in Response to Chromium-induced Oxidative Stress in Maize Roots
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Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-29

EVREN YILDIZTUGAY, MUSTAFA KÜÇÜKÖDÜK, CEYDA ÖZFİDAN-KONAKÇI,
FEVZİ ELBASAN
13482 - Ectoine Application in Stress Protection: Water Relations and Photosynthetic Efficiency
in Maize Leaves Grown Under Cadmium Stress

14 EYLÜL 2017, PERŞEMBE / 14 SEPTEMBER 2017, THURSDAY
BKM-FUAYE (1.2.3.4.5.6.7.8.9. E-POSTER EKRANLARI) 09:00-13:00 BİYOÇEŞİTLİLİK
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 09:00-13:00 BIODIVERSITY
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-1

ÖMER VAROL, KENAN AKBAŞ
12592 - Geophytes of the Sandras Mountain

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-1

HEDİYE AKTAŞ AYTEPE, ÖMER VAROL
12598 - Bodrum Yarımadası Geofitleri / Geofits of Bodrum Peninsula

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-2

MİTAT AYDOĞDU
12666 - A Taxonomic Study on Microchelnus Szépligeti, 1908 (Hymenoptera, Braconidae,
Cheloninae) Fauna of Central Anatolia Region of Turkey

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-2

MİTAT AYDOĞDU
12680 - New Taxonomic and Faunistic Data on the Genus Meteorus Haliday, 1835
(Hymenoptera: Braconidae: Euphorinae) of Gökçeada (Imbros) from Turkey

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-3

ÇİĞDEM ŞAHİN, HÜRKAN ATAŞ, UĞUR GÖZEL
12779 - Preliminary Studies on Distribution and Biology of Capnodis tenebrionis L.
(Coleoptera: Buprestidae) in Malatya Province District Yeşilyurt

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-3

ELANUR DAŞBAŞI, ÖMER KÖKSAL ERMAN, KEMAL KURT
12795 - Dytiscidae Species (Coleoptera) in Gümüşhane Province

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-4

MERAL FENT, AHMET DURSUN
12865 - Trakya Bölgesi Lygaeidae (Hemiptera: Heteroptera) Familyası Türlerinin Habitat
İçindeki Dikey Dağılımı ve Bölge İçin Yeni Kayıtlar / The Vertical Distributions of the Species
of Lygaeidae (Hemiptera: Heteroptera) Family in Turkish Thrace, with the New Records

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-4

NURTEN HACET
12921 - Türkiye Ceutorhynchinae (Coleoptera: Curculionidae) Faunası İçin Yeni Bir Cins ve
İki Yeni Tür / A New Genus and Two Species for the Ceutorhynchinae (Coleoptera:
Curculionidae) Fauna of Turkey

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-5

MUSTAFA KAPLAN, HARUN DIRAMAN, İLKER ATİK
12938 - Some Fruit Quality Characteristics of Important Varieties and Types in Turkish Apricot
Gene Bank

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-5

CELAL KARAMAN, KADRİ KIRAN
12939 - Gökçeada Karınca (Hymenoptera: Formicidae) Faunasına Katkılar / Contributions to
the Ant (Hymenoptera: Formicidae) Fauna of Gökçeada Island

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-6

AHMET DURSUN
12964 - Amasya Sulak Alanlarında Dağılım Gösteren Sucul ve Yarısucul Heteroptera (Insecta:
Hemiptera) Türleri / The Distributions of Aquatic and Semiaquatic Species of Heteroptera
(Insecta: Hemiptera) in Amasya’s Wetlands

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-7

KADİR BOSTAN, ALİ GÖK
13309 - 26 Ağustos Tabiat Parkı (Afyonkarahisar) Yaprak Böcekleri (Coleoptera:
Chrysomelidae) Faunası ve Konak Bitki Tercihleri / The Leaf-Beetles (Coleoptera:
Chrysomelidae) Fauna of 26 Ağustos Nature Park (Afyonkarahisar) and Host Plant Preferences

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-8

NAZIM KAŞOT, TÜRKAY ÖYKEN
13319 - Kuzey Kıbrıs’ın Önemli Biyoçeşitlilik Bölgeleri/ The Important Biodiversty Areas of
North Cyprus
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Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-8

AYNUR LÖK, EVRİM KURTAY, ALİ KIRTIK, AYSUN KÜÇÜKDERMENCİ
13447 - İzmir Körfezin’de Dağılım Gösteren Solen marginatus’un Habitat Özellikleri / Habitat
Characteristics of Solen marginatus Distributed in İzmir Bay

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-9

NECMETTİN GÜLER
13549 - Trakya Florası İçin İki Yeni Kayıt; Epipogium aphyllum Swartz. ve Neotinea lactea
(Poir.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase (Orchidaceae) / Two New Records for the Flora
of European Turkey; Epipogium aphyllum Swartz. and Neotinea lactea (Poir.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase (Orchidaceae)

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-9

VİLDAN SALIK, NECMETTİN GÜLER
13551 - Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi’nin Florası (Edirne-Türkiye) / The Flora of
Balkan Campus of Trakya UNIVERSITY (Edirne-Turkey)

BKM-FUAYE (10.11.12. E-POSTER EKRANLARI) 09:00-13:00 EKOLOJİK TARIM/TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 10, 11, 12) 09:00-13:00 ECOLOGIC AGRICULTURE /
AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-10

TUĞBA GÜRKÖK, MİNE TÜRKTAŞ, ÜMMÜGÜLSÜM TANMAN ZIPLAR
13027 - Bioinformatic Analyzes of Certain Regulatory Elements Used for Biotechnological
Applications

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-10

MİNE TÜRKTAŞ, TUĞBA GÜRKÖK
13032 - Identification of Environmentally Regulated Transcription Factors in Wild Potato Plant

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-11

EMRE SEVİNDİK
13364 - Genome-Wide Bioinformatics and Phylogenetic Analysis of RuBisCO Proteins in
Sideritis L. (Lamiaceae)

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-11

EMRE SEVİNDİK, EYYÜP MENNAN YILDIRIM
13387 - Evaluation of Essential Oil Composition of Citrus aurantium and Citrus sinensis Flowers
Grown in Western Anatolian Ecological Conditions

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-12

KEMALCAN OKAN, SÜMEYYE FİLİZ, EMRE SEVİNDİK
13466 - Identification and Characterization of Pectin Lyase Protein in Prunus persica by Using
Bioinformatics Tools

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-12

CANAN ÜNAL, ALEV HALİKİ UZTAN, ONUR AKPINAR, ÜLFET ERDAL
13497 - Organik Hayvan Yemlerinden İzole Edilen Aspergillus flavus Link İzolatlarının
Potansiyel Aflatoksijenik Özelliğinin Moleküler Yöntemlerle Değerlendirilmesi / Evaluation By
Molecular Methods Of Potential Aflatoxygenic Properties Of Aspergillus Flavus Link Isolates
Isolated From Organic Animal Feeds

BKM-FUAYE (13.14. E-POSTER EKRANLARI) 09:00-13:00 GENEL EKOLOJİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 13, 14) 09:00-13:00 GENERAL ECOLOGY
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-13

İSMAİL ERBATUR, ABDULKADİR YAĞCI, MUSTAFA CEYLAN, MERAL APAYDIN
YAĞCI
12867 - Eğirdir Gölü’ nde Zebra Midyesinin (Dreissena polymorpha, Pallas 1771) Bölgesel
Dağılımı / Regional Distribution of Zebra Mussels (Dreissena polymorpha, Pallas 1771) in Lake
Eğirdir

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-13

MERVE YAŞA, ŞULE BARAN
13345 - Observations on Oribatid Mites Inhabiting on the Green Plum Tree in Sakarya Provience

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-14

TUNAHAN BEZCİ, ŞULE BARAN
13350 - Oribatid Mites Inhabiting on Strawberry Plantation in Sakarya Provience

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-14

ŞULE BARAN, NUSRET AYYILDIZ
13356 - First Record of Cepheus tuberculosus Strenzke, 1951 (Acari: Oribatida) from Turkey
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BKM-FUAYE (27.E-POSTER EKRANI) 09:00-13:00 ÇEVRE EĞİTİMİ/ÇEVRE YÖNETİMİ/ÇEVRE SOSYOLOJİSİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTER NO: 27) 09:00-13:00 ENVIRONMENTAL EDUCATION /
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT / ENVIRONMENTAL SOCIOLOGY
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-27

OKAN YELER, ONUR ŞATIR
12618 - Çevre ve Ekolojik Yaşam Bilinci Kazanımında Örgütlenmenin Önemi: EKOLOG
Derneği Örneği/The Importance of Organizing in Environment and Ecological Living: The
EKOLOG Association Example

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-27

GÖKHAN ILGAZ, NURCAN UZEL, ALİ GÜL
13796 - Ekoloji Derslerinde Neyi Hedefliyoruz? / What Do We Aim in Ecology Courses?

BKM-FUAYE (21.22. E-POSTER EKRANLARI) 09:00-13:00 İÇ SULAR BİYOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 21, 22) 09:00-13:00 BIOLOGY AND ECOLOGY OF INLAND WATERS
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-21

CAFER BULUT, NURHAYAT DALKIRAN, UFUK AKÇİMEN, MUSTAFA CEYLAN,
MEHMET ALİ TURAN KOÇER, FARUK PAK, ŞAKİR ÇINAR
12717 - Phytoplankton Species Diversity of Uluabat Lake

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-21

FİRUZE GÜLBUNAR, GAZEL BURCU AYDIN, BELGİN ÇAMUR-ELİPEK
12735 - Tanypus punctipennis Meigen, 1818 (Chironomidae)’ in Laboratuvar Koşullarında
Yetiştirilmesi ve Bazı Çevresel Faktörlerin Larva Gelişimine Etkilerinin İncelenmesi /
Cultivation of Tanypus punctipennis Meigen, 1818 (Chironomidae) in Laboratory Conditions
and Investigation of the Effects of Some Environmental Factors on Larval Development

Poster Tartışma

ENİS AKAY, SEBİLE HASRET, NURHAYAT DALKIRAN, DİDEM KARACAOĞLU,
ŞÜKRAN DERE
13241 - Kuraklık Periyodunun Yalakdere (Yalova) Bentik Makroomurgasız Faunası ve Epilitik
Diyatome Florası Üzerine Etkileri / The Effects of the Drought Period on Yalakdere (Yalova)
Benthic Macroinvertebrate Fauna and Epilithic Diatom Flora

10:45-11:00 Ekran-22

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-22

SEBİLE HASRET, DİDEM KARACAOĞLU, NURHAYAT DALKIRAN, ENİS AKAY
13243 - Yalakdere’nin (Yalova) Trofik Durumunun Epilitik Diyatomelere Göre Belirlenmesi /
Determination of Trophic Status of Yalakdere (Yalova) According to Epilithic Diatoms

BKM-FUAYE (15.16.17 E-POSTER EKRANLARI) 09:00-13:00 EKOTOKSİKOLOJİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 15, 16, 17) 09:00-13:00 ECOTOXICOLOGY
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-15

SERKAN SUGEÇTİ, KEMAL BÜYÜKGÜZEL
12678 - Zararlı Böceklerle Mücadelede Parazitoidlerin Kullanımı ve Parazitoid – Konak
Etkileşimi / Use of Parasitoids in the Fight Against Pest Insects and Parasitoid-host interaction

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-15

EMİNE GELİNCİ, HAKKI DEMİRELMA, ELA NUR ŞİMŞEK SEZER, TUNA UYSAL
12760 - Cytotoxic Effects of Sideritis öztürkii Aytaç & Aksoy

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-16

GÜHERGÜL ULUÇAM, UTKU GÜNER
12811 - Baryumun Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) de 96 Saatlik Lethal Doz 50 (LC50
) Değerinin Belirlenmesi / Determination of the 96-hour Lethal Dose 50 (LC50) Value of
Barium on Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853)

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-16

PELIN UGURLU, MURAT YOLCU, ELİF İPEK SATAR
13053 - The Cytopathological Effects of Diazinon on the Spleen Ultrastructure of Oreochromis
niloticus

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-17

PELIN UGURLU, MURAT YOLCU, ELİF İPEK SATAR
13055 - The Cytopathological Effects of λ-cyhalothrin on the Muscle Ultrastructure of
Oreochromis niloticus
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BKM-FUAYE
(28.29.
E-POSTER
EKRANLARI)
09:00-13:00
VEKTÖR
EKOLOJİSİ/DAVRANIŞ
BİYOLOJİSİ/KORUMA BİYOLOJİSİ/KARASAL EKOSİSTEMLER
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 28, 29) 09:00-13:00 VECTOR ECOLOGY / BEHAVIORAL BIOLOGY
/ CONSERVATION BIOLOGY / TERRESTRIAL ECOSYSTEMS
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-28

ADNAN SARIKAYA
13110 - Aspartamın Ergin Parazitoit, Bracon hebetor Say, 1836 (Hymenoptera: Braconidae)’nin
Ömür Uzunluğuna Etkisi / Effect of Aspartame on Longevity of the Adult Parasitoid, Bracon
hebetor Say, 1836 (Hymenoptera: Braconidae)

Poster Tartışma

BİLAL KUTRUP, HALİME KOÇ, UFUK BÜLBÜL, ALİ İHSAN EROĞLU, YASEMİN
ODABAŞ, MUAMMER KURNAZ
13160 - An Exceptional Activity for Darevskia rudis (Bedriaga, 1886) from Turkey

11:00-11:15 Ekran-28
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-29

SAHZA TURKOVIC, VOLKAN AKSOY, YILMAZ ÇAMLITEPE
13313 - İnsanda Renk Tonu Ayırımı Hassasiyeti ve Etki Eden Faktörler; Deneysel Bir Yaklaşım
/ Human Fine Colour Discrimination and Affecting Factors; An Experimental Approach

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-29

BENGİ BAYCAN, MURAT TOSUNOĞLU, ÇİĞDEM GÜL
13473 - Coronella austriaca (Squamata: Colubridae) Türünde Kanibalizm / Cannibalism In The
Species Coronella austriaca (Squamata: Colubridae)

BKM-FUAYE (18.19.E-POSTER EKRANLARI) 09:00-13:00 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 18, 19) 09:00-13:00 ENVIRONMENTAL POLLUTION AND
MANAGEMENT
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-18

CAFER BULUT, İSMAİL ERBATUR, UFUK AKÇİMEN
12852 - İznik Gölü Su ve Sediment Örneklerinde Bazı Metal Düzeylerinin Araştırılması /
Investigation of Some Metal Levels in Water and Sediment Samples of İznik Lake

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-18

RAHİME ORAL, FATMA KOÇBAŞ
13194 - İki Deniz Kestanesi Türü Üzerine Atrazinin Embriyotoksik Etkileri / Embryotoxic
Effects of Atrazine on Two Sea Urchin Species

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-19

FEYZA CANDAN
13341 - Determination of Morphological Changes Regarding Seedlings of Artichoke (Cynara
scolymus L.) Seeds Exposed to Lead (Pb) Heavy Metal Stress

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-19

MÜJGEN ELVEREN, ETEM OSMA
13376 - Ibuprofen ve Ciprofloxacin’in Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Tohumlarının
Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi / Determination of Effects Ibuprofen and
Ciprofloxacin on Development of Wheat (Triticum aestivum L.) Seeds

BKM-FUAYE (20.E-POSTER EKRANI) 09:00-13:00 ÇEVRE BİYOLOJİSİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTER NO: 20) 09:00-13:00 ENVIRONMENTAL BIOLOGY
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-20

NESRİN ÇOLAK
13078 - The Effect of Anthocyanin-Rich Extract on Morphology and Chlorophyll Content in
Wheat Seedlings Exposed to Salt Stress

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-20

NESRİN ÇOLAK
13081 - The Ameliorative Effect of N-acetylcysteine (NAC) on the Morphology and
Chlorophyll Content in Wheat Seedling under Heavy Metals Stress

BKM-FUAYE (23.24. E-POSTER EKRANLARI) 09:00-13:00 ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 23, 24) 09:00-13:00 ENVIRONMENT AND HEALTH
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-23

SANİYE TÜRK ÇULHA, HASAN BARIŞ ÖZALP, FATMA RABİA KARADUMAN
12821 - Çanakkale Boğazı'ndaki Bentik Omurgasızlarda Ağır Metallerin Risk Değerlendirmesi
/ Risk Assessment of Heavy Metals in Benthic Invertebrates in the Dardanelles Strait

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-23

SANİYE TÜRK ÇULHA, GÖRKEM DALKIRAN, NESRİN HORZUM
12822 - Biyoindikatör Bir Tür Olan Patella caerulea (L., 1758)’daki Ağır Metal Birikimi, Yalova
(İzmit Körfezi) / Heavy Metal Accumulation in a Bioindicator Species Patella caerulea (L.,
1758), Yalova (İzmit Bay)
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Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-24

SANİYE TÜRK ÇULHA, GÜREL TÜRKMEN
12823 - Ege Denizi'nden Karides Melicertus kerathurus’un Forsskal, 1775 Farklı Dokularında
Ağır Metallerin Birikimi, Türkiye / Accumulation of Heavy Metals in Different Tissues of
Shrimp Melicertus kerathurus, Forsskal, 1775 From the Aegean Sea, Turkey

BKM-FUAYE
(25.26.
EPOSTER
EKRANLARI)
09:00-13:00
ÇEVRE
MİKROBİYOLOJİSİ/GIDA
GÜVENLİĞİ/NANOTEKNOLOJİ VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 25, 26) 09:00-13:00 ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY / FOOD
SAFETY / NANOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-25

NURCAN VARDAR YEL, EMRAH YELBOGA, NEVİN GÜL KARAGÜLER, MELEK
TÜTER
12786 - Specification of Microalgal Oil Derived From Schizochytrium sp. S31 and Its
Nutritional Benefits

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-25

NURCAN VARDAR YEL, SELİN DENİZ, SERKAN SUGEÇTİ
12948 - Profiling of Complex Microbial Population in Soil Samples by Molecular Biology
Techniques

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-26

ELVAN BAKAR, PELİN TÜRKER, MÜMİN AKICI
13119 - Titanyum dioksit Nanopartiküllerinin Aort Düz Kas Hücre Serisi (T/G HA VSMG)
Üzerinde Apoptotik Etkileri / Apoptotic Effects of Titanium dioxide Nanoparticles on Aortic
Smooth Muscle Cell Lineage (T/G HA VSMG)

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-26

ELVAN BAKAR, MÜMİN AKICI, PELİN TÜRKER
13120 - Titanyum dioksit Nanopartiküllerinin, T/G HA VSMC (Aort Düz Kas) Hücreleri
Üzerinde Yarattığı Oksidatif Stresin qRT-PCR Yöntemi ile Belirlenmesi / Determination of
Oxidative Stress Caused by Titanium dioxide Nanoparticles on T/G HA VSMC (Aorta Smooth
Muscle) Cells by qRT-PCR Method

BKM-FUAYE (30.31. E-POSTER EKRANLARI) 09:00-13:00 ÇEVRE BİYOLOJİSİ/GENEL EKOLOJİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 30, 31) 09:00-13:00 ENVIRONMENTAL BIOLOGY / GENERAL
ECOLOGY
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-30

MELTEM ÇAKMAK, HALİDE AYDOĞDU
13004 - Trakya Bölgesinde Çeşitli Tarlalarda Havayla Taşınan Mikrofunguslar ve Fungal
Çeşitlilik Üzerine Bir Araştırma / A Research on Airborne Microfungi and Fungal Diversity in
Different Fields in Thrace Region

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-30

GAMZE YILDIZ, TUBA SEVGİ, ELİF DEMİRKAN
13039 - Kırmızı Deniz Yosunu Polysiphonia morrowii Türünün Antimikrobiyal Potansiyeli /
Antimicrobial Potential of Red Seaweed Polysiphonia morrowii

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-31

NESRİN ÇOLAK
13079 - The Ameliorative Effect of Anthocyanin-Rich Bilberry Extract on the Phenolic
Compounds Content and Antioxidant Activity in Wheat Seedlings Exposed to Salt Stress

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-31

TUNAHAN BEZCİ, ŞULE BARAN, ARİF BARAN
13352 - Chemical Analysis of Chitin Structure Extracted from A Soil Mite Species

BKM-FUAYE (30.31. E-POSTER EKRANLARI) 13:00-18:00 EKOTURİZM/UZAKTAN ALGILAMA VE VERİ
DÜZENLENMESİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 30, 31) 13:00-18:00 ECOTOURISM / REMOTE SENSING AND DATA
ASSIMILATION
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-30

MELTEM AYAZ
12841 - Sürdürülebilir Zeytinciliğin Gerçekleşmesinde Agro-Turizm’in Rolünün İncelenmesi
/Analyze on the Role of Agro-Tourism at Sustainable Olive Cultivation Realization

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-30

SEMİH KALE, DENİZ ACARLI
12937 - Data Models in Geographic Information System (GIS) and Capabilities

54

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-31

SEMİH KALE, DENİZ ACARLI
12966 - Advantages and Disadvantages of Raster and Vector Data Models in Geographic
Information System (GIS)

Poster Tartışma

ÖZNUR ERGEN AKÇİN, TUĞBA ÖZBUCAK, GÜLCAN ŞENEL, MUSTAFA KEMAL
AKBULUT
13187 - Sea and Forest Meeting: Çınarsuyu Nature Park

15:45-16:00 Ekran-31

BKM-FUAYE (1.2.3.4.5.6.7.8.9. E-POSTER EKRANLARI) 14:00-18:00 BİYOÇEŞİTLİLİK
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 14:00-18:00 BIODIVERSITY
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-1

EVSEL DENİZHAN
12733 - Eriophyoid Acars (Acarina: Eriophyoidea) on Fruit Trees in Yalova

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-1

EVSEL DENİZHAN, SUNA AKKOL, SULTAN ÇOBANOĞLU
12734 - Bağlarda Colomerus vitis (Pagenstecher, 1857) (Acari: Eriophyoidea) Sayılarının
Poisson Regresyon ile İncelenmesi/Investigation with Poisson Regresion Colomerus vitis
(Pagenstecher, 1857) (Acari: Eriophyoidea) on Vineyard

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-2

ÖZLEM ÇETİN ERDOĞAN, SERDAR AKAR
12738 - Batı Palearktik Bölgesi İçin Yeni Bir Kayıt, Adialytus veronicaecola (Starý,1978)
(Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) / First record of the Species Adialytus veronicaecola
(Starý,1978) (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) from the West Palaearctic Region

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-2

TÜRKAY ÖZTÜRK, ARZU GÜVEN
12933 - First Report of Digenean Parasites from Rusty Blenny, Parablennius sanguinolentus
(Pallas, 1814) of Sinop Coast of the Black Sea

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-3

NACİYE GÜLKIZ ŞENLER
12949 - A Remarkable Spathidiid Isolated from Tekirdağ Soils, Spathidium sp. (Ciliophora:
Litostomatea): Infraciliature, and Morphometric Characterization

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-3

EVREN BUĞA, SEZAİ ADİL, SEVGİ SEVSAY
12960 - Karagöl Sahara Milli Parkı’ndan (Türkiye: Artvin) Trombidioid Akarların Yeni
Kayıtları (Acari: Prostigmata) / A New Records of Trombidioid Mites (Acari: Prostigmata) from
Karagöl Sahara National Park (Artvin/Turkey)

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-4

SEVGİ SEVSAY, MERT ELVERİCİ, EVREN BUĞA
13008 - Türkiye’nin Neothrombiid Akar (Actinotrichida) Fauna Bilgisine Katkı / A
Contribution to the Knowledge of the Neothrombiid Mite (Actinotrichida) Fauna of Turkey

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-4

SEZAİ ADİL, EVREN BUĞA, SEVGİ SEVSAY
13010 - Valgothrombium valgum (George, 1909) (Acari, Microtrombidiidae)’un Türkiye’den
İlk Kaydı / The first record of Valgothrombium valgum (George, 1909) (Acari,
Microtrombidiidae) from Turkey

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-5

İBRAHİM SIRRI YÜZBAŞIOĞLU, ELİF YÜZBAŞIOĞLU, EDA DALYAN
13047 - Türkiye’de Berteroa DC. (Brassicaceae) Cinsi / The Genus Berteroa DC. (Brassicaceae)
in Turkey

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-5

ALİ İLHAN, HASAN M. SARI, IRMAK KURTUL, MİRAÇ AKÇALI
13175 - Meriç Nehri’ndeki Egzotik Balık Türleri ve Yerli Türler Üzerine Olası Etkilerinin
Değerlendirilmesi / Exotic Fish Fauna in Meriç River and Assessment of Possible Impacts on
Native Species

Poster Tartışma

MERAL APAYDIN YAĞCI, MEHMET ALİ TURAN KOÇER, ŞAKİR ÇINAR, KADİR
ÇAPKIN, ABDULKADİR YAĞCI, CAFER BULUT, FUAT BİLGİN, MEHMET CESUR,
RAHMİ UYSAL
13192 - Göller Bölgesi Bazı Göl ve Baraj Göllerinin Yaz Fitoplankton Biyokütlesi ve Baskın
Siyanobakter Türleri / Summer Phytoplankton Biomass and Dominant Cyanobacter Species of
Some Lakes and Dam Lakes in the Lakes Region

15:30-15:45 Ekran-6

55

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-7

AHMET DURSUN
13211 - Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Kayıt: Caliscelis (Caliscelis) bonellii (Latreille, 1807)
(Hemiptera: Fulgoromorpha:Fulgoroidea: Caliscelidae) / A New Record for the Fauna of
Turkey:
Caliscelis
(Caliscelis)
bonellii
(Latreille,
1807)
(Hemiptera:
Fulgoromorpha:Fulgoroidea: Caliscelidae)

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-8

YAŞAR ÖZVAROL, AYSU TATLISES
13330 - Distribution and First Report of Parupeneus forsskali Fourmanoir & Guézé, 1976 from
North of Cyprus and Gulf of Antalya, Turkey

Poster Tartışma

SIRMA ÇAPAR DİNÇER, NAZLI DENİZ EYİCE ÇAĞATAY, SERHAT ERTUĞRUL,
NERGİS EMANET
13392 - Preliminary Assessment on Ciliate Diversity of Saline Lakes (Bolluk, Acıgöl, Tersakan,
Tuz Lakes) from Konya Basin, Turkey

15:45-16:00 Ekran-8
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-9

HÜSEYİN GÜHER, YASEMİN DEMİR
13486 - Tunca Nehri'nin (Edirne) Cladocera ve Copepoda Faunası ve Mevsimsel Dağılımı /
Cladocera and Copepoda Fauna of Tunca River (Edirne) and Their Seasonal Distribution

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-9

SEDA EMEL TEK, ZÜHAL OKYAR
13657 - A Contribution to the Knowledge of Parasitoids of Insects Associated with Rosaceae
Species from Edirne Province (European Turkey): New Host and Faunistic Records

BKM-FUAYE (10.11.12. E-POSTER EKRANLARI) 13:00-18:00 EKOLOJİK TARIM/TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 10, 11, 12) 13:00-18:00 ECOLOGICAL AGRICULTURE /
AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-10

EMİN KAPLAN, ALİ ÇELİK
12699 - Domates Yetiştiriciliğinde Domates Güvesi (Tuta absoluta: Gelechiidae) ile
Mücadelede Kullanılan Biyopestisitlerin Çevre Sağlığı ve Ülke Ekonomisi Açısından Önemi /
The Importance of Environmental Health and Country Economics of Biopesticides Used in
Combating with Tomato Food (Tuta absoluta: Gelechiidae) in Tomato Breeding

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-10

EMİN KAPLAN, ALPEREN MERAL, EZGİ DOĞAN
12700 - Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Biyopestisitlerin Yeri ve Önemi / Place and Importance
of Biopesticides in Ornamental Plant Breeding

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-11

AYŞE AŞKIN, FİLİZ ÜNAL, ERCAN KOCA
12731 - Domates Fideliklerinde Çökertene Sebep Olan Rhizoctonia solani+Pythium deliense’
nin Biyolojik Mücadelesinde Patojen Olmayan Pseudomonasların Kullanımı / Biological
Control of Damping off Caused by Rhizoctonia solani+Pythium deliense on Tomato Seedlings
With Non- Pathogen Pseudomonads
ŞAFAK CEYLAN, FUNDA YOLDAŞ, NİLGÜN MORDOĞAN, MAHMUT TEPECİK
12834 - Organik Gübrenin Marulda Nitrat Birikimi ve Besin Element İçeriğine Etkisi / Effects
of Organic Fertilizer On Nitrate Accumulation and Nutrient Element Content of Lettuce

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-11
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-12

MÜJGAN OKTAY, HATİCE GÜNEŞ
13161 - Kiraz Topraklarından Bacillus thuringiensis İzolasyonu ve Karakterizasyonu / Isolation
and Characterization of Native Bacillus thuringiensis Strains from Cherry Areas

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-12

HİLAL ALTINKAYNAK, İBRAHİM ÖZKOÇ
13284 - Orkidelerden Bitki Gelişimini Arttırıcı Bacillus İzolatlarının Karakterizasyonu/
Characterization of Plant Growth Promoting Bacillus Strains from Orchids

BKM-FUAYE (13.14. E-POSTER EKRANLARI) 13:00-18:00 GENEL EKOLOJİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 13, 14) 13:00-18:00 GENERAL ECOLOGY
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-13

MEHMET KÜÇÜKYILMAZ, GÜREL NEDİM ÖRNEKÇİ, ALİ ATİLLA USLU, NURTEN
ÖZBEY, TUNAY ŞEKER, NEVİM BİRİCİ, NURETTİN YILDIZ
12751 - Karakaya Baraj Gölü 10. Bölgesinin Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği’ne
Göre Değerlendirilmesi / Assessment of Karakaya Dam Lake 10th District According to the
Regulation on Management of Surface Water Quality
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Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-13

EMİNE PINAR PAKSUZ, SERBÜLENT PAKSUZ
12829 - Some Blood Parameters of Wild-caught Greater Mouse-eared Bat Myotis myotis
(Borkhausen, 1797) (Chiroptera: Vespertilionidae)

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-14

OĞUZ TÜRKOZAN, CAN YILMAZ, MATTHEW GODFREY, ANTONİOS MAZARİS
12838 - Thermal Conditions of Green Turtle, Chelonia mydas, Nests in the Eastern
Mediterrenean

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-14

HABİBE GÜLER, NAZAN ÜZÜM
12854 - Ophisops elegans (Ménétriés, 1832) (Squamata: Lacertidae) Populasyonunda Yaş
Yapısının Belirlenmesi / Determination of Age Structure in Ophisops elegans (Ménétriés, 1832)
(Squamata: Lacertidae) Population

BKM-FUAYE (27. E-POSTER EKRANI) 13:00-18:00 ÇEVRE EĞİTİMİ/ÇEVRE YÖNETİMİ/ÇEVRE SOSYOLOJİSİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTER NO: 27) 13:00-18:00 ENVIRONMENTAL EDUCATION /
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT / ENVIRONMENTAL SOCIOLOGY
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-27

ÖZGE ÖZKAN, TUĞÇE GÜZELYURT
12644 - Merhaba Kozalak ve Kozalağın Sesi Etkinlikleri ile Okul Öncesi Dönemde Çevre
Eğitimi / Environmental Education in Preschool Period with Hello Pinecone and Sound of
Pinecone Activıties

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-27

GÖZDE ATİK, ALİ DERYA ATİK
12993 - Meslek Lisesiİ Öğrencilerinin Enerji Tasarrufu Farkındalıkları / Awareness of
Vocational School Students About Energy Saving

BKM-FUAYE (21.22. E-POSTER EKRANLARI) 13:00-18:00 İÇ SULAR BİYOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 21, 22) 13:00-18:00 BIOLOGY AND ECOLOGY OF INLAND WATERS
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-21

UTKU GÜNER
12653 - Trakya Tatlısu Yengeci Potamon fluviatile (Herbst, 1785) Dağılımına Katkılar /
Contributions to Distribution of Freshwater Crab Potamon fluviatile (Herbst, 1785) from Trakya

Poster Tartışma

MUSTAFA BALCI, FATİH GÜNDÜZ, NEVİM BİRİCİ, TUNAY ŞEKER, KENAN
ALPASLAN
13033 - Tunceli İli Su Ürünleri Sektörünün Avcılık ve Yetiştiricilik Yönünden İncelenmesi /
The Investigation of Tunceli Fisheries Sector in Terms of Fishing and Aquaculture

15:45-16:00 Ekran-21
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-22

DİLCAN AKPINAR, SEVİM HAMZAÇEBİ, ASENA ÜNVER, FATMA ÖZTÜRK, HATİCE
GÜNDÜZ
13111 - Göllerde Ötrofikasyon Etkileri ve Kontrolü / The Effects and Control of Eutrophication
in the Lakes

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-22

DUYGU BOZYEL, NAZLI BAHAR PELİT, SERDAR GÖKHAN ŞENOL
13254 - Ecological Structure of Mediterranian Type Temporary Wetlands in Cesme Peninsula
(Izmir)
BKM-FUAYE (15.16.17. E-POSTER EKRANLARI) 13:00-18:00 EKOTOKSİKOLOJİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 15, 16, 17) 13:00-18:00 ECOTOXICOLOGY
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-15

MEHMET AYBEKE, ÖMER FARUK TEMUR
12646 - Tuzlu Ergene Nehri Koşullarında Yetiştirilen Çeltiklerin Köklerindeki Anatomik
Farklılıklar / Anatomical Differences in Roots of Rice Plants Growing under Salty Ergene River
Water Conditions

Poster Tartışma

BABU VELMURUGAN, ELİF İPEK SATAR, PELIN UGURLU, MURAT YOLCU, KEREM
SENTURK, PALANISWAMY SENTHILKUMAAR, MARIADOSS SELVANAYAGAM
12708 - Cytological Effects of Pesticide Chlorpyrifos in the Gills of Anabas testudineus

15:45-16:00 Ekran-15
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-16

MURAT YOLCU, ELİF İPEK SATAR, İSMAİL YENER
13070 - Piretroid Pestisit Lambda-cyhalothrin'in Oreochromis niloticus'un Karaciğer Total Lipid
Fraksiyonu Üzerine Etkisi / Effect of Lambda-cyhalothrin, Pyrethroid Pesticide, on Total Lipid
Fraction in the Liver of Oreochromis niloticus

57

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-16

MURAT YOLCU, MEHMET BAŞHAN, VEYSI KIZMAZ, ELİF İPEK SATAR
13076 - Organofosforlu Bir Pestisit Olan Diazinonun Oreochromis niloticus'un Solungaç
Dokusundaki Triaçilgliserol Fraksiyonu Üzerine Etkisi / The Effect of Diazinon, a
Organophosphorous Pesticide, on Triacylglycerol Fraction in the Gill Tissue of Oreochromis
niloticus

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-17

MURAT YOLCU, ELİF İPEK SATAR
13077 - Organofosforlu Bir Pestisit Olan Diazinonun Oreochromis niloticus'un Solungaç
Dokusu Total Lipid Fraksiyonu Üzerine Etkisi / Effect of Diazinon, a Organophosphate
Pesticide, on Total Lipid Fraction in the Gill Tissue of Oreochromis niloticus

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-17

TUNCER OKAN GENÇ, FEVZİ YILMAZ
13511 - Metal Birikimi Tespitinde Yeni Bir Teknoloji: Yapay Midye Cihazı/ Innovative
Technology for Metals Monitoring: Artificial Mussels (AM)

BKM-FUAYE (18.19. E-POSTER EKRANLARI) 14:00-18:00 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 18, 19) 14:00-18:00 ENVIRONMENTAL POLLUTION AND
MANAGEMENT
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-18

NURDAN TOPAKCI, NAFİYE ADAK, MURAD ÇANAKCI, METE YİĞİT
13227 - Bitkisel Artıkların Değerlendirilmesine Yönelik Farkındalık Oluşturma Çalışmaları /
Create Awareness Studies on the Evaluation of Plant Based Wastes

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-18

AYLİN AKYILDIZ
13409 - Mermer Atıklarının Yapı Malzemesi Üretiminde Kullanılabilirliği / The Usability of
Waste Marble Powder in Building Material Production

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-19

AYLİN AKYILDIZ
13507 - Endüstriyel Atıkların Yapı Malzemesi Üretiminde Kullanılabilirliği / The Usability of
Industrial Waste in Building Material Production

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-19

HÜDAVERDİ ARSLAN, MEHMET ALİ MAZMANCI, MUTLU YALVAÇ
13515 - Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Azaltılmasında Buharlaştırma Etkisinin
İncelenmesi / Investigation of the Evaporation Effect in Reducing Olive Oil Industrial
Wastewater

BKM-FUAYE (20. E-POSTER EKRANI) 13:00-18:00 ÇEVRE BİYOLOJİSİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTER NO: 20) 13:00-18:00 ENVIRONMENTAL BIOLOGY
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-20

GAMZE YILDIZ, ŞEYMA TİRYAKİ
13040 - Tuz Derişiminin Esmer Deniz Yosunları Üzerine Fizyolojik Etkileri / Physiological
Effect of Salinity on Brown Seaweeds

Poster Tartışma

MUSTAFA KEMAL AKBULUT, GÜLCAN ŞENEL, ŞENAY SÜNGÜ ŞEKER, ÖZNUR
ERGEN AKÇİN
13329 - Bazı Epidendroideae (Orchidaceae) Cinslerinin Anatomik Özellikleri / Anatomical
Characteristics of Some Epidendroideae (Orchidaceae) Genus

15:45-16:00 Ekran-20

BKM-FUAYE (23.24. E-POSTER EKRANLARI) 13:00-18:00 ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 23, 24) 13:00-18:00 ENVIRONMENT AND HEALTH
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-23

TEVFİK AYGÜN, SERDAR MERSİNLİ, RIDVAN UYAR, NECLA ÇAĞLARIRMAK
12629 - Sustainable Environment: Basic Ideas, Waste and Pollution

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-23

ŞÜKRÜ ARASAN, İLHAN KAYA
12837 - Savur (Mardin)’da Romatizmal Hastalıklara Karşı Halk Hekimliğinde Kullanılan Bazı
Bitkiler / Some Plants Used in Folk Medicine Against Rheumatic Diseases in Savur (Mardin)

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-24

SELİN DENİZ, NURCAN VARDAR YEL, SERKAN SUGEÇTİ
12944 - Evaluation of Carbon Monoxide Intoxication Among Patients Presenting with
Nonspesific Symptoms to the Emergency Department
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Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-24

VEDAT ŞEKEROĞLU, ZÜLAL ATLI ŞEKEROĞLU, SEVAL KONTAŞ YEDİER,
BARBAROS ERTÜRK, SEVİL IŞIK
13449 - Cytotoxicity of Clothianidin on Human Bronchial Epithelial Cells

BKM-FUAYE
(25.26.
E-POSTER
EKRANLARI)
14:00-18:00
ÇEVRE
MİKROBİYOLOJİSİ/GIDA
GÜVENLİĞİ/NANOTEKNOLOJİ VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 25, 26) 14:00-18:00 ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY / FOOD
SAFETY / NANOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-25

SELİN DENİZ, NURCAN VARDAR YEL, SERKAN SUGEÇTİ
12888 - Türkiye’de Et ve Et Ürünleri Sanayiinde Gıda Güvenliği Sorunları / Food Safety
Problems in Meat and Meat Products Industry in Turkey

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-25

MEMET VAROL
13267 - Human Health Risks for Heavy Metals Ingested via Consumption of Farmed Rainbow
Trout (Oncorhynchus mykiss)

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-26

MEMET VAROL
13269 - Human Health Risks from Metals via Consumption of Mangar (Luciobarbus esocinus)
from the Keban Dam Reservoir, Turkey

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-26

HÜLYA SERT, AYŞE UZMAY
13383 - Hayvan Refahı ile Gıda Güvenliği Arasındaki İlişkinin Ekonomi Kapsamında
Değerlendirilmesi / Evaluation of the Relationship Between Animal Welfare and Food Safety
in the Scope of the Economy

BKM-FUAYE (28.29. E-POSTER EKRANLARI) 13:00-18:00 VEKTÖR EKOLOJİSİ/DAVRANIŞ BİYOLOJİSİ/
KARASAL EKOSİSTEMLER
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 28, 29) 13:00-18:00 VECTOR ECOLOGY / BEHAVIORAL BIOLOGY
/ TERRESTRIAL ECOSYSTEMS
Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-28

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-28

ÇİLER KÖŞLÜOĞLU, SARE İLKNUR YAVAŞOĞLU, CELAL ÜLGER, FATİH MEHMET
ŞİMŞEK
13034 - Türkiye’nin Akdeniz ve Ege Bölgelerinde Anopheles claviger s.l. (Dipreta: Culicidae)
Populasyonları / Populations of Anopheles claviger s.l. (Diptera: Culicidae) in the
Mediterranean and Aegean Regions of Turkey
SARE İLKNUR YAVAŞOĞLU, FATMA BURSALI, MUHAMMET MUSTAFA AKINER,
CELAL ÜLGER, FATİH MEHMET ŞİMŞEK
13087 - Türkiye’de Kar-Suyu Sivrisinekleri / Snow-Melt Mosquitoes in Turkey

Poster Tartışma
15:30-15:45 Ekran-29

FATMA BURSALI, FATİH MEHMET ŞİMŞEK
13114 - Akdeniz ve Ege Bölgelerindeki Önemli Vektör Sivrisinek Türlerinin Kan Emme
Tercihlerinin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi / Determination of Blood Feeding Preference
of Important Vector Mosquito Species in Mediterranean and Aegean Regions by Molecular
Methods

Poster Tartışma
15:45-16:00 Ekran-29

EVRİM KURTAY, AYNUR LÖK, ALİ KIRTIK, AYSUN KÜÇÜKDERMENCİ
13438 - Çift Kabuklu ve Gastropod Türlerinde Markalama Teknikleri / Marking Techniques of
Bivalves and Gastropods

15 EYLÜL 2017, CUMA / 15 SEPTEMBER 2017, FRİDAY
BKM-FUAYE (1.2.3.4.5.6.7.8.9. E-POSTER EKRANLARI) 09:00-13:00 BİYOÇEŞİTLİLİK
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 09:00-13:00 BIODIVERSITY
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-1

KENAN AKBAŞ, ÖMER VAROL
12589 - Bozburun (Marmaris-Muğla) Yarımadası Florasına Katkılar / Contributions to The
Flora of Bozburun (Marmaris-Muğla) Peninsula

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-1

HEDİYE AKTAŞ AYTEPE, ÖMER VAROL
12597 - Bodrum Yarımadası Endemikleri Tehlike Kategorileri / Danger Categories of Bodrum
Peninsula Endemics
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Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-2

YELİZ DEĞERLİ, ÖMER VAROL
12601 - New Floristic Records for C2 Square in the Flora of Turkey

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-2

MOHAMED BERRİCHİ, EDDINE AHMED, BERROUAİNE ZEYNEB
12842 - The Forest and The Human Tide: What Preventive Measures Against Fire. Case of Dar
Yaghmouracene Forests (Algeria)

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-3

NURTEN HACET, NURCAN ÖZKAN
12922 - Türkiye'nin Kuzeybatısından Cordulegastridae ve Gomphidae (Insecta: Odonata)
Familyaları Türlerinin Larval Kayıtları / Larval Records of Species of Cordulegastridae and
Gomphidae (Insecta: Odonata) Families from the northwestern Turkey

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-3

TÜRKAY ÖZTÜRK, PELİN SEVCAN KÖKSAL, ARZU GÜVEN
12935 - Metazoan Parasites of the Marine Bluefish, Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766) from
the Turkish Coast of the Black Sea

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-4

HÜSEYİN DURAL, BURCU YILMAZ ÇITAK
12947 - An Anatomical Study on Local Endemic Noccaea cariensis (Carlström) Parolly, Nordt
& Aytaç (Brassicaceae) from Turkey

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-4

PINAR ÇAM İCİK
13072 - Mammalian Faunal Diversity of the Area of Wind Power Plant in Alaçatı (Çeşme, İzmir)

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-5

SEMRA BENZER, ALİ GÜL, MEHMET YILMAZ
13092 - Biometric Properties of the Oxynoemacheilus angorae (Steindachner, 1897) in
Kayaağzı Creek (Kirmir Stream)

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-5

ALİ GÜL, SEMRA BENZER, MEHMET YILMAZ
13093
Some
Morphometric
Characters
(Alburnus escherichii Steindachner, 1897) in Kirmir Stream

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-6

MEHMET YILMAZ, SEMRA BENZER, ALİ GÜL
13094 - The Morphometric Characters of Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) in Kirmir
Stream

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-6
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-7

PINAR ACUNER, SELMA ÇALIŞKAN
13153 - Pyrgus (Hesperiidae) Cinsinden İki Türün Baş, Thorax ve Abdomen Morfolojilerinin
Karşılaştırılması / Comparison of Head, Thorax, Abdominal Morphology of Two Species
belong to Genus Pyrgus ( Hesperiidae )
ADNAN ÇAĞLAR ORUÇ, DİLRUBA SEYHAN ÖZTÜRK, SEMİH ENGİN
13215 - Morphological Comparison of Frequently Misidentified Two Mediterranean Pipefish

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-7

MUSTAFA KEMAL AKBULUT, ŞENAY SÜNGÜ ŞEKER, GÜLCAN ŞENEL
13404 - Orkidelerde Polinasyon / Pollination in Orchids

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-8

HASAN YILDIRIM, YUSUF ALTIOĞLU, OZAN ŞENTÜRK
13412 - Nif Dağı (İzmir) Lokal Endemiği Minuartia nifensis Mc Neill için Denizli İlinde Yeni
Lokalite Kaydı / A New Locality Record for Local Endemic of Nif Mountain (İzmir) Minuartia
nifensis Mc Neill from Denizli Province

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-8

BURCU TAYLAN, HÜLYA SAYĞI, BAHAR BAYHAN, MURAT KAYA
13477 - Amateur Fisheries in The Izmir Bay: April-October 2015

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-9

HÜSEYİN ERSOY, NECMETTİN GÜLER
13552 - Trakya Florası için Yeni Kayıt; Sideritis athoa Papanikolaou & Kokkini (Lamiaceae) /
New Record for the Flora of European Turkey; Sideritis athoa Papanikolaou & Kokkini
(Lamiaceae)

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-9

MENEKŞE TAŞ DİVRİK
13690 - Trakya Bölgesi Oligochaeta Faunası Kontrol Listesi / The Checklist for Oligochaeta
Fauna of Turkish Thrace
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Sakarya

Bleak

BKM-FUAYE (10.11.12.E-POSTER EKRANLARI) 09:00-13:00 EKOLOJİK TARIM/TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 10, 11, 12) 09:00-13:00 ECOLOGICAL AGRICULTURE /
AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-10

CANAN USTA, HUMEYRA GUL, PINAR OZTEKIN
12868 - Investigation of Potential Antibacterial, Mutagenic and Antimutagenic Affects of
Zingiber officinale

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-10

HALİDE AYDOĞDU
12971 - Fungal Bitki Patojenlerine karşı Biyokontrol Ajanı olarak Trichoderma spp.’nin Etkileri
Üzerine Bir Araştırma / A Research on the Effects of Trichoderma spp. as Biocontrol Agents
against Fungal Plant Pathogens

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-11

TÜLAY BİCAN SÜERDEM, HANİFE AKYALÇIN, MESUT CAN TOPAL
13602 - Çanakkale Bölgesi’nden Toplanan Taraxacum sp. ve Papaver sp. Genusuna Ait Polen
Örneklerinin Antibakteriyal Aktivitesi ve Polen Özellikleri / Antibacterial Activity and Pollen
Characteristics of Honey-Bee Pollen Samples Belonging to Taraxacum sp. and Papaver sp. from
Çanakkale

BKM-FUAYE (27. E-POSTER EKRANI) 09:00-13:00 ÇEVRE EĞİTİMİ/ÇEVRE YÖNETİMİ/ÇEVRE SOSYOLOJİSİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTER NO: 27) 09:00-13:00 ENVIRONMENTAL EDUCATION /
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT / ENVIRONMENTAL SOCIOLOGY
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-27
Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-27

SEVİM KÖSE, SEVAL ÖZŞEKER
12924 - The Social Approach to Fish Consumption in Children
MEHTAP TİRYAKİOGLU, SONGÜL VAİZOĞLU, SELDA ÖNDEROĞLU, DİLARA
ÜNALAN, ALİ EREN ÖZTÜRKOĞLU, BUSE ÇUVALCIOĞLU, ENES POTOĞLU
13437 - Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencilerinin Geri Dönüşüm Konusunda Bilgi ve
Farkındalığı / Knowledge and Awareness of Recycling Amongst the Students of Near East
UNIVERSITY

BKM-FUAYE (15.16.17. E-POSTER EKRANLARI) 09:00-13:00 EKOTOKSİKOLOJİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 15, 16, 17) 09:00-13:00 ECOTOXICOLOGY
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-15

FULYA DİLEK GÖKALP, PINAR GÖÇ RASGELE, MERAL KEKEÇOĞLU, SALİH TUNÇ
KAYA, MERVE KAMBUR
12765 - Rododendron Balı ve Grayanotoksin III Etken Maddesinin Fare Kemik İliği
Hücrelerinde in vivo Kromozom Aberasyon Test Yöntemi Kullanarak Genotoksik ve Sitotoksik
Etkilerinin Belirlenmesi / Genotoxic and Cytotoxic Effect of Rhododendron Honey and Active
Substance Grayanotoxin III in Mice Bone Marrow Cells by Using in vivo Chromosome
Aberration Assay

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-15

DİDEM ÖZTÜRK, SİBEL HAYRETDAĞ
13056 - Lambda-cyhalothrin’in Arbacia lixula Deniz Kestanesi Türü Üzerindeki Embriyotoksik
Etkisi / Embryotoxic Effect of Lambda-cyhalothrin on Sea Urchin Arbacia lixula

Poster Tartışma

ELİF İPEK SATAR, BABU VELMURUGAN, MURAT YOLCU, PELIN UGURLU, ERSİN
UYSAL, PALANISWAMY SENTHILKUMAAR, MARIADOSS SELVANAYAGAM
13071 - Sublethal Effects of Chlorpyriphos on Some Hematological Parameters in Freshwater
Fish Anabas testudineus

10:45-11:00 Ekran-17
Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-16

MEMET VAROL
13265 - Comparison of Heavy Metal Levels of Farmed and Escaped Farmed Rainbow Trout

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-16

MEMET VAROL
13268 - Organochlorine Pesticides in Mussels from a Reservoir on the Euphrates River, Turkey

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-17

YEŞİM DAĞLIOĞLU, SEVDA TÜRKİŞ
13683 - Effects of TiO2 Nanoparticles on Photosynthetic Pigment Content of Lemna minor L.
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BKM-FUAYE (18.19. E-POSTER EKRANLARI) 09:00-13:00 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 18, 19) 09:00-13:00 ENVIRONMENTAL POLLUTION AND
MANAGEMENT
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-18

MEHMET GÜNEŞ, ERGİN ÇİLALİ, ÜMİT DÖLEK
10882 - Tokat-Amasya Karayolu Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnunda (Rosa sp)
Mesafeye Bağlı Olarak Kirliliğin Belirlenmesi / Determination of Distance-Based Pollution in
Naturally Growing Hip (Rosa sp.) Along Tokat-Amasya Highway

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-18

SERKAN KÜKRER
13037 - Aktaş Gölü (Ardahan,Türkiye) Yüzey Sularında Yaz Dönemi Nutrient Dinamiklerinin
İzlenmesi / Nutrient Dynamics of Summer Period in Surface Waters of Lake Aktaş (Ardahan,
Turkey)
BETÜL ŞAHİN, ÖMER ZAİM
13253 - Furan İçeren Makrosiklik Peptit Ligandların Sentezi Ve Ergene Nehri Su Numunesinde
İyon Transfer Özelliklerinin İncelenmesi / Synthesis of Furan Containing Macrocyclic Peptide
Ligands and Investigation of Ion Transfer Characteristics at Ergene River Water Sample

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-19

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-19

FEYZA CANDAN
13397 - Effects of Copper (Cu) Heavy Metal Stress on Artichoke (Cynara scolymus L.) Plants
Morphology

BKM-FUAYE (20. E-POSTER EKRANI) 09:00-13:00 ÇEVRE BİYOLOJİSİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTER NO: 20) 09:00-13:00 ENVIRONMENTAL BIOLOGY
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-20

SALİH MURAT ARAT, BELGİN ÇAMUR-ELİPEK
10822 - Marmara Denizi'nde Su, Sediment ve Bazı Bentik Organizmalarda Ağır Metal
Birikiminin Araştırılması / Investigations on Heavy Metal Accumulation of Water, Sediment
and Some Benthic Organisms of Marmara Sea

Poster Tartışma

ÖZGÜR VATAN, GAMZE YILDIZ, HUZEYFE HURİYET, NİLÜFER ÇİNKILIÇ, TOLGA
ÇAVAŞ
13144 - Polysiphonia morrowii (Ceramiales, Rhodophyta) Türünün Antiproliferatif Potansiyeli /
Antiproliferative Potential of Polysiphonia morrowii (Ceramiales, Rhodophyta) Species

11:00-11:15 Ekran-20

BKM-FUAYE
(25.26.
E-POSTER
EKRANLARI)
09:00-13:00
ÇEVRE
MİKROBİYOLOJİSİ/GIDA
GÜVENLİĞİ/NANOTEKNOLOJİ VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 25, 26) 09:00-13:00 ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY / FOOD
SAFETY / NANOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-25

SERPİL YİLMAZ, İBRAHİM YILMAZ
11186 - AB ve Türkiye'de Su Ürünlerinde İzlenebilirlik / Traceability of Water Products in EU
and Turkey

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-25

GÜLŞEN GÜVEN, AYSUN KOCAKAYA, MUSTAFA DEMİR
13220 - Determination of Trace Element Concentrations of Canned Foods

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-26

NAFİYE ADAK, NURDAN TOPAKCI
13233 - Çevre Dostu Üretim Tekniği: Akuaponik Sistem / Environmentally Friendly Production
Technique: Aquaponic System

Poster Tartışma

NÜKTE TOPRAKSEVER, SERRA SERAP SIRMAN, DİLEK BAKIRCIOĞLU, YASEMİN
BAKIRCIOĞLU KURTULUŞ
13255 - Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Aromatik Bitki ve Baharat Örneklerinde
Element Analizi / Element Analysis in Medicinal Herbs and Spice Samples by Flame Atomic
Absorption Spectrometry

11:00-11:15 Ekran-26

BKM-FUAYE (30.31. E-POSTER EKRANLARI) 09:00-13:00 EKOTOKSİKOLOJİ/PEYZAJ EKOLOJİSİ
BKM-FUAYE (E-POSTER PRESENTERS NO: 30, 31) 09:00-13:00 ECOTOXICOLOGY / LANDSCAPE ECOLOGY
Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-30

FİLİZ ÜNAL, İLKER KURBETLİ, SENEM TÜLEK, ÖMER ÖZTÜRK, YEŞİM AKINCI,
ABDULLAH ÜNLÜ, F. SARA DOLAR
12702 - Detection and Virulens of Blumeria graminis (Powdery Mildew) on Turfgrass Areas in
Turkey
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Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-30

FİLİZ ÜNAL, İLKER KURBETLİ, ABDULLAH ÜNLÜ, SENEM TÜLEK, YEŞİM AKINCI,
ÖMER ÖZTÜRK, M. ÜMİT BİNGÖL
12703 - Occurance, Damage and Molecular Identification of Slime Mold (Physarum cinereum)
Fungi in Turfgrass Areas in Turkey

Poster Tartışma
10:45-11:00 Ekran-31

FİLİZ ÜNAL, ERCAN KOCA, AYŞE AŞKIN, İLKER KURBETLİ
12704 - Identification and Virules of Sphaeropsis Tip Blight (Sphaeropsis sapinea) on Pinus
spp. in Istanbul and Bursa Parks

Poster Tartışma
11:00-11:15 Ekran-31

TUNCER OKAN GENÇ, FEVZİ YILMAZ
13252 - Sarıçay (Milas–Muğla) ‘ın Bazı Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi/
Determination of Some Physicochemical Water Quality Parameters of Sarıçay (Milas–Muğla)
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ÖNSÖZ
XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK
2017/EDİRNE
Rüyalarını Türkçe Gören Bir Alman Biyolog Ord.Prof.Dr. Curt
Kosswig'in Anısına
Değerli Katılımcılar,
Sizleri 12-15 Eylül 2017 tarihlerinde Türkiye Biyologlar Derneği İzmir Şubesi ve Trakya Üniversitesi Fen
Fakültesi Biyoloji Bölümü işbirliği ile Edirne’de düzenlenecek olan “XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre
Kongresinde ağırlamaktan onur ve mutluluk duyuyoruz.
Hızla gelişen kontrolsüz sanayi ve artan nüfusun oluşturduğu aşırı tüketim küresel ölçekte yaşamı tehdit
eden önemli sorunları da beraberinde getirmiştir. Kontrolsüz sanayi ve şehir atıkları, yoğun tarımsal ilaç kullanımı,
çarpık kentleşme, ekosistem bileşenlerinin yoğun tahribatı ve özellikle doğal kaynakların aşırı tüketimi biyolojik
zenginliklerin hızla yok olmasına ve ağır çevre kirliliğine yol açmıştır. Son yıllarda, özellikle Sivil Toplum
Kuruluşlarının baskıları ses getirmeye başlamış ve çeşitli ülkeler gezegenimizdeki yaşamı tehdit edecek boyuta gelen
ekosistem tahribatı ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için çevreyle barışık, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişme
kavramı üzerinde durmaya başlamışlardır. İnsan soyunun sürdürülebilir bir yaşam ortamında devam etmesinin bir
önkoşulu olarak “ekosistemdeki hassas dengelerin korunması” gerekliliğini bilen ülkeler çeşitli organizasyonlar
oluşturmuş ve stratejiler geliştirmiştir. Bu bağlamda Rio’da düzenlenen Çevre ve Kalkınma Konferansında imzalanan
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi küresel ısınmaya yönelik hükümetler arası ilk çevre
sözleşmesi olup konferansta ayrıca “Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi” ve “Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi” kabul
edilmiştir. Bu sözleşme kapsamında 1997 yılında imzalanan Kyoto Protokolü ile de insan kaynaklı olarak atmosfere
salınan karbon dioksit ve sera etkisine neden olan gazların salınımının azaltılması sözü verilmiştir. 156 ülke Biyolojik
Çeşitlilik sözleşmesini imzalayarak “kendi egemenlik sınırları içerisindeki bitkilerin, hayvanların ve mikrobiyolojik
yaşam çeşitliliğinin tam olarak korunması sorumluluğunu üstleneceklerine, biyolojik kaynakları sürdürülebilir
kullanacaklarına ve biyolojik çeşitlilikten sağlanan faydaları eşit olarak paylaşmanın yollarını arayacaklarına dair
taahhütlerde bulunmuşlardır. Yine 1971 yılında imzalanan Sözleşmesi ile ülkeler özellikle Su Kuşlarının Yaşama
Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamayı
amaçlamışlardır. Ülkemiz bu antlaşmaları imzalayarak taraf olmuştur. Diğer yandan AB ülkeleri biraraya gelerek su
kalitesi ve su yönetimi için 23 Ekim 2000 tarihli ve 2000/60/EC sayılı “Su Çerçeve Direktifi” ni oluşturmuşlardır.
Bu amaçla, ulusal ve uluslararası katılımcıların yer aldığı 758 bildiri ve bu bildirileri hazırlayan 1440
katılımcı, ana teması Çevre Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik olan kongremizde; Biyoçeşitlilik Çevre Biyolojisi Çevre
Eğitimi Çevre Hukuku Çevre Kirliliği ve Kontrolü Çevre Mikrobiyolojisi Çevre Sosyolojisi Çevre ve AB Uyumu
Çevre ve İnsan Sağlığı Çevre Yönetimi Davranış Biyolojisi Ekocoğrafya Ekolojik Tarım Ekotoksikoloji
EkoturizmGenel Ekoloj Gıda Güvenliği Hava Kirliliğiİç Sular Biyolojisi ve EkolojisiKarasal EkosistemlerKentleşme
ve Çevre Sorunları, Kıyı Yönetimi, Koruma Biyolojisi, Küresel İklim Değişikliği, Nanoteknoloji ve Çevre Güvenliği,
Peyzaj Ekolojisi, Restorasyon Ekolojisi, Sulak Alanlar ve Yönetimi, Tarımsal Biyoteknoloji, Vektör Ekolojisi, Yaban
Hayatı Yönetimi, Uzaktan Algılama ve Veri Düzenlenmesi alanlarında çalışmalarını sunma ve tartışma fırsatı
bulacaklardır.
Osmanlıya başkentlik yapmış, Mimar Sinan’ın şaheseri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer
alan muhteşem Selimiye camisine ev sahipliği yapan Edirne ilimiz tarihi ve kültürel açıdan zengin bir il olduğu kadar
yaklaşık 4000 kadar farklı bitki ve hayvan türüne (1678 bitki, 2134 hayvan türü) sahip olmasıyla biyoçeşitlilik
açısından da şanslı ve zengin bir ildir. Yunanistan ve Bulgaristan’la sınır oluşturan serhat şehri Edirne 3 nehrin ve 4
dinin birleştiği dünyadaki tek yerdir. Tarihi camileri, kiliseleri, sinagogları ve bahailerin kutsal mekanları ile Roma
döneminden kalma kale içi semtinde Edirne evlerini ve sokaklarını gezerken hayran kalacağınız Tarih ve Kültür şehri
Edirne, Avrupa Birliği müze ödüllü eşsiz Edirne Darüşşifa Sağlık Müzesi (Sultan II. Beyazıt Kompleksi), tarihi
Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi kompleksi, Adalet kasrı, Osmanlı Saray kalıntıları, Dolmenleri, Meriç nehri
ve tarihi köprüleri, tarihi çarşıları, müzeleri, festivalleri, Edirne tava ciğeri, badem ezmesi ve Edirne peyniriyle,
hoşgörülü, sevgi dolu kent sakinleriyle sizleri büyüleyeceğinden emin olabilirsiniz.
Bizlere her zaman destekleri ile büyük güç veren başta Sayın Rektörümüz Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu olmak
üzere, Sayın Belediye Başkanımız Recep Gürkan’a, Sayın ETSO Başkanımız Recep Zıpkınkurt’a, Türkiye Biyologlar
Derneği İzmir Şubesi yönetimine, Trakya Üniversitesi Vakfına, kongremize katılan yurt içi ve yurtdışı davetli
konuşmacılarımıza, Biyoloji Bölümünün değerli öğretim elemanlarına, özellikle 1 yıldır geceli gündüzlü benimle
yoğun bir şekilde çalışan Başkan Yardımcılarım Prof.Dr. Belgin Elipek’e, Doç.Dr. Fulya Dilek Gökalp’a ve emeği
geçen herkese özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımı ifade etmek isterim.
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Edirne’mizin güzel Eylül ayında, sonuçlarının ülkemize ve bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacağını
umduğumuz, 12-15 Eylül 2017 tarihlerinde Türkiye Biyologlar Derneği İzmir Şubesi ve Trakya Üniversitesi Fen
Fakültesi Biyoloji Bölümü işbirliği ile Edirne’de yapılan XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre
Kongresi’nde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu tekrar ifade etmek isterim. Kongremizin ülkemize ve
bilime faydalı olmasını diliyor, sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

Prof.Dr. Yılmaz ÇAMLITEPE
Kongre Başkanı
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PROLOGUE
XIII. Congress of Ecology and Environment with international
Participation
UKECEK-2017/EDİRNE
In memory of Ord.Prof.Dr. Curt Kosswig, a German biologist who sees
his dreams in Turkish
Dear Colleagues,
On behalf of the Organizing Committee, it is our great pleasure to host you all in the XIII. Congress of
Ecology and Environment With International Participation which is held on September 12-15 2017 in Edirne,
Turkey. The hosts of this Congress are Izmir Branch Office of Turkish Biologists Association and Department of
Biology, Trakya UNIVERSITY.
Rapidly developing uncontrolled industries and the excessive consumption of the fast growing human
population have brought along important life-threatening problems on a global scale. Uncontrolled industrial and
urban wastes, intensive agrochemicals use, unplanned urbanization, heavy destruction of ecosystem components and
in particular excessive consumption of natural resources have resulted in the rapid disappearance of biological richness
and severe environmental pollution. The effects of the pressures of non-governmental organizations have begun to be
seen in recent years and various countries have begun to focus on the concept of environmentally friendly, stable and
sustainable development in order to prevent ecosystem damage and environmental pollution that threaten life on our
planet. Countries that are aware of the necessity of "preserving sensitive balances in the ecosystem" as a precondition
for the continuation of the human race in a sustainable living environment have formed various organizations and
developed strategies.
In this context, the United Nations Framework Convention on Climate Change, which was signed at the
Environment and Development Conference in Rio, was the first intergovernmental environmental convention for
global warming, "Convention on Combating Desertification" and "Convention on Biological Diversity" were also
adopted at the conference. Under the Kyoto Protocol signed in 1997, it was promulgated to reduce the release of
carbon dioxide and greenhouse gases, which are released into the atmosphere by human sources. A total of 156
countries have signed the Convention on Biological Diversity and have made commitments to ensure that the plants,
animals and microbiological diversity within their sovereignty limits are assumed to bear the responsibility of full
preservation, sustainable use of biological resources and equitable sharing of benefits derived from biodiversity. The
Convention, which was signed in 1971, aimed at ensuring the conservation and sustainable use of wetlands with
international reserves, in particular as a Living Environment for Water Birds. Our country has also joined the signing
countries by accepting these treaties. Moreover, EU countries came together and formed the "Water Framework
Directive" 2000/60 / EC of 23 October 2000 on water quality and water management.
Consequently, "XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation” is
planned to be held in Edirne on 12-15 September 2017 in cooperation with Izmir Branch Office of Turkish Biologists
Association and Department of Biology, Trakya UNIVERSITY. The main themes of this Congress are biodiversity
and environmental protection. The congress, covering overexpected presentations (approximately 1440 participants
and 758 submissions) on various topics for 4 days, will surely provide an opportunity to share and discuss scientists’
knowledge at the congress.
Edirne, once a capital city for the Ottoman Empire, has rich historical and cultural monuments as well as
a significant region in terms of biodiversity and environmental issues, and therefore we expect attendance this year to
be the highest ever. The border city to Greece and Bulgaria, Edirne is the only place in the world where 3 rivers and
4 religions are united. You will admire Edirne while walking on the streets of old town with historical houses, church,
monasteries, synagogues and holy places of Bahaism, and Mimar Sinan's masterpiece, the Selimiye mosque which is
included in the UNESCO World Heritage List, and also the European Union museum-awarded unique Edirne
Darussifa Health Museum (Sultan II Beyazit Complex), Sarayiçi complex with historical Kırkpınar oil wrestling, its
Ottoman Palace residences, Dolmens, Meriç river and historical bridges, historical bazaars, museums, festivals, its
tasteful Edirne cheese and famous almond paste. I wish you all a successful and fruitful congress in a beautiful
September of Edirne, one of the most beautiful cities in Europe.

Prof.Dr. Yılmaz ÇAMLITEPE
Congress President
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Türkiye'de bilime hizmet etmiş büyük bir bilimadamı ve doğa insanıdır. 30 Ekim 1903'te Berlin'de doğan Curt
Kosswig, 2. Dünya Savaşı sırasındaki Nazi zulmünden kaçarak, 1933 İstanbul Üniversitesi Reformu sayesinde
Türkiye'ye geldi. Gelmesinden sadece 2 sene sonra derslerini Türkçe olarak vermeye başlayan Kosswig, bazı fiziksel
özellikleriyle Atatürk'e benzetildiğinde gururlanırdı ve Hamburg Üniversitesi’nde çalışırken, Anadolu gezilerine
getirdiği öğrencileriyle Anıtkabir’e de uğrardı. Bu dönemde Türkiye’ye gelen tüm profesörler, Cumhuriyet ilkelerini
çok benimsemiş Türkiye’yi ve Türkleri çok sevmişlerdir. Prof.Dr.Muhtar Başoğlu’na göre “Kosswig bir Türk den
daha iyi bir Türk” tü. Doktora öğrencilerinden Prof.Dr. Mustafa Kuru’nun aktardığına göre Ord. Prof. Dr. Curt
Kosswig’e “hocam Türkleri seviyor musunuz” diye sorulduğunda “Çocuklar ben rüyalarımı Türkçe görüyorum”
derdi. 1937'de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Kürsüsü başkanlığına getirildi. Tıp Fakültesi öğrencilerine
de zooloji dersleri verdi. 1938'de Manyas Gölü yakınındaki Eskisığırcı köyü çevresindeki ekolojik olguya dikkat
çekerek, Kuş Cenneti Milli Parkı'nın kurulmasına ve dünyaya tanıtılmasına öncülük etti.1949'da "Türk Biyoloji
Derneği"ni kurmuştur. 1951'de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne bağlı olarak kurulan Zooloji ve Hidrobiyoloji
Araştırma Enstitüsü'nün müdürlüğüne getirildi. Fen Fakültesine bağlı bir Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü
kurulunca, Zooloji Enstitüsü Direktörü olarak kendisi bu kurumun da yönetimine atanmıştır. 1951 yılında
Baltalimanı'ndaki binaların tamirine başlanmış, lâboratuvarlar, idare ve toplantı odaları yapılmış ve ayrıca geniş bir
kütüphane de oluşturulmuştur. Söz konusu enstitü günümüzde İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü adı ile
varlığını sürdürmektedir. 1 Nisan 1938 Manyas Kuş Cenneti'nin keşfeden Kosswig, eşi Leonore ve fotoğrafçısı Cafer
Tayyar Türkmen'le birlikte Anadolu'nun her yerini karış karış gezdi. 20'nin üzerinde Kosswig ismi verilen tür buldu.
Cafer Tayyar Türkmen'le birlikte Türkiye Deniz Balıkları Takvimini hazırladı. Birecik'e giderek nesli tehlikedeki
Kelaynak'lara sahip çıktı ve kolonilerin tanıtımında, ulusal bir değer olmaları yönünde çalışmalar yaparak, bunların
yokolma tehtidine karşı uluslararası platformda Türkiye'nin tanıtımında önemli olacağını farkederek, Kelaynak
kuşlarının Urfa-Birecik'de incelenmeleri ve korunmalarıyla ilgili çalışmaları da başlattı. 1939'da Manyas Gölünün
kenarındaki antik taşlar dikkatini çekince bulduklarından arkadaşı Kurt Bittel'e bahsetti ve Daskyleion antik kentinin
keşfedilmesini sağlamış oldu. Kosswig, Türkiye'de kaldığı 17 yıl boyunca eleman yetiştirme ve Zooloji bilimin
gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Eşi Leonore, 23 Temmuz 1974'de vefat etti. 29 Mart 1982’de Hamburg’da vefat
eden Ord.Prof.Dr.Curt Kosswig’in naaşı vasiyeti üzerine İstanbul’a getirilmiş ve kendisinden daha önce vefat eden
eşinin Rumeli Hisarı Aşiyan Mezarlığındaki mezarı yanına defnedilmiştir. Kosswig, Kurt, Klaus ve Christian adlı üç
erkek çocuk babasıdır.
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Curt Kosswig, a German zoologist, is forced to leave Nazi Germany in 1937. He finds work as a zoology Professor at
the UNIVERSITY of Istanbul. In 1933 a large number of academics expelled from Germany by the Nazis found a
new home in Turkey and helped to promote the reform movement in the young Turkish Republic. Curt Kosswig
became the father of zoology at Turkish universities and founder of the bird sanctuary on the Manyas Lake as well as
the Institute of Hydrobiology in Baltalimani on the Bosphorus. Together with his wife Leonore he travelled through
Anatolia and wrote the first scientifically-founded book on Turkish fauna. His wife, Leonore passed away on July 23,
1974. Ord.Prof.Dr.Curt Kosswig, who died on March 29, 1982 in Hamburg, was brought to Istanbul and buried next
to the grave of his wife Leonore in the Aşiyan Cemetery of Rumeli Hisari.
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The importance of voucher specimen collections to
basic invertebrate inventory, databases and Red
Lists: case studies from Belgium for three insect
families (Carabidae, Culicidae and Formicidae)

Dr. Wouter DECONINCK
Curator Entomological collections at Royal Belgian Institute of
Natural Sciences, Vautierstraat 29, B-1000 Brussels, Belgium;
e-mail: wouter.dekoninck@natuurwetenschappen.be

The main objectives of the Scientific Service of Heritage, section Entomology of the Royal Belgian Institute for
Natural Sciences (RBINS, Belgium) are collection management, scientific research and service. The entomological
collections compile more than 20.000.000 specimens of insects and arachnomorphs and these originate from the
Palaearctic (Europe: mainly Belgium and neighboring countries); the Afrotropical region, the Oriental (mainly
Southeast Asia) and the Neotropics (amongst others Galápagos islands). Some of the collections are world renown as
for instance the ‘de Selys Longchamps’ Odonata collection (more than 700 primary types and ca. 45.000 specimens),
dr Fain’s Acari collection (115.000 slides and more than 1.500 primary types) and the Staphylinidae collection of
Fagel and Fauvel.
So far, a large amount of the important and voluminous Belgian collections have been revised by taxonomist, digitized
and databased. For most insect groups the oldest specimens were collected before 1950, some even already in 1820.
Some of the obtained databases have been used to compile Documented Red data books that contain knowledge on
insect distribution, protection of threatened habitats/species, documented lists with data on rarity, distribution,
microhabitat and ecology of all Belgian species.
We here discuss the results and advantages of a revision, digitization and analyses of the database of three RBINS
subcollections (Carabidae, Culicidae and Formicidae) and the importance of extensive voucher specimen collections
to basic invertebrate inventory, databases, Red Lists and health risk assessment studies.
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Bir Kültür Nehrinin Öyküsü – FIRAT
Story of a Historical River – FIRAT

Prof.Dr. Ali DEMİRSOY
Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

Su gereksinmesinin ve su tüketiminin hızla arttığı; kaynakların hızlı kirletildiği bir zaman diliminde, Fırat gibi sınır
aşan nehirlerin önemi artmıştır. Özellikle böyle bir nehir su kıtlığı çekilen ülkelerin içinden akıyorsa sorun küresel
ölçekte ele alınmaktadır.
Türkiye’de ne yazı ki havza planlaması hiçbir zaman yapılmamıştır. Yerleşim yerleri nehirlerin taban arazileri
üzerinizde kurulmuştur. Dolayısıyla nehirler üzerinde yapılan her türlü yapılanma sadece fiziki değişikliğe değil
büyük sosyal değişikliklere de neden olmaktadır. Fırat Havzası bu etkileşmeyi en çok yaşayan nehirlerden biridir. Son
yarım yüzyıl içinde Fırat Nehri üzerinde yapılan uygulamalar ve yapılanmalar belki görünüşte en karlı yapılanmalar
gibi gözükse de, gelecek açısından onlarca farklı kültüre hizmet etmiş bu nehir, ölü bir nehir haline dönüşebilir.
2800 kilometre boyundaki bu nehir, üç ülkenin içinden akıp Basra Körfezine akmaktadır. Bu nedenle önemli bir
siyaset konusu olmuştur. Gelecekte de gündemin en önemli konusu olmaya adaydır.
Ne yazı ki ciddi bir havza planlaması yapılmamıştır. Bu nedenle bugün ve gelecekte büyük sorunlara gebedir.
Bu sunumda, 1) Fırat Nehri’nin çevresinde kurulmuş devletler, Fırat’tan kaynaklanan mitolojiler, dünya tarihine
katkıları anlatılacaktır. 2) Fırat’ın çıktığı yerden döküldüğü yere kadar karşılaştığı sorunlar. Bu bağlamda
kanalizasyon, baraj, sulama, kirlenme ve birçok hatalı kullanım teker teker ele alınacaktır. 3) Havzada yapılan
madenciliğin yüzyıllar sürecek olumsuz etkisi gündeme getirilecektir. 4) Havzada dünya tarihine yapılan tarihsel ve
sosyolojik katkılar anlatılacaktır. 5) Geçmişte bu havzada yaşamış bugün soyu tükenmiş canlılar anlatılacaktır. 6)
Bugün yapılan baraj ve sulama tesisleri nedeniyle özellikle nehirde tükenmekte olan canlı türleri teker teker
tanıtılacaktır. 7) En azından sunucunun son 50 yıldır sene sene izlediği değişim görsel olarak dinleyicilere
sunulacaktır. 8) Havzanın yer yer sorunları dile getirilecektir. 9) Yetersiz arıtma tesislerinin toplumda oluşturacağı
sağlık sorunları anlatılacaktır.
Önümüzdeki yılların en önemli uygulamalarından biri olacak havza planlamaları konusunda neler yapılması kısaca
anlatılacaktır.
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Conservation of Biodiversity: Consequences for Vector
Control

Prof.Dr. Norbert BECKER
Institute for Dipterology (IfD)/KABS, Almanya
German Mosquito Control Association (KABS), Georg-Peter-SüßStr. 3, 67346 Speyer, UNIVERSITY of Heidelberg, Germany, e-mail:
norbertfbecker@web.de

The floodplains of the Meric and Rhine rivers are characterized by their enormous biodiversity but also for the extreme
productivity of floodwater mosquitoes. The extreme living conditions in floodplains with permanent, semi-permanent
and extreme temporary water bodies force organisms to adjust to these various ecological situations which results in
the development of a complex species-rich ecosystem. Therefore, the goal of each floodwater mosquito control
program should focus on the protection of people from mosquito nuisances and the preservation of the unique
biodiversity in the ecologically-sensitive floodplains. A control operation should be environmentally-friendly and
ecologically justified. This goal can be a challenge for vector control professionals who design the control strategy.
The strategy has to take into consideration that floodwater mosquitoes develop as r-strategists in enormous masses in
a short time and the flight range of floodwater mosquitoes happens to be >10 km in a few days following emergence.
In the first step, the most ecologically acceptable control agent has to be selected. Usually it is best to control larval
mosquitoes because they are concentrated in defined breeding sites. In Germany, Sweden and Switzerland, only
larvicides based on Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) are applied because of their unique features. Bti products
are very selective and target specifically mosquitoes and at higher dosages the larvae of some other nematoceran flies.
Even after decades of application, no resistance has yet developed. The basis for successful and targeted use of
biological larvicides is a precise mapping of the breeding sites taking the quality and productivity of the mosquitobreeding sites into account. However, not only the Culicid populations should be monitored but also rare and sensitive
organisms, [in order] to avoid due to an adapted control strategy secondary effects e.g. by mechanical disturbances.
The control strategy has to take into account the productivity of the breeding sites of anthropophilic mosquitoes
(treshold). Furthermore, ecological data, such as the presence of rare or sensitive organisms, e.g. chironomids which
can be effected at higher dosages of Bti or breeding sites of rare birds should be considered. The control strategy has
to provide information where Bti applications should be done by ground or helicopter applications. [by helicopters.]
The flight height of the helicopters depends on the sensitivity of an area. Satellite-based assessment of breeding sites
(Web-GIS) and the precise application of e.g. Bti-granules by helicopter guided by GPS, increase the efficiency of the
operation and reduce disturbances of the ecosystem e.g. noise pollution and application costs. The control strategy has
to be designed in cooperation with the environmental authorities based on the ecological mapping of the mosquitobreeding sites. In scientific studies the direct and indirect effects of the application should be assessed in cooperation
with universities or environmental institutions also as proof of the concept.

72

DAVETLİ KONUŞMACI

Biodiversity Conservation – Challenges for National
Implementation and International Cooperation

Dr. Max KASPAREK
Zoology in the Middle East Dergisi Baş Editörü, Almanya,

The Convention on Biological Diversity (CBD) forms the binding international legal framework for the conservation
of biodiversity. It came into force in 1993. There are 196 parties to the convention, which has thus been ratified by
almost every country in the world. The three principal objectives of the Convention are the conservation of
biodiversity, its sustainable use, and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilisation of genetic
resources.
In the light of the rapid degradation of biodiversity worldwide, it is often questioned whether the Biodiversity
Convention is an effective instrument to conserve the world’s biological resources. While the international processes
are often complicated and not always cost-effective, and while surely still a lot more has to be done, the world would
nowadays be much poorer without the Convention. Especially developing countries in which biodiversity
conservation and environmental protection in general ranks low on the political agenda, the Convention triggered
significant efforts towards saving the biologiocal diversity. With the help of examples from various countries, it is
shown how international cooperation lead to positive effects.
National parks and other protected areas are still often insufficiently managed worldwide, and are often only “paper
parks” with no effective management system. The biggest loss of biodiversity, however, occurs today outside
protected areas, and this is often not fully realized even by some conservationists. Especially agricultural and forest
management practices with intensive production schemes have a detrimental effect on many species including
invertebrates. Not only the number of species but also the biomass of insects is declining rapidly – in the last 25 years
in many areas by 80 per cent and more. So we are today confronted with a paradoxical situation: biodiversity in human
settlements is sometimes higher than in agricultural or forest areas.
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Bilim Temelli Araştırmalardan Erken Uyarı
Teknolojilerine Doğru
Vektör Dinamikleri
Vector dynamics: from science-based researches to
early warning Technologies

Prof. Dr. Salih Bülent ALTEN
Hacettepe Üniversitesi, Ankara Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü,
Ekoloji Anabilim Dalı, VERG laboratuvarları, Beytepe, Ankara,
TÜRKİYE
IRD/CNRS/ UM (MIVEGEC), Montpellier, FRANCE
Çevresel koşullarda, insan davranışı ve ulaşım, ticaret gibi insan aktivitelerindeki değişimler, insanların vektör ve
vektör kökenli hastalıklarla daha fazla karşılaşmasını arttırmakta, ayrıca vektör ve hastalıkların yayılmasına neden
olmaktadır. Bu karmaşık süreci ve uzantılarını daha iyi anlamak üzere iki ana eksende çalışmak gerekmektedir:
Çevresel değişikliklerden en fazla etkilenen ve vektör kökenli herhangi bir hastalığın çıkma riskinin en fazla olduğu
ekosistemlerin karakterize edilmesi,
Vektör kökenli hastalık epidemi riskinin genel bir örüntüsünü ortaya çıkarmak amacıyla geniş ölçekte meta analiz
yapılması,
Sonuç çıktısı olarak, vektörler ve taşıdıkları hastalıklarla mücadelede, kalıcı bir izleme sistemi kurmak, bilgi toplamak
ve bu sistemi sürdürülebilir kılmak amacıyla yukarıda tanımlaması yapılan bu iki ana eksen içinde ve etrafında
mümkün olduğunca çok bilim temelli araştırmanın gerçekleştirilmesi, elde edilen verilerin meta analizinin yapılması
ve sonuçların modern teknoloji kullanılarak, risk analiz ve erken uyarı sitemlerine uyarlanması gerekmektedir.
Bilindiği gibi, habitat, ülke ve hatta kıtasal ölçekte olagelen değişiklikleri karakterize etme yetisine sahip orta ve
yüksek çözünürlükte uzaktan algılama metodları kolaylıkla kullanılmaktadır. Buradan elde edilen indikatörler, risk
modelleri içine adapte edilebilmektedir. Bunu destekleyen matematiksel modeller önceden geliştirilmiştir. Uzun
zamandan beri, tüm bunların yardımıyla, vektörler tarafından taşınan yeni bir patojenin yeni bir ekosistemde yerleşik
duruma gelmesinin, basit bir vektör davranışından kaynaklanan bir nedenle olduğunun doğrulanması ya da herhangi
bir salgın hastalığın yeniden aynı ortama girişi ve dağılması kolaylıkla değerlendirilebilmektedir.
Vektör ekologlarının günümüzdeki odağı, biyoloji, ekoloji, jeoloji, coğrafya ve evrim gibi temel bilim öğretilerinden,
hipotezlerinden ve teorilerinden yola çıkarak, yani bilim temelli araştırmaları atlamadan, yukarıda değinilen yeni
teknolojilerin yardımıyla, vektör ve vektör kökenli hastalıklar bağlamında ortaya çıkması olası risklerin ve erken uyarı
politikalarının genel bir örüntüsünü ortaya koymak amacıyla modern bir kombinasyonu meydana getirmektir. Bu
amaçla elde edilen sonuçlar bu işlemler ağının oldukça kompleks olup, tek bir faktöre göre hareket etmediğini
göstermiştir. Ancak bu çok uçlu sistemi başarıyla harmonize edebilmiş calışmalar, sürdürülebilir bir vektör kontrol
modelini de ortaya koyabilmişlerdir. Unutulmamalıdır ki, tek başına küresel iklim değişikliği, Leishmania’nın ve
vektörünün, geçtiğimiz yirmi yılda küresel ölçekte çok hızlı yayılışını ve Dünya Sağlık Merkezi’nin acil önlem
alınması gereken hastalıklar listesinde ikinci sıraya yerleşmesini açıklamaya yeterli değildir. Bu durum, çok merkezli
bir etki-tepki sonucu doğmuştur. Açıklanabilmesi, ancak bilim temelli ve çok disiplinli çalışmaların sonuçlarının
analizi ile mümkündür.
Bu sunuda, Hacettepe Üniversitesi Vektör Ekolojisi Araştırma Grubunun (HÜ-EBAL-VERG), 2000 yılından bu yana
yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda yapmış olduğu ulusal ve uluslararası çalışmaların bir bölümü, model olarak
anlatılacaktır. Ortaya konulacak araştırma sonuçları, genel olarak Akdeniz Havzasınının, özelde Anadolu’nun kesişen
ekosistemlerinin, vektör ve vektör kökenli hastalıklar açısından karakterize edilmesini, çok uçlu meta analizinin
yapılabilmesini ve bunların meta analiz çıktılarının alınabilmesini sağlamıştır. Umudumuz, vektör ve vektör kökenli
hastalıklar açısından batı palearktikte önemli bir geçiş coğrafyası olan ülkemizde, sürdülebilir bir izleme ve kontrol
sisteminin kurulabilmesi için farkındalık yaratmaktır.
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Su Çerçeve Direktifi Doğrultusunda Biyolojik
İzleme ve Makroomurgasızların Kullanımı
Biological Monitoring according to the Water
Framework Directive and Use of
Macroinvertebrates

Prof. Dr. Naime ARSLAN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü, TÜRKİYE
Avrupa Birliği ülkeleri tarafından 2000 yılında kabul edilen Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi, su kalitesi ile ilgili
en kapsamlı direktiflerden biri olup, yüzey ve yeraltı olmak üzere, kıta içi suları, geçiş sularını ve 1 deniz miline kadar
olan kıyı sularını içeren tüm su kütlelerini kapsamaktadır. Nehir havzası yönetim planlarının hazırlanarak gerekli
önlemlerin alınmasını, sucul ekosistemlerin korunması ve geliştirilmesini, kalitedeki kötüye gidişin engellenmesini,
sürdürülebilir su kullanımının sağlanmasını, yüzey sularının ekolojik ve fiziko-kimyasal olarak iyi kalite düzeyine
yükseltilmesini ve kalitelerinin korumasını amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusundaki ilk adım ise izleme
programlarıyla, yüzey sularının durumlarının ve referans habitatların belirlenmesidir. Direktifin EK V 8. maddesine
göre yüzey suları için gözetimsel, operasyonel ve araştırmacı izleme olmak üzere üç çeşit izleme tanımlanmış ve
biyolojik kalite elemanları da operasyonel izleme içinde tanımlanmıştır.
Bilindiği gibi, herhangi bir ekosistemin koşullarının belirlenmesinde veri olarak canlılar kullanılıyorsa, bu çalışmalar
biyolojik izleme olarak adlandırılır. Su Kalitesi Biyolojik İzlenme çalışmalarında kullanılan biyolojik kalite elemanları
taban omurgasız faunası, phytoplankton, makrophyt, phytobentoz ve balık olmak üzere beş gruptan oluşur. Bu beş
grup içinde taban omurgasız faunası; sucul ekosistemin geçmiş dönemlerdeki kalitesi hakkında bilgi sağlamaları
(adeta sucul ekosistemlerin canlı bellekleri olmaları), besin zincirinde önemli yer tutmaları, geniş dağılım
göstermeleri, ortam değişikliklerine karşı farklı şekillerde ve hızlı cevap vermeleri, su kalitesine göre indikatör türler
içermeleri, yaşadıkları ortam ile ilgili kimyasal ölçümlerden daha hızlı ve net sonuçlar göstermeleri, hemen hemen
her türlü sucul ekosistemde ve her dönem bulunabilmeleri, biyolojik indeks uygulamalarına elverişli olmaları vb. gibi
pek çok özelliklerinden dolayı önemli bir yer tutarlar. Taban omurgasız faunası içinde yüksek kalitedeki suların
indikatör canlıları olan çok hassas taksonlar (Plecoptera, bazı Trichoptera ve Ephemeroptera üyeleri) olduğu gibi,
zayıf veya kötü kalite suların indikatör canlıları olan yüksek toleranslı taksonlar (bazı Gastropoda, Oligochaeta,
Hirudinea, Chironomidae üyeleri) da mevcuttur. Ancak buradaki önemli nokta tür düzeyindeki teşhislerin
yapılmasıdır. Çok hassas türleri içeren Trichoptera ve Ephemeroptera grubu, orta kalite ve(ya) az kirli sularda yaşayan
türleri de içermektedir. Bu yüzden içinde her Trichoptera ve Ephemeroptera barındıran yüzey suyu, yüksek kalitedeki
su anlamına gelmediği gibi, içinde Chironomid barındıran her yüzey suyu da zayıf ve(ya) kötü kalitedeki su anlamına
gelmez. Örneğin, bir yüzey suyunda yüksek populasyona sahip Gastropoda üyeleri, ortamın kalsiyum içeriğinin
yüksek olduğunun göstergesidir. Prosobranchia üyeleri daha temiz ortamlarda bulunurken Pulmonata’ya ait gastropod
türleri ise kirliliğe yüksek toleransları ile tanınırlar. Solungaçlı ve taşıdığı hemoglobinden dolayı parlak kırmızı renkli
olan bazı Oligochaeta ve Chironomidae türleri düşük çözünmüş oksijeni işaret ederken, aynı familyadan farklı türler
(özellikle de Orthocladiin üyeleri) daha yüksek çözünmüş oksijenin göstergesidir. Benzer olarak, oligoketlerden
Limnodrilus hoffmeisteri lağım sularında bile yaşarken, aynı sınıftan Aulodrilus türleri genelde temiz sularda yayılış
gösterir. Amonyum azotu ve ve toplam fosforun yüksek olduğu yerlerde ise Chaoboridae ve Ceratopogonidae
populasyonunda artış gözlenir. Bu yüzden, biyolojik izleme çalışmalarında sadece taban omurgasızları değil, beş
bileşinin de teşhisleri tür düzeyinde yapılmalı ve tür düzeyinde çalışan biyolojik indeksler kullanılmalıdır. Familya
düzeyindeki teşhislere göre oluşturulan su kalite sınıfları ve indeksler ise yüzeysel kalmaktadır.
Taban omurgasızları ile biyolojik izlemenin bir diğer önemli konusu da örnekleme noktaları ve örnekleme
dönemleridir. Çünkü her canlı grubunun tercih ettiği yaşam alanı farklı olup, örnekleme noktasının faunayı en iyi
yansıtacak özelliklere sahip olması gerekir. Benzer şekilde her grubun (hatta aynı familya içindeki farklı türlerin bile)
üreme ve erginleşme dönemleri de farlılık gösterdiğinden, örnek alımlarının her mevsim (tercihen ikişer kez)
yapılması gerekmektedir.
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Taban omurgasızları, biyolojik izleme içindeki en kalabalık ve tür çeşitliliği en yüksek gruptur. Bu güne kadar
1.000.000’dan fazla insecta (tahmin edilen tür sayısı beş milyon-%20’si tanımlanmış), 85.000 civarında mollusca
(tahmin edilen tür sayısı 200.000-%43’ü tanımlanmış), 47.000 crustacea (tahmin edilen tür sayısı 150.000-%31’i
tanımlanmış), ve 70.000 civarında da diğer gruplardan omurgasız canlı tanımlanmış olup toplamda bu sayı
1.500.000’ni bulmaktadır. Bu kadar kalabalık ve yüksek tür çeşitliliğe sahip bir grubun tamamını tek başına tür
düzeyinde teşhis edebilecek bir bilim insanı da bulunmadığından, biyolojik izleme projelerinde taban omurgasızları
ekibinin, her gruptan en az bir uzmanı içermesi de kaçınılmazdır.
Ülkemizde su kalitesinin taban omurgasızları ile izleme çalışmaları uzun yıllardır farklı bilim insanları tarafından,
farklı amaçlarla (proje, yüksek lisans veya doktora tezi) yapılmaktadır. Ülkemizde ilgili kurumlar (Orman ve Su İşleri
Bakanlığı ve bağlı Genel Müdürlükleri-DSİ, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Su Yönetimi gibi) biyolojik izleme
konusuna son yıllarda daha önem vermektedirler. Bu durum, sucul ekosistemlerimizin ekolojik kalitelerinin biyolojik
izleme ile ortaya konması, korunması ve geliştirilmesi ve referans habitatların belirlenmesi adına sevindirici olmakla
beraber, gerek gerek bilim insanları tarafından yapılan özel çalışmalarda gerekse kurumlarca yürütülen projelerde
yukarıda bahsedilen noktalara dikkat edilmesi kaçınılmaz bir gerçektir.
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DAVETLİ KONUŞMACI

Türkiye’deki Yaban Hayatı Çalışmaları Hakkında
Değerlendirme

Gökhan SEYHAN
Ziraat Y.Mühendisi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü/Ankara

Son yıllarda yaşanılan sanayileşme ve hızlı nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunları ve bunların yaban
hayatı ve yaşam alanları üzerinde oluşturduğu baskı, tüm dünyada olduğu üzere ülkemizde de özellikle dar yayılışlı
ve popülasyon seviyeleri düşük olan pek çok hayvan ve bitki türünün neslinin tehlikeye düşmesine sebep olmuştur.
Genel Müdürlüğümüze bağlı Yaban hayatı Daire Başkanlığı yaban hayatının tabii ortamında korunması ve
desteklenmesi, risk altında olan türlerin üretimi ve tabii ortamlarına yeniden yerleştirilmesi, yaralı yabani hayvanların
rehabilitasyonu, tedavisi, yeniden yaşama alanlarına bırakılması, yerleştirilmesi, uluslararası anlaşmalarla koruma
altına alınan türlerin korunması, uluslararası sözleşmeler gereği yaban hayvanı ticaretinin düzenlenmesi ve
denetlenmesi, yaban hayvanlarının izlenmesi, kuş hareketliliğinin izlenmesi, yaban hayatının envanteri, Yaban hayatı
gen kaynaklarının korunması, Gen bankacılığı ile risk altındaki türlerin korunması gibi görevleri yapmaktadır.
Ülkemizde 81 adet yaban hayatı geliştirme sahası bulunmakta olup Bakanlıkça koruma altına alınan türler, yaşama
alanları ile birlikte korunmaktadır. Hedef türü kuş olan 22 adet hedef türü büyük memeli 59 adet olan yaban hayatı
geliştirme sahası mevcuttur. Bu sahalarda Bakanlıkça koruma altına alınan hedef türlere yönelik envanter ve izleme
çalışmaları yürütülmektedir. Yaban hayvanları, hayatta kalma oranları ve yayılış alanlarının bilimsel olarak tespit
edilmesi maksadı ile uydu vericili ya da GPS’li tasmalar takılmak suretiyle izlenmektedir. Ayrıca ülke genelinde 1581
fotokapan ile yaban hayatı izlenmektedir. Nesli tehlike altındaki türlerimize yönelik olarak 13 adet yaban hayvanı
üretme istasyonumuz mevcut olup alageyik, kızılgeyik, yaban koyunu, ceylan, kelaynak türleri üretilmektedir.
Üretilen bu türler önceden yaşadığı bilinen alanlara yerleştirilmektedir. Ayrıca ağır kış şartları veya bir şekilde tabiatta
yaralanmış ya da kaçakçılık sonucu bakıma muhtaç ele geçirilen yaban hayvanları Bakanlığımızca kurulan kurtarma
ve rehabilitasyon merkezlerinde tedavi ve rehabilitasyonları yapılmaktadır. Rehabilitasyon merkezlerimizde her yıl
ortalama 1400 hayvan tedavi edilerek tekrar doğaya bırakılmaktadır. Uluslararası Sözleşmelerle Koruma Altına
Alınan Türlerin Korunması ve İzlenmesi kapsamında 14 deniz kaplumbağası üreme alanında koruma ve izleme
çalışmaları yapılmaktadır. Kara Avcılığı Kanunu ve taraf olduğumuz Uluslararası Sözleşmeler kapsamında ülkemizde
korunması gereken türlerin belirlenmesi ve koruma stratejisi oluşturulması amacıyla 100 tür için eylem planı
hazırlanması çalışmalarına başlanmış, bugüne kadar 45 adet tür koruma eylem planı hazırlanmıştır. Kuşların bireysel
olarak tanınmasını, gerektiğinde morfometrik ve diğer ölçümlerin yapılmasını sağlamak maksadıyla
“halkalama”çalışmaları yapılmaktadır. Su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu, sulak alanlarda
kümelendikleri dönemde kış ortası su kuşu sayımları yapılmaktadır. Yabani hayvan ve bitki türlerinin canlı ve ölü
örnekleri ile bunların parçaları ile türevlerinin sözleşmeye taraf ülkeler arasındaki ithalatını, ihracatını,
reeksportunu ve denizden girişini kısacası uluslararası ticaretini; temeli izin ve belgelere dayanan ve ancak
sözleşmede belirtilen bazı şartların yerine getirilmesi halinde bu izin ve belgelerin verilmesini öngören CITES
Sözleşmesi ile ilgili iş ve işlemler yürütülmektedir.
Ulusal Biyoçeşitliliğin ve Kaynaklarının Korunması Hedefleri Doğrultusunda Büyük Memeli Türlerinin Araştırılması
Korunması ve Yönetimi Projesi” yapılmış 15 büyük memeli türünden 705 DNA ve 567 hücre örneği alınarak, gen
bankasında muhafaza altına alınmıştır.
Bakanlığımızca ülkemizde yaban hayatı için önem arz eden birçok konuya ilişkin projelere 2017 yılında
başlanılmıştır.
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(9984) Samanlı Dağlarının (Sakarya-Kocaeli-Yalova-Bursa) Epifitik Briyofit Florası /
Epiphytic Bryophyte Flora of Samanlı Mountains (Sakarya-Kocaeli-Yalova-Bursa)
GÜRAY UYAR 1, MUHAMMET ÖREN 2, TÜLAY EZER 3, MEVLÜT ALATAŞ 4, MERVE CAN GÖZCÜ 5
1
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
2
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
3
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
4
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
5
GAZİ ÜNİVERSİTESİ POLATLI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
gurayuyar@gazi.edu.tr
Giriş
Kendine özgü fauna, flora ve vejetasyon yapısı ile ülkemizin önemli bitki alanlarından biri olan Samanlı Dağları’nda
daha önce briyofitler ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada amacımız, Marmara Bölgesi’nin
güneydoğusunda yer alan Sakarya, Kocaeli, Bursa ve Yalova il sınırlarına dahil olan Samanlı Dağlarının epifitik
briyofit florasını ortaya çıkarmaktır.
Bu çalışmada, Marmara Bölgesi’nin güneydoğusunda, Sakarya Vadisi ile Armutlu Yarımadası arasında uzanan,
Samanlı Dağları’nın epifitik briyofit florası araştırılmıştır. 2015-2017 yılları arasında araştırma alanından toplanan
1023 epifitik briyofit örneğinin teşhis edilmesi sonucunda 28 familya ve 54 cinse ait toplam 87 takson (11 ciğerotu,
76 karayosunu) belirlenmiştir. Takson sayısı bakımından en kalabalık familyalar Orthotrichaceae (18),
Brachytheciaceae (14) ve Pottiaceae (9)’dir. Tespit edilen epifitik briyofitlerin çoğunun; asidofit, sciofit ve higrofit
karakterde oldukları belirlenmiştir. Üzerinde barındırdığı takson sayısı bakımından en zengin porofit türü Platanus
orientalis L. olmuştur.
Materyal ve Metot
Araştırma materyalini, Samanlı Dağları’nın 195 farklı lokalite ve habitatlarında yayılış gösteren, çeşitli ağaç türleri
üzerinden toplanmış 1023 epifitik briyofit örneği oluşturmaktadır. Briyofit örneklerinin tayininde henüz ülkemize ait
yazılı bir briyofit florası olmadığı için farklı ülkelere ait çeşitli flora eserlerinden (Watson 1981, Nyholm 1986, 1989,
1993, 1998, Hedenäs 1992, Paton 1999, Pedrotti 2001, 2006, Smith 2004, Casas et al. 2009, Schumacker and Váňa
2005, Guerra et al. 2006, Brugués et al. 2007, Kürschner and Frey 2011), revizyonlardan ve monograflardan
yararlanılmıştır (Lewinsky 1993, Zander, 1993, Bednarek-Ochyra 1995, Greven 1995, 2003, Bloom 1996). Ayrıca
araştırma alanından toplanan epifitik briyofitlerin tercih ettikleri asidite, ışık gereksinimi, ortam nemi ve su durumu
gibi ekolojik özellikleri de incelenmiştir (Dierβen 2001).
Bulgular ve Tartışma
Araştırma alanının farklı lokalitelerinde yayılış gösteren ağaçlar üzerinden toplanan epifitik briyofit örneklerinin
teshis çalışmaları sonucunda; alandan Marchantiophyta (Ciğerotları) bölümü altında; 7 familya ve 8 cinse ait 11 ve
Bryophyta (Karayosunları) bölümü altında; 21 familya ve 46 cinse ait 76 olmak üzere, toplamda 87 tür ve tür altı
takson tespit edilmiştir. Taksonların, ait oldukları familyalar yönünden değerlendirilmesi sonucunda;
karayosunlarından Orthotrichaceae (18) ve Brachytheciaceae (14) ve Pottiaceae (9) en zengin familyalar olurken,
ciğerotlarından Porellaceae (2), Lejeuneaceae (2), Frullaniaceae (2) ve Radulaceae (2) eşit sayıda taksonla en zengin
familyalar olmuştur. Alanda Orthotrichaceae üyelerinin bol bulunuşunun sebebi ise; bu grup karayosunlarının genelde
epifitik ve kuraklığa dayanıklı olması ile açıklanabilir. Hem karayosunları hem de ciğerotları açısından en fazla sayıda
farklı taksona ev sahipliği yapan ağaçlar sırasıyla; Platanus orientalis L. (273), Fagus orientalis Lipsky (230)
ve Carpinus betulus L. (111)’ tur. Tespit edilen epifitik briyofitlerin çoğunun; asidofit, sciofit ve higrofit karakterli
oldukları belirlenmiştir.
Teşekkür
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna projemize sağladığı maddi destek için teşekkür ederiz (Proje
Numarası: 114Z337).
Anahtar Kelimeler: Samanlı Dağları, Epifitik, Briyofit, Flora, Türkiye
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(10130) Harşit Vadisi'nin Phenopelopid Akarları (Acari, Oribatida, Phenopelopidae)
Üzerine Taksonomik Araştırmalar / Taxonomic Investigations on Phenopelopid Mites
(Acari, Oribatidae, Phenopelopidae) in Harşit Valley
SEVDA GÖKÇE YILMAZ 1, NUSRET AYYILDIZ 1
1
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
nayildiz@erciyes.edu.tr
Giriş
Bu çalışmada, Harşit Vadisi’nde yaşayan phenopelopid akarlar, 2013 ve 2014 yıllarında toplanan örnekler esas
alınarak taksonomik bakımdan değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda Phenopelopidae Petrunkevich,
1955 familyasına ait toplam beş tür tespit edildi. Belirlenen bu türlerden Peloptulus phaeonotus (Koch,
1844), Eupelops occultus (C.L. Koch, 1835) veEupelops sulcatus (Oudemans, 1914) türleri Türkiye faunası için yeni
kayıt olarak tespit edilirken, Eupelops acromios (Hermann, 1804) ve Eupelops torulosus (C.L. Koch, 1840) türleri
ise daha önce Türkiye’den bilinen taksonlar olarak tespit edildi. Elde edilen bulgular, fotoğraflarla da desteklendi.
Yapılan bu çalışmayla Türkiye akar faunasına katkıda bulunulması amaçlandı.
Materyal ve Metot
Çalışma alanından toplanan materyalden akarların seçilmesi Berlese-Tullgren huni düzeneği kullanılarak yapıldı.
Seçilen akarlar %75’lik etil alkolde tespit edildi ve depolandı. Akarların incelenmesinde ışık mikroskobu ve tarama
elektron mikroskopları kullanıldı. Örneklerin mikroskobik incelemesi çukur lamda geçici olarak hazırlanmış laktik
asitli preparatlarda yapıldı. Ayrıca elde edilen taksonlara ait fotoğraflar da çekildi.
Bulgular ve Tartışma
Sonuç olarak; çalışma alanından elde edilen ve teşhisleri yapılan taksonların tarama elektron mikroskobunda
fotoğrafları çekildi, örneklerimiz üzerinden tanımları gözden geçirildi. Ayrıca cins ve tür düzeyinde teşhis anahtarları
düzenlendi. Çalışma sonucunda Türkiye için yeni kayıt niteliğinde olan Peloptulus phaeonotus (Koch,
1844), Eupelops occultus (C.L. Koch, 1835) ve Eupelops sulcatus (Oudemans, 1914) türleri ile Türkiye faunası için
katkılar sağlandı.
Anahtar Kelimeler: Acari, Oribatida, Phenopelopidae, Taksonomi, yeni kayıtlar, Harşit Vadisi

80

(10317) Kentsel Biyoçeşitliliğin Önemi ve Kentsel Biyoçeşitlilik Üzerine Tasarım
Yaklaşımları / Importance of and Design Approaches on Urban Biodiversity
1

IŞIK SEZEN 1
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
isiksezen@atauni.edu.tr

Giriş
Yapılan araştırmalarda, 2050 yılında dünya nüfusunun 2/3’ünün kentlerde yaşayacağı ve bu nedenle hızla nüfusu artan
kentlerin biyoçeşitliliğinin korunmasının çok önemli bir konu olarak gündeme geldiği belirtilmektedir. Son yıllarda
koruma/sürdürülebilirlilik söylemlerinin en önemli ve kapsamlı konularından birisi tüm dünyada 1992’de Rio de
Janeiro’daki konferansla birlikte koruma stratejilerine bir hedef olarak giren “biyoçeşitlilik” kavramıdır. Kentlerde
biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyen faktörler arasında en önemlileri; arazi değişimleri, doğal
vejetasyonun kaybı, yerel olmayan–egzotik türlerin yaygınlaşması, doğal alanların kaybı, parçalanması, ya da izole
edilmesi, pek çok canlının yaşam ortamlarının yok olması sayılmaktadır. Kentsel biyoçeşitlilik kentsel peyzaja gürültü
ve ses yalıtımı, CO2 emilimi, O2 salınımı, iklim kontrolü, rekreasyonel aktivite imkanı sağlama gibi birçok katkı
sunmaktadır.
Materyal ve Metot
Çalışmanın materyalini kentsel biyoçeşitliliğe katkı sağlama amaçlı bazı dünya ülkelerinde yapılmış olan tasarım
yaklaşımları; metodunu ise. kentsel biyoçeşitlilik üzerine literatür taraması ile dünya ülkelerinin ne durumda
olduklarının ve nasıl bir tasarım yaklaşımı izlediklerinin analiz edilip değerlendirilmesi, bu yaklaşımların öneminin
tartışılması ve öneriler sunulması oluşturmaktadır.
Bulgular ve Tartışma
Kentsel biyoçeşitlilik tasarımlarının küresel analizi yapıldığında; Avrupa ülkeleri, ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda
hızlı bir şekilde biyoçeşitlilik tasarımları ve sürdürülebilir planlamalar üzerine çalıştıkları ve kentsel peyzaj çalışmaları
içinde park ve bahçe tasarımlarına ilave olarak kentsel peyzaja katkı sağlayan çatı bahçeleri, yeşil alt yapı sistemleri,
yeşil yollar, yağmur bahçeleri, peyzaj kanalları vb. kentsel biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından oldukça önemli
olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, kentsel biyoçeşitlilik, kentsel peyzaj, tasarım yaklaşımları
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(12586) Masa Dağı ve Kızıldağ (Muğla)’ın Tıbbi ve Aromatik Bitkileri / Medicinal and
Aromatic Plants of Masa Mountain and Kızıldağ (Muğla)
1

YELİZ DEĞERLİ 1, ÖMER VAROL 1
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
yelizkirdal@gmail.com

Giriş
Ülkemiz yaklaşık olarak 12000’e yakın bitki türüyle komşu ülkelere kıyasla oldukça zengin bir floristik yapıya
sahiptir. Bu floristik yapıyı oluşturan bitkiler geçmişten günümüze birçok sanayide kullanılmaktadır. Yiyecek olarak
tüketilebildiği gibi özellikle ilaç, gıda ve kozmetik sanayiinde ana materyal olarak yabani bitkilerden
yararlanılmaktadır. Kimi zaman çay olarak tüketilen kimi zamanda yağı elde edilen tıbbi ve aromatik bitkiler de birçok
araştırmacının araştırma konusu olmuştur. Muğla il merkezinde bulunan Masa Dağı ve Kızıldağ Akdeniz fitocoğrafik
bölgesi içerisinde yer alıp Davis’in kullandığı Grid sistemine göre C2 karesine girmektedir. Yapılan floristik çalışma
neticesinde 452 takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 204 tanesi tıbbi ve aromatik öneme sahiptir.
Materyal ve Metot
Araştırma bölgesine, 2009-2011 tarihleri arasında 2 yıllık gelişme periyodu boyunca gidilerek, değişik zamanlarda ve
farklı yönlerden bitkiler toplanmıştır. Toplanmış ve kurutulmuş olan bitki örnekleri Davis (1965-1988)’in “Flora of
Turkey and the East Aegean Island” adlı eseri kullanılarak tayin edilmiştir. Elde edilen veriler konu ile ilgili
yayınlardan taranarak tıbbi ve aromatik öneme sahip olan bitkiler tespit edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Bu araştırmada, bitki örneklerinin değerlendirilmesiyle 76 familyaya ait 452 takson tespit edilmiştir. Konu ile ilgili
yapılmış olan yayınların taranmaları sonucunda 452 taksondan 204 tanesinin tıbbi ve aromatik öneme sahip bitki
olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda Masa Dağı ve Kızıldağ’da bulunan tıbbi ve aromatik bitkiler
belirlenmiş olup, bu bitkilerin hangi sanayi alanlarında kullanıldığı, hangi hastalıklarda kullanılabileceği ortaya
konulmuştur. Gıda ve kozmetik gibi birçok alan için materyal tespiti ve bu konuda yapılacak olan çalışmalara ışık
tutacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi Bitki, Aromatik Bitki, Kızıldağ, Masa Dağı, Muğla, Türkiye.
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(12587) Bozburun Yarımadası’nın (Marmaris-Muğla) Fitososyolojik Yönden
Araştırılması / Investigation of Bozburun (Marmaris-Muğla) Peninsula from
Phytosociological Aspect
1

KENAN AKBAŞ 1, ÖMER VAROL 1
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
kenanakbas@mu.edu.tr

Giriş
Bozburun Yarımadası Muğla ilinin güneyinde yer almakta kuzey-güney istikametinde yaklaşık 40 km., doğu-batı
istikametinde yaklaşık 10 km uzunluğundadır. Çalışma alanımız aynı zamanda Datça-Bozburun Önemli Doğa Alanı
(ÖDA)’nın bir kısmını oluşturmaktadır. Bu çalışma ile Bozburun Yarımadası’nın vejetasyon yapısı, formasyon tipleri,
hakim bitki örtüsü ve baskın türleri ortaya konmuştur.
Materyal ve Metod
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. Bu
çalışmanın materyalini doktora tez çalışması kapsamında 2013-2015 yılları arasında yapılmış olan 42 arazi çalışması
neticesinde elde edilen 169 adet örnek parselden değerlendirilmeye alınan 85 örnek parselin bilgileri oluşturmaktadır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışma alanımızda toplamda 3 birlik ve 2 alt birlik tespit edilmiştir. Bu birlikler aşağıda verilmiştir:
Orman Vejetasyonu:
Aristolochio guichardii-Pinetum brutiae Akbaş & Varol ass.nova
Kızılçam toplulukları alanda kıyı kesimlerinden başlayıp, alanın en yüksek noktası olan Palamut tepe (879 m)’ de 860
m’ye kadar çıkmaktadır. Anakaya ayrımı yapmayan Pinus brutia toplulukları çalışma alanımızda Aristolochio
guichardii-Pinetum brutiaebirliği ile temsil edilir. Birlik, Pelajik kireçtaşı, Dolomitik kireçtaşı, Mikrit ve Çörtlü Mikrit
anakaya üzerinde, % 5-40o eğimde gelişme gösterir. Genel örtüş %100 olup, ağaç örtüşü % 60-90 arasında
değişmektedir. Bu birlik, 75 m - 630 m’ler arasında belirlenmiştir.
Maki Vejetasyonu:
Pistacio lentisci-Oleetum europeae var. sylvestris Aytepe & Varol
Allio subhirsuti – Quercetosum aucheri Akbaş & Varol subass.nova
Bu topluluklar, Aytepe (2014) tarafından Bodrum Yarımadasında yapılan doktora tez çalışmasında belirlenen Pistacio
lentisci-Oleetum europeae var. sylvestris Aytepe & Varol birliğine ait yeni bir alt birlik olarak tarafımızca
tanımlanmıştır. Altbirlik, Mikrit ve Pelajik kireçtaşı üzerinde, 10-30o eğimde gelişme gösterir. Toplam örtüş % 100
olup, çalı örtüşü % 70-90 arasında değişmektedir. Bu altbirlik, 35 m - 440 m’ler arasında belirlenmiştir.
Garig vejetasyonu:
Anthemido chiae – Phlomidetum lyciae Akbaş & Varol ass.nova
Phlomis lycia topluluğu Selimiye girişinde yol üzerinde tepeliklerde batı yamaçlarda, 50-150 m arasında, Mikrit,
Çörtlü Mikrit anakaya üzerinde, % 20-30o eğimde gelişme gösterir. Anthemido chiae - Phlomidetum lyciae birliği ile
temsil edilir. Genel örtüş % 100 olup, çalı örtüşü % 70-85 arasında değişmektedir.
Iberido caricae – Genistetum acanthocladae Akbaş & Varol ass.nova
Genista acanthoclada topluluğu İçmeler-Hisarönü yol ayrımından 1-2 km kadar içeride tepelik alanlarda 200-350 m
arasında, Mikrit, Çörtlü Mikrit, Pelajik kireçtaşı ve Killi-Kumlu kireçtaşı üzerinde, % 20-30o eğimde gelişme
gösterir. Iberido caricae - Genistetum acanthocladae birliği ile temsil edilmekte olup, genel örtüş % 100, çalı örtüşü
% 70-95 arasında değişmektedir.
Sarcopoterio spinosi-Asphodeletum aestivi Aytepe & Varol
Plantagini creticae – Calicotometosum villosae Akbaş & Varol subass.nova
Calicotome villosa topluluğu Bozburun, Söğüt, Taşlıca çevresinde, 40-300 m arasında, Mikrit, Çörtlü Mikrit, Pelajik
kireçtaşı ve Killi-Kumlu kireçtaşı üzerinde, % 2-32o eğimde gelişme gösterir. Aytepe (2014) tarafından Bodrum
Yarımadasında yapılan doktora tez çalışmasında belirlenen Sarcopoterio spinosi-Asphodeletum aestivi Aytepe &
Varol birliğine ait yeni bir alt birlik olarak tarafımızca tanımlanmıştır. Genel örtüşü % 100 olup, çalı örtüşü % 50-90
arasında değişmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bozburun Yarımadası, Marmaris, Muğla, Sintaksonomi, Vejetasyon.
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Giriş
İztuzu plajı, Muğla ilinin Ortaca ilçesine bağlı olan Dalyan beldesi yakınlarında bulunan 4,5 km uzunluğa sahip
bir Akdeniz plajıdır ve Köyceğiz Önemli Doğa Alanı (ÖDA) içerisinde bulunmaktadır. ÖDA; Köyceğiz Gölü, Dalyan
kumsalı ve bu ikisi arasında bulunan kanallar, sazlıklar ve dört gölden (Sülüngür, Sülüklü, İztuzu, Alagöl)
oluşmaktadır.
Materyal ve Metot
2016-2017 yılları arasında yapılan arazi çalışmaları ile çalışma alanından bitki örnekleri toplanmıştır. Toplanan bu
örnekler herbaryum materyali haline getirilip, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Herbaryum Laboratuvarında
muhafaza edilecektir. Bitki örneklerinin teşhisinde Türkiye florası isimli kaynaktan faydalanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan arazi çalışmaları neticesinde 50 familya, 172 cins, 228 tür, 2 alttür ve 1 varyete ile toplamda 231 takson tespit
edilmiştir. Endemik ve nadir bitkilerin tehlike kategorilerinin belirlenmesinde IUCN (2003) kriterleri, “Türkiye
bitkileri kırmızı kitabı” ve bölgede yapılmış diğer çalışmalara ait gözlemlerden faydalanılmıştır. Endemik ve nadir
bitkilerin sayısı 11’dir. Bitki taksonlarının fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı şu şekildedir; Akdeniz elementleri 66
(% 26), Doğu Akdeniz elementleri 51 (% 20), Avrupa-Sibirya elementleri 7 (% 3), İran-turan elementleri 3 (% 1),
Geniş yayılışlı veya yayılış alanları belirlenemeyen taksonların sayısı 104 (% 50). Bu plaj Pancratium maritimum L.
(Kum Zambağı) bitkisinin doğal yayılış alanıdır, ancak antropojenik etkilerden dolayı alanda tamamen tükenmek
üzere olduğu da tespitler arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Dalyan, Flora, İztuzu Plajı, Muğla
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(12633) Konya'daki Su Kuşlarının Çiğneyici Bitleri ( Phthiraptera: Amblycera,
Ischnocera), Türkiye Bit Faunası İçin Yeni Kayıtlar/Chewing Lice (Phthiraptera:
Amblycera, Ischnocera) of Some Aquatic Birds in Konya Province, Turkey, New
Records for Turkish Fauna
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Giriş
Dünyada bugüne kadar tespit edilen 10500 kadar kuş türünden 500’e yakını Türkiye’de de görülmektedir. Bugüne
kadar saptanan 5000’inin üzerindeki bit türünün büyük bir bölümü kuşlarda parazitlenmektedir. Bazı bit türleri
kuşların baş, gövde ve kanat gibi değişik bölgelerini tercih ederken, Ak pelikanlarda (Pelecanus onocrotalus)
görülen Piagetiella titan ağız boşluğunda yaşamaktadır. Çok sayıda olduklarında kaşıntı, irritasyon, huzursuzluk,
uykusuzluk, yemden yararlanamama ve kilo kaybına yol açmakta, pelikanların ağız boşluklarında yaşayan türler ise
stomatitise yol açabilmektedir. Bazı türler ise filarial hastalıklara, tifüs, kolera ve riketsiyal hastalıklara vektörlük
yapmaktadırlar. Bu çalışma 2014-2016 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniklerine tedavi için
getirilen veya Çavuşçu Gölünden ölü olarak toplanan su kuşlarında bulunan çiğneyici bit türlerini belirlemek amacıyla
yapılmıştır.
Materyal ve Metot
Ölü olarak laboratuvara ayrı ayrı poşetler içinde getirilen kuşlar, ayrı ayrı, büyük bir küvet içine konulduktan sonra
çeşme suyu altında iyice yıkanmıştır. Küvet içindeki su çıplak gözle ve küçük hacimler halinde petri kapları içine
alınarak stereo mikroskopta incelenmiş ve bit örnekleri toplanmıştır. Toplanan bit örnekleri % 70 etil alkol içeren
ependorf tüplerde muhafaza edilmiş, 24 saat % 10’luk potasyum hidroksitte (KOH) saydamlaştırılmış, distile suda
yıkanmış ve takip eden günlerde % 70 ve % 99 alkolden geçirilmiştir. Daha sonra Kanada Balsam ile lam üzerine
yapıştırılmış, 2-3 hafta süreyle 40-50 C etüvde bekletilerek kurutulmuştur. Preparatlar Leica DM750 marka binoküler
ışık mikroskobunda incelenerek morfolojik özelliklerine göre tür teşhisleri yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Bu araştırmada 5 takıma ait 8 cinste yer alan 12 türüne ait 94 kuş incelenmiş ve 84’ü bitlerle enfeste bulunmuştur. Bu
çalışmada 14 bit cinsine ait 18 tür tespit edilmiştir. Aquanirmus cinsi (Clay and Meinertzhagen, 1939) ve Aquanirmus
podicepis (Denny, 1842), Pectinopygus bifasciatus (Piaget, 1880), Anaticola mergiserrati (De Geer,
1778), Pseudomenopon dolium (Rudow, 1869), Laemobothrion atrum (Nitzsch, 1818), Rallicola minutus (Nitzsch [in
Giebel], 1866), Austromenopon transversum (Denny, 1842) türleri Türkiye’de ilk defa bildirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Austromenopon Laemobothrion, Pseudomenopon, Aquanirmus, Rallicola
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(12634) Türkiye’nin Konya Yöresindeki Yabani Tavşanların (Lepus europaeus Pallas)
Ektoparazitleri /Ectoparasites of Hares (Lepus europaeus, Pallas) in Konya Province,
Turkey
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Giriş
Yaban tavşanları bit, pire, kene ve akarlarla enfeste olabilirler. Bu ektoparazitler tavşanlarda irritasyona, huzursuzluğa,
alerjik tepkimelere ve kilo kaybına yol açabilirler. Bazı türler ise tavşan myxomatosisi ve tularemi gibi hastalıkların
bulaştırılmasında vektör olarak rol oynarlar. Bu araştırma 2003-2015 tarihleri arasında Konya yöresinde, yaban
tavşanlarındaki (Lepus europaeus, Pallas) ektoparazitleri tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu süre içinde avcılar
tarafından avlanan 76 yaban tavşanın derisi ektoparazitler yönünden makroskopik olarak incelenmiştir.
Materyal ve Metot
Av sezonu süresince avcılar tarafından ayrı ayrı poşetler içince laboratuvara getirilen deriler ve poşet içerikleri büyük
bir küvet içine alındıktan sonra çıplak gözle muayene edilmiştir. Kene, pire ve bit gibi çıplak gözle görülebilen
ektoparazitler bir pensle toplanarak, içinde % 70’ lik alkol bulunan şişelere konulmuştur. Küvetin içinde kalan
materyal ise petri kabına alınarak stereo mikroskopta incelenmiştir. Toplanan ektoparazitlerin tamamı ayrı ayrı içinde
%70 alkol bulunan eppendorf tüplere alınmış, üzerleri etiketlenmiş ve veriler kaydedilmiştir. Keneler stereo
mikroskopta incelenerek, diğerleri ise % 10’luk KOH solüsyonunda saydamlaştırıldıktan, distile su ve alkol
serilerinden geçirildikten sonra Kanada balsamı ile lamlara yapıştırılmış ve binoküler ışık mikroskobunda incelenerek
teşhis edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
İncelenen 76 derinin 33’ünde (% 43.42) en az bir ektoparazit türü tespit edilmiş ve toplam 309 ektoparazit
toplanmıştır. Enfeste tavşanlarda 4 bit (Haemodipsus lyriocephalus, H. setoni, H.leporis, Menacanthus spp.), 2 pire
(Pulex irritans, Nosopsyllus fasciatus), 3 akar (Cheyletiella parasitivorax, Neotrombicula (N) autumnalis,
Dermanyssus gallinae) türüne ve Ixodidae ailesinden 4 kene cinsine (Haemaphysalis parva,
Haemaphysalis spp, Rhipicephalus spp., Ixodes spp., Dermacentor spp. nimfleri) rastlanmıştır. Bunlara ek olarak
enfeste tavşanlarda 13 Ixodid ve iki Argasid kene larvası tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kene, Haemodipsus, Pulex, Neotrombicula, Cheyletiella
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Some Interesting Taxonomic Problems in the Family Pamphagidae (Orthoptera)
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Giriş
Pamphagidae familyası Dünya’da 86 cins, 572 tür ve alttürle temsil edilen Orthoptera’nın küçük bir familyasıdır
(Cigliano et al., 2017). Türkiye’de 16 cins, 93 tür ve alttürü ile çok zengin bir çeşitliliğe sahiptir (Ünal, 2016). Familya
üzerinde çok sayıda çalışma yapılmış olmakla birlikte, birçok taksonomik problem bulunmaktadır. Bu çalışmada,
taksonomik sorunlardan dikkat çeken bazıları irdelenmektedir.
Materyal ve Metot
Bu çalışma için yeni toplanan çok zengin bir materyalin yanında 12’si yurtdışı olmak üzere 19 Müzede bulunan
materyal ve tüm taksonların tip örnekleri incelenmiştir. Bahsedilen taksonlarla ilgili literatürün tamamı kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Paranocarodes atympanicus Ramme (1951) tarafından Ankara (holotip) ve Denizli’den (paratip) toplanmış iki dişiye
göre tanımlanmıştır. Demirsoy (1973) Pseudosavalania monotipik cinsini Akşehir’den toplanmış örneklere
göre Pseudosavalania karabagi Demirsoy, 1973 türü için kurmuştur. Bu çalışmada: P. atympanicus’un holotipinin
nimf olduğu, Paranocarodes tolunayiRamme, 1949 türünün aynı yerden toplanmış nimf aşamasındaki örnekleriyle
aynı olduğu anlaşılınca, P. atympanicus türü P. tolunayi türünün; tympanal organın cins karakteri olmadığı anlaşılınca
da Pseudosavalania cinsi Paranocarodes cinsinin genç sinonimi yapılmıştır. Diğer yandan P. atympanicus’un
Denizliden toplanan paratipinin de P. karabagi türüne ait olduğu belirlenmiştir. Mistshenko (1951) incelediği
örneklere göre Paranothrotes opacus opacus (Brunner, 1882), Paranothrotes gotvendicus gotvendicus (Bolivar,
1912) alttürlerini teşhis etmiş ve Paranothrotes gotvendicus rectus Mistshenko, 1951 alttürünü tanımlamıştır. Temel
kaynak kabul edilen bu çalışmasında taksonları teşhis anahtarı içinde vermiştir. Şimdiye kadar tüm araştırıcılar bu
kaynağı takip etmişlerdir. Demirsoy (1973) Paranothrotes opacus hakkariana Demirsoy, 1973 alttürünü, tibiasının
kırmızı renk olmasıyla tanımlamıştır. Bu çalışmada: Gerçek P. opacus’un kırmızı tibialı olduğu; Mistshenko’nun
(1951) “opacusve gotvendicus” teşhislerinin yanlış olduğu; “gotvendicus ve rectus” örneklerinin ayı takson oldukları
ve bunların gerçek opacus’un bir alttürü olduğu (P. o. rectus); P. opacus hakkariana’nın P. opacus opacus’un
sinonimi olduğu; ve müzelerdeki gotvendicus’un opacus rectus oldukları sonuçlarına varılmıştır. Ramme (1951)
Nocaropsis iranicus türünü İran’dan tanımlamıştır. Bu tür Bey-Bienko (1957) tarafından Paranothrotes cinsine dahil
edilmiş ve Shumakov (1963) tarafından Paranothrotes iranicus (Ramme, 1951) olarak verilmiştir. Ancak ilginç bir
şekilde Özdikmen (2010) bu türün “Paranothrotes iranicus (Ramme, 1939)” türünün homonimi olduğu iddiasıyla,
“Paranothrotes rammei Özdikmen, 2010 nomen novum” ismini önermiştir. Özdikmen (2010)’e göre, Shumakov
(1963) “Tropidauchen iranicusRamme, 1939” türünü Paranothrotes cinsine transfer etmiş ve homonimlik
oluşmuştur. Bu çalışmada: ilgili yayınlarda herhangi bir cins içinde “iranicus Ramme, 1939” olarak tanımlanmış bir
taksonun bulunmadığı ve Shumakov (1963)’un böyle bir ismi transfer etmediği anlaşılmıştır. Özdikmen (2010)’in
kaynak gösterdiği halde önerdiği “Paranothrotes rammei Özdikmen, 2010” isminin gereksiz bir isim olduğu sonucuna
varılmıştır. Oronothrotes monotipik cinsini Mistshenko (1951) Anadolu’dan tanımladığı Oronothrotes
furvus Mistshenko, 1951 için kurmuştur. Bu takson Demirsoy (1973, 1977) tarafından Artvin’den kaydedilmiştir.
Salman (1978) Demirsoy’un Artvin’den verdiği örneğin Paranocaracris elegans Mistshenko, 1951 türüne ait bir nimf
olduğunu ve bu iki taksonun sinonim olabileceğini belirtmiştir. Diğer yandan Ramme (1951) İzmir,
Bozdağ’dan Paranocaracris burri obscurata Ramme, 1951 alttürünü tanımlamıştır. Bu çalışmada: O. furvus ile P.
burri obscurata’nın tip örneklerinin aynı ve ikisinin de İzmir’den toplanmış oldukları anlaşılmış ve bu iki taksonun
birbiriyle, Oronothrotes ve Paranocaracris cinslerinin de Nocaracris cinsinin sinonimleri oldukları anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Orthoptera, Pamphagidae, taksonomi
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Giriş
Bildiri, kentsel peyzajlarda biyolojik çeşitlilik hakkında toplum farkındalığının geliştirilmesi için peyzaj tasarımının
bir araç olarak nasıl değerlendirilebileceği konusunu kapsamaktadır. Çocuk ya da yetişkin toplumdaki tüm bireylerin
günlük peyzaj içinde biyoçeşitliliği keşfetmesi, tanıması, bağ kurmasını sağlayacak temel araçlardan birisi de yapılı
çevrede uygulanan peyzaj tasarımı stratejileridir. Toplumun kentsel biyoçeşitliliği tanıma ve konu hakkında doğru
bilgi sahibi olması; bilimsel temellere dayalı eğlenerek, öğrenme yöntemlerle ile gerçekleşebilir. Biyolojik
çeşitlilik ya da biyoçeşitlilik, çoğunlukla doğal ya da kırsal alanlarda iş olanağı, gelir getirme gibi ekonomik
boyutunun yanı sıra korumacı yaklaşım ve politikalarla ele alınmıştır. Oysa kentsel alanlar da; kent biotası içinde
kendine özgü koşullarına uyum sağlamış biyoçeşitliliğe sahip insan yapımı bir habitattır. Kentsel peyzajlar, şaşırtıcı
bir şekilde; yerli ya da egzotik pek çok tür için habitat olanağı sağlamaktadır. Alan kullanım kararları, ulaşım
politikaları, yeşil alan planlama ve tasarım elemanları, bakım ve yönetimi konularında yapılan bazı uygulamalarla
kentsel alanlarda biyoçeşitlilik için habitat olanakları da geliştirilebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında Kentsel
biyoçeşitlilik de kentsel planlama ve tasarım politikaları, stratejileri ve uygulamaları ile geliştirilebilir. Kentsel
alanlarda kamusal alanlar dışında toplumdaki bireylerin kendi bahçelerinde balkon ya da teraslarında yarattıkları
ortamlar ile tutum ve davranışları da mevcut biyoçeşitlilik için olumlu ya da olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir.
Materyal ve Metot
Çalışmada konu ile ilgili yerli ve yabancı literatürler, toplumdaki farklı sosyodemografik yapıdaki bireylerle yüz yüze
görüşmeler, kentsel alanlardaki yeşil alan tasarımı, bakım ve yönetimi uygulamalarının alandaki sörveylerinin
sonuçları, kentsel biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri analiz edilecektir.
Bulgular ve Tartışma
Toplum tutum ve davranışların olumlu yönde değiştirilmesi çeşitli peyzaj tasarımı stratejileri ile mümkündür. Çalışma
toplumun günlük yaşamlarında biyoçeşitliliğe ilişkin deneyimlerini geliştirecek tasarım çözümleri
açıklanmaktadır. Bildiri özellikle bu açıdan bakmakta ve bu alanda çeşitli örnekleri içermektedir. Bu derleme
çalışmasında özellikle büyük kentler örneğindeki uygulama çalışmaları yorumlanarak olumlu ve olumsuz örneklerden
biyoçeşitlilik yönünde alınacak dersler sunulacaktır. İnsan eli ile tasarlanan ve planlanan yapılı çevrelerde de kentsel
biyoçeşitliliğin geliştirilmesine yönelik örneklerde tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: kentsel biyoçeşitlilik, biyoçeşitliliğe duyarlı kentsel tasarım, toplum farkındalığı, kentsel peyzaj,
peyzaj tasarımı
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Toprakta yaşayan eklembacaklıların büyük bir çoğunluğunu (%95) mesofaunaya (Collembola, Acari, Protura,
Diplura) ait canlılar oluşturmaktadır. Bu eklembacaklılar içinde toprak içerisinde en baskın hayvan grupları akarlar
ve sıçrar kuyruklulardır. Oribatid akarlar, şimdiye kadar tanımlanmış 163 familya, 1269 cins ve 10923 tür ve alttür ile
akarların önemli bir kısmını temsil ederler. Türkiye’den şimdiye kadar kaydedilmiş oribatid akarlara ait tür sayısı
yaklaşık 250 civarındadır. Bu çalışmada; Kılıçkaya tepesinden (Geyve-Sakarya) toplanan örneklere dayanarak
Türkiye akar faunasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Kılıçkaya tepesinden (Geyve-Sakarya) 2015 yılı Nisan-Kasım ayları arasında gerçekleştirilen arazi çalışmalarında
döküntü, liken, yosun ve toprak örnekleri alındı. Örnekler, laboratuvarda birleştirilmiş Berlese hunilerinden oluşan
ayıklama düzeneğine yerleştirilip, nemlilik durumlarına göre 5-7 gün süre bekletildi. Düzenekte yer alan ve içerisinde
% 70’lik alkol bulunan toplama şişelerinde akarların birikmesi sağlandı ve toplama şişelerinde biriken akarlar, Petri
kaplarına boşaltılarak stereo mikroskop altında pipet ve iğneler yardımı ile içerisinden oribatid akarlar seçildi. Oribatid
akarların mikroskobik incelenmesi, ışık mikroskobunda gliserinli veya 1:2 oranındaki su-laktik asit ortamında yapıldı.
Teşhisi yapılan türlerin taramalı elektron mikroskobunda (SEM) incelemeleri Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji
Araştırma Merkezi (ERNAM)’nde gerçekleştirildi. Teşhisi tamamlanan türlere ait örnekler etiketlenerek Bozok
Üniversitesi Akaroloji koleksiyonunda muhafaza altına alındı.
Bulgular ve Tartışma
Kılıçkaya tepesinden (Geyve-Sakarya) toplanan materyalden Mesotritia (M.) nuda (Berlese, 1887) ve Oribatella (O.)
foliata Krivolutsky, 1974 türleri tespit edildi. Teşhis edilen bu türlerin ışık mikroskobunda ölçümleri yapılıp, tarama
elektron mikroskobunda fotoğrafları çekildi ve tanıtıcı özellikleri ile dünyadaki yayılışları verildi. Mesotritia (M.)
nuda (Berlese, 1887) ve Oribatella (O.) foliata Krivolutsky, 1974 türleri Türkiye faunası için yeni bir kayıt olarak
belirlendi.
Teşekkür
Bu çalışma, Bozok Üniversitesi BAP birimi tarafından 6601-FBE/16-2 No'lu proje ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Oribatid akarlar, fauna, yeni kayıtlar, Geyve, Sakarya.
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(12697) Diyarbakır Tarım Alanlarında Kullanılan Pestisitlerin Çevre Ekolojisi ile
Birlikte Böcek Tür Çeşitliğine Etkisi / The Pesticides Used in Diyarbakır Agricultural
Effects on the Insect Type of Variety with Environmental Ecology
1
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Giriş
Eski çağlardan beri insanlar tarımda birim alandan verimi artırmak için çeşitli metotlar kullanmışlardır. Bitkisel
üretimde ekonomik kayıplara neden olan hastalık ve zararlılar ile mücadele yöntemleri şüphesiz insanoğlunun sürekli
kullanıp geliştirdiği metotların başında gelmektedir. Ayrıca insanların 19. Yüzyıldan buyana özellikle Klorlandırılmış
Hidrokarbonların bulunmasından sonra tarım alanlarında zararlarla mücadelede kimyasal ilaçları çok yoğun
kullandıkları bilinmektedir. Ancak Pestisitlerle ilgili ilk ciddi eleştiri ise biyolog Rachel Carson'un 1962 yılında
yayımladığı “Sessiz Bahar" kitabıyla ortaya çıkmıştır. Carson bu kitabıyla; DDT ve klorlu hirokarbonların çevredeki
dayanıklılığı, insan ve hayvanların yağ dokularında birikimlerini, hedef olmayan veya olmaması gereken türler
üzerindeki toksik etkileriyle, ekolojik ve insan sağlığıyla ilgili yıkıcı etkilerini dile getirmiştir. Bununla birlikte çok
yoğun kullanılan kimyasal pestisitler nedeniyle bazı böcek türleri neslinin azalmasına veya tamamen yok olmalarına
neden olabilmektedirler.
Materyal ve Metot
Diyarbakır’da Dicle ovası içerisinde yer alan tarımın çok yoğun yapıldığı alanlar ile ova dışında kalan ve tarımın
nispeten daha az yapıldığı dağlık alanlar ziyaret edilerek tarım ve tarım dışı alanlarda bulunan bitkiler incelenip gerek
atrap ile gerek aspiratör yardımıyla mevcut böcek türleri toplanılmış ve yoğunlukları incelenmiştir. Toplanan bu böcek
örnekleri kilitli naylon poşetlere alınıp tür sayımı yapılıp arazi defterine kayıt edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan gözlemler neticesinde tarımın çok yoğunlukta olduğu Dicle vadisinde yer alan alanlarda tarımın daha az
yapıldığı alanlara göre hem böcek türleri hem de böcek populasyonun çok daha az olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda
yürütülen bu çalışmada Diyarbakır tarım alanlarında kullanılan kimyasal pestisitlerin çevre ekolojisi ile birlikte
böceklerin tür çeşitliliğine olan etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pestisitler, Böcek Türleri, Çevre Ekolojisi, Diyarbakır
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Introduction
The common dentex, Dentex dentex (Linnaeus, 1758) (Sparidae) occurs the Mediterranean, most common south of
40° N (Spain, North Africa); Black Sea (very rare); Atlantic from the Bay of Biscay to Cape Blanc and Madeira,
exceptionally to the British Isles. The common dentex is the important commercial fish among alternative fish species
for the aquaculture in Mediterranean areas. Copepods of the family Caligidae (Siphonostomatoida) are commonly
known as sea lice among the fish culturists. It is the largest family of marine copepods comprising over 450 species.
The occurrence of 226 parasitic copepod species were listed in 88 genera and 20 families from fishes of the Mediterranean Sea.
Material and Methods
Totally, twenty-eight common dentex were examined from Aegean Sea in 2008. Collected parasites were fixed in
70% ethanol. Specimens were cleared in lactic acid before dissection of the appendages of copepods. The drawings
of appendages were carried with the aid of camera lucida. The photos were taken with the aid of a camera connected
to a microscope. Measurements were taken in millimeters (mm), with a micrometric program. The parasite was
deposited in the collections of the Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN), Paris, France.
Results and Discussion
Caligus vexator Heller, 1865 (Copepoda, Siphonostomatoida, Caligidae) was reported for the first time from Turkish
marine waters. Parasites were firmly attached to the gill filaments of the host. The prevalence of parasite were 50%.
The general morphology, mouth parts (antenna, mandible, maxillule, maxilla, maxilliped), the setal and spinal formula
of from the first leg to the fourth leg, extracted sternal furca in this study are compatible according to present literature
except antennule. C. vexator has been reported in the African coasts of Atlantic Ocean, Mediterranean, Adriatic. It is
mainly a parasite of Sparidae. The common dentex is the important commercial fish among alternative fish species
for the aquaculture in Mediterranean areas. Therefore, knowledge on epidemiology, particularly of parasitic diseases
of those fish is important for successful aquaculture. This preliminary study was able to determine the parasites among
the diseases of common dentex in Turkey. The finding given in the study obtains a possibility for the comparison of
findings of the other countries in next time. We aimed to present the first record of female and male C. vexator in
Turkey and also its morphological characters are given with drawings and photos.
Key Words: Caligus, vexator, common dentex, Aegean Sea, Turkey
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Introduction
Members of Pennellidae (Copepoda: Siphonostomatoida) are ectoparasites of marine fishes and cetaceans. The
genus Peniculus Nordmann, 1832 (Pennellidae) includes 11 nominal species. The species of the genus penetrate often
the fins of their hosts. Peniculus fistula is reported on fishes in the Mediterranean, the Atlantic Ocean, Adriatic Sea.
The garfish, Belone belone(Linnaeus, 1761) (Belonifemes: Belonidae) is a fish species of important commercial value,
distributed in Eastern Atlantic and Mediterranean Sea. The garfish is carnivorous fish that feeds mainly on small fishes
especially clupeids. It is pelagic-oceanic and oceanodromous fish. Nine species of parasitic copepod (Bomolochus
bellones, Bomolochus decapteri, Caligus belones, C. elongatus, C. lacustris, Lepeophtheirus salmonis,
Lernaeolophus sultanus, Nothobomolochus gibber, Peniculus fistula) on garfish have been listed.
Material and Methods
The garfish was collected by local gears from the North Aegean Sea (Edremit Bay), Turkey in 2014. Parasites were
preserved in 70 % ethanol. Some of specimens were later cleared in lactic acid before dissection of the appendages.
Appendages were dissected using stereo microscope. All drawings were made with the aid of a drawing tube attached
to a compound microscope. The photos were taken with the aid of camera connected to an microscope. Measurements
were taken in milimeters (mm). Parasites were deposited in the collections of the Muse´um national d’Histoire
naturelle (MNHN), France.
Results and Discussion
Peniculus fistula Nordmann, 1832 was reported for the second time in Turkey. They were collected from the caudal
fins of the host, rarely on the ventral fins. The prevalence, mean intensity of Peniculus fistula were %21.4, 3.3
respectively. Six species of the family Pennelidae are reported from Turkish marine habitats; Pennella
instructa, Pennella filosa, Lernaeenicus neglectus, Lernaeolophus sultanus, Lernaeocera branchialis, Peniculus
fistula. Drawings of general morphology and dissected extremities (maxilla, maxillule, second antenna, maxilliped,
mandible, caudal ramus, leg, ventral swelling on the head; neck constriction) of Peniculus fistula in this study were
very similiar to findings of present literature. In Turkey, Peniculus fistula species have so far been recorded
on Coryphaena hippurus. Although Peniculus fistula was reported, there was an indefiniteness and doubt about the
occurrence of this parasite according to a parasitologist. This contraversial issue is cleared with our study. We aimed
to confirm occurrence of Peniculus fistula including morphological characters with drawings and photos in Turkey.
Key Words: Peniculus, Coryphaena, garfish, Belone, the North Agean Sea, Turkey.
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Giriş
Hymenoptera ordosu Apocrita alttakımı içerisindeki en önemli parazitoit gruplarından olan Braconidae familyasının
üyeleri, başka böcekler üzerinde endo veya ektoparazitoit olarak yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu çalışma, Gala
Gölü ve çevresindeki mera ve ormanlık alanlarındaki Braconidae faunasının tespiti ve habitat tercihlerinin
belirlenmesi üzerine 2011 yılının Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında Gala gölü ve çevresindeki meralık alan,
otsu bitkiler ve tarım bitkilerinin bulunduğu alanda yürütülmüştür.
Materyal ve Metot
Edirne ilinin Enez İlçesinde bulunan Gala gölü çevresi, mera ve ormanlık alanları kapsayan habitatlarda 2011 yılının
yaz ve sonbahar aylarında yapılan çalışmalarda atrap yardımıyla toplanan ergin bireyler Braconid olmayan diğer
materyalden emgi tüpü yardımıyla ayrılmış, %70’lik alkol içeren depolama kapları içinde laboratuvara getirilmiştir.
Örneklerin taksonomik kurallara uygun olarak preparasyonu yapılmış, etiketlenmiş ve teşhis edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmada, Gala Gölü ve çevresinde 30 lokalite üzerinde 5 alt familyaya ait 12 cins ve 34 tür saptanmıştır.
Araştırma sırasında tespit edilen türlerden 4’ü (Eubazus (Brachistes) gigas, Triaspis thoracica, Pseudovipio deserti,
Opius (Opius) trucantulus) Türkiye için; 3’ü (Bracon (Bracon) kozak, Pseudovipio inscriptor, Aleiodes (Neorhogas)
ductor) Trakya Bölgesi için ilk kayıt niteliğindedir. Gala Gölü ve çevresinde bulunan türlerden en sık Bracon cinsine
ait türler saptanmıştır. Araştırma kapsamında saptanan türlerden 8 tür Gala Gölü çevresinde, 6 tür merada, 3 tür
ormanlık alanda, 2 tür Gala Gölü çevresi ve merada, 6 tür Gala Gölü çevresi ve ormanlık alanda, 5 tür mera ve
ormanlık alanda ve 4 tür de bu 3 habitatın hepsinde yayılış göstermektedir. Saptanan türler konakları olan Lepidoptera,
Diptera, Coleoptera, Hymenoptera ordolarına ait türlerin dağılımlarına bağlı olarak dağılım gösterdiği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Braconidae, parasitoid, fauna, Gala Gölü
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Giriş
Bölgesel kommuniteler bölgenin özgün ve ardışık jeolojik ve coğrafik olayları tarafından şekillendirilir. Bir buzul
sığınak sistemi olan Anadolu’nun günümüz faunasının, öncelikle tekrarlı Kuvaterner buzul devirlerinin yönlendirmesi
altında, kendi yerli formlarından evrimleştiği söylenir. Enlem ve yükselti gradiyentine bağlı olarak, her bir ısınma ve
soğuma döngüsü sırasında sığınak populasyonlarının yaşadığı yayılış daralma ve genişlemeleri nedeniyle tekrarlı
şekilde yeniden harmanlandığı ve çeşitlendiği söylenir. Günümüzde küresel ısınma güncel biyoçeşitlik için esas tehdit
olduğu kabul edilir. Tarihsel ve güncel biyocoğrafik araştırma verileri ışığında, biyoçeşitliğin küresel ısınmaya olan
ekolojik-evrimsel reaksiyonlarının geçmişteki ısınma dönemlerinde yaşanana benzer şekilde olacağı sınanmaya değer
bir hipotez oluşturmaktadır. Anadolu’nun dağcıl formlarının buzullar arası /küresel ısınma analojisi varsayımını
sınamak için uygun niteliklere sahip araçlar olduğu kanısındayız.
Materyal ve Metot
Anadolu’nun tarihsel ve güncel biyocoğrafyasına ilişkin araştırmalar ışığında buzul devirleri-küresel ısınma analojisi
irdelenmiş ve Anadolu dağcıl formlarının geleceği tartışılmıştır. Anadolu ve komşu coğrafyalarda yayılış gösteren
farklı canlı gruplarını konu edinen, filocoğrafya ve moleküler saat tahmini içerikleri olan, yayılış değişimlerini
değerlendiren eserler derlenmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışmalardan çıkarsanan ortak örüntüler tanımlanmış ve
tartışılmıştır. Saptanan örüntüler altında dağcıl formlarının küresel ısınma senaryoları altında olası gelecekleri
değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Anadolu dağcıl formlarına ilişkin değinilen nitelikte çalışmalarından derlenen bulgulardan şu saptamalara varılmıştır:
(i) Günümüzde Anadolu’nun dağcıl formlarının çoğunluğu kendi natif formlarından evrimleşmiştir, (ii) Anadolu’nun
topoğrafik yapısı iklim döngülerinin etkisi altında evrimleşmede ana belirleyicidir, (iii) heterojen topoğrafya nedeniyle
yayılış değişim örüntüleri Anadolu içinde de bölgesel farklılık gösterir ve (iv) farklı canlı gruplarında evrimsel
farklılaşma hızı aynı değildir, ancak yayılış değişim örüntüleri büyük oranda benzerdir. Bu tarihsel filocoğrafik veriler
ekolojik tahminlerle kombine edildiğinde canlıların küresel ısınmaya üç farklı şekilde reaksiyon gösterebileceği
söylenebilir. Birincisi tür/populasyonların niş değiştirmesidir. Niş değişimi karakter değişimi veya yeni özellik
kazanımını gerektirdiğinden uzun dönemli evrimsel bir olaydır ve küresel ısınma periyodunda nadiren gözlenmesi
beklenir. İkinci reaksiyon yayılış alanlarını değiştirmeleridir ve daha sık olarak beklenebilir. Ancak bu hem canlının
yayılış yeteneği hem de topoğrafik yapıya bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Anadolu dağ sıraları hem horizontal
hem de vertikal yayılış değişimleri için yayılış koridorları oluşturacağından özel önemdedirler. Üçüncüsü ise
tür/populasyonun ilk iki reaksiyonu başaramaması durumunda yok olma ile karşı karşıya kalmasıdır. Bu durum
özellikle dar ve lokal yayılışlı tür/populasyonlar için geçerli olacaktır. Bu saptamalar ışığında Anadolu’nun güney ve
batısında yayılış gösteren dağcıl formlar, özellikle dar yayılışlı endemik tür/populasyonlar, için tehlikenin daha yüksek
olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Anadolu biyoçeşitliği, buzullar arası dönemler, küresel ısınma, koruma biyolojisi
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Giriş
Anadolu zengin ve özgün bir biyoçeşitliliğe sahiptir. Anadolu’nun Karadeniz Havzası öncelikle KafkasyaBalkanlarla, sonra Karadeniz havzası ve de bir oranda Avrupa-Sibirya ile benzer bir faunal yapıya sahiptir. Anadolu
bir buzul sığınağı olduğundan, bağlantılı bu coğrafyalar için bir anaç kara görevi gördüğü ve bu coğrafyalarla
biyoçeşitlilik alış-verişinde bulunduğu söylenebilir. Bu faunal alış-verişte Marmara-Boğazlar sisteminin bazen bir
yayılış koridoru bazen de bir bariyer olarak iş görmüştür. Anadolu-Balkan filocoğrafik fayı olarak adlandırılan bu
coğrafik sistemin yöre faunasının şekillenmesine etkisi irdelenmiştir. Yaklaşık 150 tür içeren Poecilimon (Orthoptera,
Tettigoniidae, Barbitistini) cinsi Anadolu, Karadeniz havzası ve Balkanlarda yayılış gösterir. P. bosphoricus tür
grubu ağırlıklı olarak Anadolu olmak üzere çepeçevre Karadeniz Havzasında yayılış gösterir ve 20’den fazla tür
içerir. P. bosphoricus tür grubunun güncel yaklaşım ve yöntemlerle çalışılması, tür grubunun yayılış ve
çeşitlenmesinde ve dolayısıyla gruba ilişkin taksonomik kararların verilmesinde Marmara-Boğazlar bariyer sisteminin
önemli bir yer tuttuğu kanısındayız.
Materyal ve Metot
Alkolde saklanan örneklerden DNA izole edilerek ikisi mitokondriyal (COI-sitokrom C oksidaz alt ünite 1; NAD2Nikotin Amid Dinükleotid) ve ikisi çekirdek (Internal Transcribed Spicer 1 ve 2: ITS1 ve ITS2 ve arada 5.8S rDNA)
genomuna ait olmak üzere dört farklı belirteç genin dizileri üretilmiştir. Üretilen diziler Sequencher v.4.01 ve MEGA
v.7-CLUSTAL W opsiyonları kullanılarak hizalanmış, DnaSP v.5 programı kullanılarak özgün haplotipler ve
frekansları belirlenmiştir. Haplotipler arası evrimsel ilişki ve mutasyonel uzaklıkları gözlemek için SplitsTree4
v.4.11.3 programamı kullanılmıştır. Edinilen veriler ışığında yayılışla ilişkili olarak grubun taksonomisi tartışılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
COI dizilerini içeren 87 örneklik matrisden 34, NAD2 dizilerini içeren 78 örneklik matrisden 37 ve ITS1-ITS2
dizilerini içeren 53 örneklik matrisden 27 özgün haplotip varlığı saptanmıştır. Her bir belirteç gen için ayrı ayrı üretilen
haplotip ağları hem bir birleri hem de tür ağaçları ile farklılık gösteren akrabalık ilişkilerine işaret etmiştir. Veriler
birlikte değerlendirildiğinde şu ilkin saptamalara varılmıştır: (i) Fenotip (morfoloji ve ses) ile tanımlanan türlerin
bazıları genetik verilerle desteklenmemektedir, (ii) aynı türe ait farklı haplotipler farklı filogenetik ilişkiler
göstermektedir ve genetik kümelenme taksonomik değil coğrafik yayılışı yansıtmaktadır, (iii) gurubun evrimsel
geçmişinde veya günümüzde türler arası gen akışı işaretleri vardır ve (iv) akrabalık ilişkilerindeki uyumsuzluklar
Marmara-Boğazlar sisteminin tektonik instablitesinin izlerini taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Anadolu, Poecilimon, Boğazlar sistemi, filogeni, taksonomi
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Giriş
Küresel değişimlerin yarattığı tehditler biyoçeşitlilik verilerine temel bilimsel işlevi dışında, sosyal ve ekonomik bir
boyutta önem kazandırmıştır. Bu durum çok boyutlu bilgi üretimini zorunlu kıldığı gibi, biyoçeşitlilik araştırmalarında
yaklaşım ve yöntemlerini de kökten değiştirmiştir. DNA dizilerinin çok yönlü kullanılabilirliği, biyoçeşitliliğin mikrove makro-evrimsel olarak değerlendirmesini ve objektif bir sınıflandırmayı olası kılmıştır. Yeni yaklaşımlarla, özgün
ve zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olan Anadolu’yu ele alan çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu
çalışmada Psorodonotus (Orthoptera, Tettigoniidae, Platycleidini) cinsine dahil türlerin statüleri DNA dizi verilerine
uygulanan otomatik tür sınırlarını belirleme yöntemleri ile analiz edilerek, mevcut tür hipotezlerini test etmek,
fenotipik ve genetik veri uyum/uyumsuzluğunu saptamak ve varsa konvergent/divergent evrim gösteren fenotipik
özellikleri saptamak ve objektif taksonomik kompozisyonu saptamak amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Alkol örneklerinden izole edilen DNA’dan iki mitokondriyal (COI: sitokrom C oksidaz alt ünite 1; 12S-16S: 12S
rRNA- tRNA Valin -16S rRNA) ve ikisi çekirdek (ITS1-ITS2: Internal Transcribed Spicer 1 ve 2, ve arada 5.8S
rDNA) genomuna ait dört farklı belirteç genin dizileri üretildi. Üretilen diziler hizalanarak özgün haplotipler ve
frekansları belirlendi. Birleştirilmiş COI+12S-16S özgün haplotiplerini içeren matris maksimum parsimoni,
maksimum olasılık ve Bayes filogenetik çıkarım algoritmaları ile analiz edildi. ITS1-ITS2 haplotiplerinin haplotip ağı
belirlendi. Psorodonotus türlerinin sınırlarını belirlemek için özgün COI haplotiplerini içeren matrisine altı farklı tür
sınırlarını belirleme testi uygulandı. Bu altı test uzaklık temelli olan pDist, SpeciesID ve otomatik barkod boşluğu
keşfi testlerine ek olarak istatistiksel parsimoni, Poisson Tree Process modeli ve sonuncusu genelleştirilmiş Yule
koalesent modeli testleridir. Ayrıca en yaygın kullanılan teşhis karakterlerini bulunduran erkek sersi ve dişi ovipozitor
yapıları geometrik morfometri yaklaşımı ile çalışıldı. Fenotipik ve genetik veriler sonuçları birlikte analiz edilerek
sonuçlar değerlendirildi.
Bulgular ve Tartışma
Filogenetik analizler P. davisi + P. rize + (((P. soganli + P. giresun) + ((P. ebneri + P. macedonicus) + P.
caucasicus) + (P. fieberi+P. illyricus))) + ((P. specularis + P. inermis) + (P. venosus + P. tendurek + P. hakkari +
P. rugulosus))) ilişkisini önermiştir. Tür sınırlarını belirleme analizleri en az 12 ve en fazla 29 farklı tür önerdiler.
Genetik testler P. tendurek ile P. hakkariiçin düşük destek verirken fenotipik verilerle birlikte hesaplanan Densitree
türleri desteklemiştir. Yine testler P. specularis inermisve P. venosus zangezurri alttürleri için tür statüsü önerdiği gibi
kriptik türler de önerilmiştir. Veriler ışığında; (i) Psorodonotus’un mevcut olandan daha fazla çeşitlilik içerdiği, (ii)
alt soy hatlarında genetik ve fenetik evrimleşme hızlarının farklı olduğu, (iii) fenotipik özelliklerde konvergens ve
divergenslerin oluştuğu ve (iv) ekolojik farklılaşma ile çeşitlenme hızı arasında bir ilişki olduğu sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Anadolu, Psorodonotus, filogeni, taksonomi
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Species of The Weeds That Intensified in Garlic Planting Areas and Their Distrubition
In Kastamonu
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Giriş
Yabancı otlar; kültür bitkilerinin verim ve kalitesini düşüren, kültürel işlemleri zamanında ve istenilen etkinlikte
yapılmasını engelleyen, zehirli tohumlarını ürüne karıştırarak insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkileyen, hastalık
ve zararlılara konukçuluk yapan bitkilerdir. Bunun yanında yabancı otlar özellikle avcı akar türleri için barınma ve
rezervuar bitki olma durumundadırlar. Kastamonu ili sarımsak ekiliş alanlarında yabancı otlara yoğun olarak
rastlanmaktadır. Bundan dolayı bu çalışmada Kastamonu ili sarımsak ekiliş alanlarında yoğun olarak rastlanan
yabancı ot türlerinden örneklemeler yapılarak yabancı otlarda bulunan Phytoseiidae türleri tespit edilmiştir. Bu amaçla
2015-2016 yılları vejetasyon döneminde ekiliş alanlarından 2-3 yabancı ot türünden haftalık örneklemeler yapılmıştır.
Çalışma sonucunda Phytoseiidae familyasından 5 cinse ait 7 tür tespit edilmiştir.
Materyal ve Metot
Bu çalışma Kastamonu İli Taşköprü, Hanönü ve Merkez ilçelerinde bulunan sarımsak ekiliş alanlarından 2 yıl süre ile
haftalık örneklemeler yapılarak gerçekleştirilmiştir. Örneklemelere vejetasyon döneminde Mart ayında sarımsak
dikimi ile başlanmış ve sarımsak hasadının yapıldığı Temmuz ayına kadar devam edilmiştir. Örnekler, yabancı
otlardan Köygöçüren (Cirsium arvense), Yabani Hardal (Sinapis arvensis), Tarla Sarmaşığı (Convolsolus arvensis),
Yabani yonca (Medicago sativa), Yabani fiğ (Vicia sativum), Ayrık otu (Agropyrum repons) ve Karaçim (Lolium
rigidum) türlerinden alınmıştır..
Bulgular ve Tartışma
Yabancı ot surveyleri sonucunda Phytoseiidae familyasından Anthoseius, Euseius, Neoseiulus, Proprioseiopsis ve
Transeius cinslerine ait 7 akar türü tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sarımsak, Acari, Phytoseiidae, Kastamonu
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Giriş
Bu araştırmada,Türkiye Trakyası Ganos (Işık) Dağları karınca faunası vertikal olarak araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
2013-2014 yılları arasında Tekirdağ il sınırları içerisinde yer alan ve 945 m yüksekliğe sahip olan Ganos Dağları’nın
farklı habitatlarında, deniz seviyesinden 924 m’ye kadar olan yüksekliklerde 200 m’lik kesitler halinde vertikal olarak
çalışılmıştır. Araştırma materyali, öncelikle yuvalar tespit edilerek yuvalardan toplanmış, yuvaların tespit
edilemediği durumlarda, görüldükleri açık alanlardan tek tek bireyler halinde toplanmıştır. Küçük örnekler infisatör
yardımıyla, büyük olanlar ise elle yakalanmıştır. Toplanan materyal arazide % 70 alkol içeren cam tüplere
konulmuştur, laboratuarda stok materyal haline getirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Araştırma sırasında 31 lokalite ve 10 farklı habitattan 4 altfamilya (Ponerinae, Myrmicinae, Dolichoderinae,
Formicinae)’ya ait 23 cins ve 66 tür tespit edilmiştir. Tespit edilen 66 türden 3’ü (Aphaenogaster ovaticeps, Messor
minor, Carebara oertzeni) Türkiye faunası için ilk kayıttır. Ayrıca 3 tür (Messor ebeninus, Tapinoma simrothi,
Proformica striaticeps)’ün de lokaliteleri Trakya Bölgesi’nden ilk kez belirlenmiştir. Tespit edilen türlerin habitatlara
göre dağılımları karşılaştırıldığında; belirlenen 10 habitattan en çok tür içereni, 54 tür ile karışık ormanlar, en az tür
içereni ise 8 tür ile antropojen steptir. Yalnızca 1’er habitatta bulunan tür sayısı ise 17’dir. Habitat tercihlerinde en
toleranslı olan türler, 10 habitatın 8’inde bulunan Pheidole pallidula, Crematogaster schmidti, Tetramorium forte,
Plagiolepis pallescens, P. pygmaea, Camponotus aethiops’tur. Türlerin korotip düzeyindeki zoocoğrafi dağılımları
değerlendirildiğinde; Holarktik, Palearktik, Batı palearktik, Avrupa-Sibirya, Turan-Akdeniz-Avrupa, AvrupaKafkasya, Avrupa, Akdeniz, Doğu Akdeniz, Balkan, Balkan-Anadolu, Anadolu-Kafkas ve Anadolu elemanları ile
temsil edildikleri belirlenmiştir. Bölgede belirlenen korotipler arasında en fazla türle temsil edilenlerin “Akdeniz
elemanları” (30 tür), “Palearktik elemanlar” (14 tür) ve” Endemik elemanlar” (9 tür) oldukları, diğer korotiplerin ise
daha düşük sayıda türlerle temsil edildikleri görülmüştür. Ganos dağlarının güney ve kuzey yamaçlarında yürütüle
vertikal çalışmalarda 0-200 m arasındaki yükseltilerde tür sayısının düşük olduğu (24 tür), 200-800 m arasında en
yüksek sayısal değere ulaştığı ( 47 tür), 800m den zirveye kadar olan yükseltilerde tür sayısının tekrar azaldığı (26
tür) tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ganos Dağları, Hymenoptera, Vertikal dağılım, Formicidae
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Giriş
Teucrium cinsinin yer aldığı Lamiaceae familyası, Türkiye’nin en zengin üçüncü familyası
konumundadır. Teucrium L. cinsinin gen merkezi Akdeniz Bölgesi olmakla birlikte dünyada hemen hemen her
habitatta ve rakımda yetişen bitkilerdir. Türkiye Florasında, Lamiaceae familyası, 45 cins, 846 tür ve toplam 735
takson ile temsil edilmektedir.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada, Doğu Anadolu Bölgesi’ nde yer alan Van gölü çevresinde doğal yayılış gösteren Teucrium L. cinsine
ait 2 türün (T. polium L. ve T. chamaedrys L. subsp. chamaedrys) bazı besin öğeleri ve mineral madde içeriğinin tespit
edilmesi amaçlanmıştır. Bitki örneklerinde toplam kül, ham protein, pH, ham selüloz, nem, N, Na, Mg, K, Ca, P, S,
Mn, Fe, Cu, Zn, Cr, Cd, Co ve Pb gibi bazı mineral ve ağır metal içerikleri incelenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Araştırma sonucunda elde edilen veriler incelendiğinde; türler arasında kimyasal kompozisyonun farklılık gösterdiği
belirlenerek, Teucrium polium L. ile Teucrium chamaedrys L. subsp. chamaedrys türlerinin sırasıyla; protein oranı %
4.81-11.0, pH 5.03-6.33, toplam azot içeriği % 0.77-1.76 ve kül oranı her iki türde de % 6.07 olarak tespit edilmiştir.
Ayrıca, Teucrium türlerinin farklı oranlarda potasyum (4.34-7.51 g/kg), fosfor (1.37-4.41 g/kg), magnezyum (1.813.57 g/kg), kükürt (1.27-2.22 g/kg), mangan (34.71-50.78 mg/kg), çinko (26.22-28.41 mg/kg) ve demir (221.22255.35 mg/kg) içerdiği belirlenmiştir. Ağır metal içeriği bakımından ise, Teucrium chamaedrys L.
subsp. chamaedrys türünün daha fazla içeriğe sahip olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğu Anadolu, Mineral, Ağır metal, Teucrium
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Introduction
1

Most of the carnivores cited in North Africa are found in the Tlemcen region. These species are poorly investigated
and are still unknown in both ecological and genetic terms. Three of them (Common Genette, Striped Hyena, Golden
Jackal) have been the subject of our study where we tried to know their trophic ecology from feces analysizes and to
determine the diversity genetics of the African golden wolf formerly the Golden jackal. For the genet, the 172 feces
harvested allowed us to identify 954 food items which we classified into five main categories, including largely
arthropods and mammals. The genet consumes mainly the wood mouse (Apodemus sylvaticus), which accounts for
90.2% of the mammalian food items. The coincidence of the nocturnal activity of the genet with the nycthemeral
rhythm of the wood mouse shows the existence of a possible "dependence" of this carnivore related to A. Sylvaticus.
Material and Methods
Concerning the striped hyena (Hyaena hyaena), the diet was studied through 49 feces. The relative frequency of
appearance of the different items results in 41% animal prey, 28% vegetation and 31% waste and undetermined items.
Among the animals consumed, the carcasses of Sus scrofa dominate this category with 96% in terms of biomass. As
for the Golden Jackal, the study of the diet was conducted from collecting 246 scat samples. 33 food items were
identified including fruits, plant leaves, wild and domestic animals, soil and organic waste. Animal remains represent
84.83 % of the biomass consumed by Golden Jackal where plants matter represents 15.17 %. Wild boar is the most
important prey in the food spectrum of this canid. The genetic studies were carried cover all the territory of Algeria.
The DNA sequences obtained confirm that the species of jackal studied (Canis aureus) is finally a species of wolf
(Canis anthus).
Results and Discussion
The estimation of the evolutionary divergence between the mtDNA sequences indicated that the Gray Wolf is close
to the Golden Wolf of Africa than the Golden Jackal of Eurasia. The results of the genetic grouping show that the
most probable number of populations for all the data was five. These groups are constituted by individuals well
dispersed geographically.
Key Words: Carnivores, Diversity, diet, genetic, ecology, conservation, Tlemcen, Algeria
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Introduction
In the present study, biodiversity of demersal trawl catches in the three main fishing areas - north, middle, south along the Turkish coasts of the Aegean Sea were studied using data from commercial trawlers. Determining the
biodiversity of the Aegean Sea trawl fishery was the focus of this study.
Material and Methods
This study was performed in the legal trawling areas of Turkish coasts of the Aegean Sea from Saros Bay (North) to
Güllük Bay (South) between 2010 and 2012 by commercial trawlers. Study area was divided into 3 subareas as North
Aegean, middle Aegean and South Aegean Sea. Depth of the trawl hauls ranged from 40 m in the south to 450 m in
the north. Study was carried out by 9 commercial trawlers having typical an engine power of 400-500 hp. Samplings
were carried out using 1200 mesh trawl net with a stretched mesh size of 44 mm. A total of 311 trawl hauls were
performed; 49 in the north, 141 in the middle and 121 in the south. Estimations were made using the Species Richness,
evenness diversity index, Brillouin diversity index, Fisher diversity index, Shannon-Wiener diversity index and
Simpson diversity index. The SIMPER test was performed to determine the level of dissimilarity according to fishing
areas; north, middle and south. Computation of diversity indices and SIMPER analysis were performed using the
PRIMER 5 statistical package program.
Results and Discussion
A total of 68 species was landed and 191 discarded. Within the commercial portion, 60 species were fishes, 5 molluscs
(cephalopods) and 3 crustaceans. The discarded catch was composed of 191 species; 110 fish (59 always discarded),
26 crustacean (19 always discarded), 25 molluscs (15 always discarded) and 30 other invertebrates (all discarded).
Fish composed the majority of the discarded portion of the catch in terms of weight and number. North part of the
Aegean Sea was represented by 82 discarded species, while middle and south had 145 and 134
respectively. Hoplostethus mediterraneus, Nezumia sp. and Sycliorhinus canicula dominated the discards in the North
in terms of both weight and number. For the middle Aegean Sea, Capros aper, Parapenaeus
longirostris and Argentina sphyraena was represented with the maximum number of individuals respectively but for
the weight based distribution, however C. aper led again, Scyliorhinus canicula and Cithaurus linguatula were the
other major species. Dominant discarded species of the South, in terms of weight and number were S. hepatus, D.
annularis and C. linguatula. The SIMPER analysis indicated that Capros aper and Serranus hepatus displayed the
highest average dissimilarity among discarded fish. Mentioned area, by its multispecies character, requires periodic
investigations in order to maintain sustainable fishery.
Key Words: Biodiversity, discard, Aegean Sea
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Introduction
The objective of the study was to determine the seasonal changes such in discard practices as discard ratios, catch
composition and catch per unit effort (CPUE) of demersal trawling in Sığacık Bay, which is one of the most important
trawling areas around the Aegean Sea.
Material and Methods
The study was conducted in the Sığacık Bay between October 2007 and April 2009 by a commercial trawler (27 m
length, 550 hp engine) in the legal trawling zones of the area. A total of 40 trawl hauls were performed during autumn,
winter, spring and summer (10 hauls per season). Seasonal samplings were carried out form 88 to 450 m depth by
using 1200 meshes modified demersal trawl net. Discard ratios were calculated for each season and ANOVA analysis
was applied on seasonal discard ratios and seasonal discard amounts.
Results and Discussion
A total of 101 species were determined in the discarded fraction; 42 of those were bony fishes, 23 were crustaceans,
13 were cartilaginous fishes, 13 were cephalopods, 5 were echinoderms, 2 were sponges and gastropod, bivalve and
tunicate were represented by one species. Spring was represented with 71 discarded species, 67 belonged to winter
and 65 species were identified for autumn and summer seperately. Average discard ratio of all hauls was calculated
to be 27.8%. Highest discard ratio was determined in summer with 30.6% and the lowest was found in autumn with
20.1%. Discard ratios of each season was not statistically significant (p>0.05). Sycliorhinus canicula, Lampanyctus
crocodilus, Hoplostethus mediterraneus, Chlorophtalmus agassizi, Parapenaeus longirostris and Argentina
sphyraena dominated the discarded composition in terms of weight. Our study shows that discards generated by
demersal trawling in the Sığacık Bay constituted an important fraction of the total catch and that the number of species
affected is very high. The study area is the most efficient trawling zone among the Aegean Sea thus requiring longterm monitoring in terms of fish stocks and trawl discards to maintain a sustainable fishery. Therefore discarding
features (species composition, discard ratio, CPUE values and etc.) of Aegean Sea trawl fishery should be more
seriously considered during decision making.
Key Words: Discard, trawl, Aegean Sea
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Giriş
Pyraloidea üstfamilyası Lepidoptera takımı içerisinde tür zenginliği bakımından 3. sırada bulunur ve Pyralidae ile
Crambidae familyalarını içerir. Pyraloidea’ye ait Türkiye’den 651 tür, Trakya Bölgesi’nden ise 109 tür kaydı
verilmiştir. Avrupa’dan verilen sayı ise 969’dur. Trakya Bölgesi’nden tespit edilen türlerin büyük bir çoğunluğu
Gelibolu ve İstanbul’a aittir. Trakya bölgesi, 23.485 km2’lik yüzölçümü ile nemli ormanlar, kuru ormanlar, antropojen
step, maki-pseudomaki ve kıyı bitkileri sahalarına sahiptir. Zengin ekolojik özelliklere sahip Trakya Bölgesi’nin tür
çeşitliliği bakımından daha zengin olması beklenebilir. Buzul dönemlerinde kuzeyden gelen türlerin Trakya’yı sığınak
olarak kullanması, burada kuzeyden gelen formların zaman içinde farklılaşmaları Trakya Faunası’nın ve Florası’nın
zenginliğini ortaya çıkaran en önemli unsurlardandır. Ancak tespit edilen bu türlerin, Trakya bölgesinin coğrafi ve
ekolojik özelliklerini tümüyle yansıtmadığı görülmektedir. Bu çalışma ile Pyraloidea faunasının Trakya Bölgesi ve
Türkiye için olası yeni tür kayıtlarının belirlenmesi, ekonomik ve zirai öneme sahip zararlı türler ile etkili ve çevre
dostu mücadele çalışmalarına veri sağlamak, bu türlerin fauna içindeki yeri ve dağılımlarının belirlenmesine katkıda
bulunulması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Trakya Pyraloidea Faunasını belirlemek üzere 2014-2015 yıllarında yapılan bu çalışmada, Trakya bölgesini temsil
eden farklı habitatlardan olmak üzere toplam 94 lokaliteden gece ışık tuzakları ile gündüz ise atrap yardımıyla örnekler
toplanmıştır. Toplanan örneklerin preparasyonları müze materyali tekniklerine uygun olarak yapılmıştır. Özellikle dış
genital organların sabit karakter göstermeleri nedeniyle taksonomik değerlendirmelerde genital organ yapıları esas
alınmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Trakya Bölgesi’nde 2014 ve 2015 yıllarında yapılan çalışma sonucunda 73 tür tespit edilmiştir. Tespit edilen türlerden
33’ü (Acrobasis marmorea (Haworth, 1822), Acrobasis tumidana (Denis&Schiffermüller, 1775), Actenia
brunnealis (Treitschke, 1829), Agriphila latistria (Haworth, 1811), Agriphila tristella (Denis&Schiffermüller,
1775), Anania
funebris (Ström,
1768), Anania
hortulata (Linnaeus,
1758), Anania
verbascalis
(Denis&Schiffermüller, 1775), Ancylolomia palpella ([Denis&Schiffermüller], 1775), Aporodes floralis (Hübner,
1809), Chilo
luteellus (Motschulsky,
1866), Chilo
phragmitella (Hübner,
1805), Dolicharthria
stigmosalis (Herrich&Schaffer, 1848), Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758), Eudonia angustea (Curtis,
1827), Euzophera pinguis (Haworth, 1811), Evergestis aenealis (Denis&Schiffermüller, 1775), Hypsopygia
glaucinalis (Linnaeus, 1758), Metasia carnealis (Treitschke, 1829), Metasia ophialis (Treitschke, 1829), Oxybia
transversella (Duponchel, 1836), Paracorsia repandalis ([Denis&Schiffermüller], 1775), Parapoynx stratiotata
(Linnaeus, 1758), Paratalanta hyalinalis (Hübner, [1796]), Pleuroptya balteata (Fabricius, 1798), Psammotis
pulveralis (Hübner, 1796), Psorosa dahliella (Treitschke, 1832), Pyrausta virginalis Duponchel, 1832, Sitochroa
palealis ([Denis&Schiffermüller], 1775), Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758), Stemmatophora combustalis
(Fischerv.Röslerstamm, 1842), Xanthocrambus saxonellus (Zinker, 1821), Udea languidalis (Eversmann, 1842).)
Trakya Bölgesi; 5’i ise (Chrysocrambus cassentinellus (Herrich&Schaffer, [1848]), Cydalima perspectalis (Walker,
1859), Metasia corcicalis (Duponchel, 1833), Metasia hymenalis (Gueene, 1854), Metasia rosealis Ragonot, 1895)
Türkiye için yeni kayıt özelliği taşımaktadır. Larva döneminde fitofag olan Pyraloidea türleri çeltik, ayçiçeği, mısır,
fasulye vs. gibi bitkilerde ekonomik açıdan ciddi zararlara sebep olmaktadır. Bu bitkilerden birçoğu Trakya
Bölgesi’nde de tarımı yapılan ve ekonomik değere sahip tarım ürünleridir. Örneğin, bu çalışmada tesbit
edilen Ostrinia nubilalis (Mısır kurdu) (Crambidae) mısırda, Plodia interpunctella (Pyralidae) (Kuru Meyve Güvesi)
kuru meyvelerde, çeltikte, fındıkta ve ayçiçeğinde ciddi zararlara sebep olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Trakya Bölgesi, Pyralidae, Crambidae, Biyoçeşitlilik, Fauna
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(12890) Sinop ve Çevresinde Philaenus spumarius L. ( Hemiptera: Aphrophoridae)’ ta
görülen tür içi çeşitlilik / Intraspecific Diversity of Philaenus spumarius L. (Hemiptera:
Aphrophoridae) in and Around Sinop
RUKİYE TANYERİ 1, ÜNAL ZEYBEKOĞLU 2
1
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
2
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
rtanyeri@sinop.edu.tr
Giriş
Çayır köpük böceği olarak bilinen Philaenus spumarius (L.), Aphrophoridae (Hemiptera) familyası içerisinde yer alan
ve her iki yarımkürenin sıcak bölgelerinde dağılım gösteren, aynı zamanda sahip olduğu renk polimorfizimiyle de çok
dikkat çeken yaygın bir türdür. Nitrojen fikse eden bitkiler de dahil polifag beslenme göstermektedir.
P. spumarius erginleri, hem dorsal hem ventralde renk ve desen polimorfizmine sahiptir. Bugüne kadar Avrupa,
Kuzey Amerika ve Yeni Zelanda popülasyonlarından 16 farklı dorsal fenotip tanımlanmıştır. Dünya genelinde 16
fenotipe sahip olduğu bilinse de bu fenotiplerden 11’i daha yaygındır. Dorsal fenotipler melanik ve melanik olmayan
şeklinde iki gruba ayrılır. Melanik olmayan fenotipler; POP (populi), TYP (typicus), TRI (trilineatus); melanik olanlar
ise, MAR (marginellus), LAT (lateralis), FLA (flavicollis), GIB (gibbus), LCE (leucopthalmus) olarak
isimlendirilmektedir. Erginlerinde görülen renk polimorfizmi genetik kontrol altındadır. P. spumarius’un polimorfizm
özellikleri hakkında Türkiye’den Istranca dağları, Trakya, Orta Karadeniz, Samsun ve Kuzey batı Karadeniz
popülasyonlarında çalışmalar yapılmış ve popülasyon örneklerindeki dorsal fenotiplerin frekansında yüksek oranda
varyasyon olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada Sinop ve çevresinde dağılım gösteren P. spumarius populasyonundaki
örneklerin dorsal kısmında görülen renk ve desenlenme ile ilgili tür içi çeşitliliğin araştırılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
P. spumarius ergin bireyleri 2016 yılı Mayıs- Ekim ayları arasında Sinop ve çevresinden farklı lokalitelerdeki doğal
bitki örtüsü üzerinden periyodik aralıklarla atrapla süpürme yöntemiyle toplanmıştır. Örneklerin toplandığı konak
bitki, yükseklik, yön, tarih ve mevkii koordinatları not edilmiştir. Araziden toplanan örnekler böcek öldürme kaplarına
alınmış ve etiketlenerek uygun koşullar altında laboratuvara getirilmiştir. Örnekler laboratuvarada standart böcek
preparasyon yöntemine göre prepara edilerek mikroskopta incelenmiş, teşhisleri yapılmış ve fenotiplere göre
sınıflandırılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışma kapsamında Sinop ve çevresindeki farklı lokalitelerden toplam 660 P. spumarius ergin bireyi toplanmış ve
populasyonun örneklerinde renk ve desenlenme ile ilgili 7 fenotip tespit edilmiştir. Bu fenotipler POP, TYP, TRI,
MAR, LAT, FLA ve LCE’ dır. Fenotiplerin çeşitliliği ve frekansı lokalitelere göre farklılık göstermektedir. Örneğin
Gerze’de 3, Erfelek’te 4 fenotipe rastlanmıştır. Sinop ve çevresindeki lokalitelerden en dikkat çekici olanı ise
belirlenen tüm 7 fenotipi barındırması nedeniyle Boztepe yarımadasıdır. Boztepe yarımadası, İnceburun, Sarıkum
gölü ve çevresini içine alan bölge Türkiye’nin 266 Önemli Doğa Alanından (ÖDA) birisidir. Boztepe yarımadasına
Akdeniz iklimi elementi Frigana bitki örtüsü topluluğu hakim olup burada Sarcopterium spinosum yaygın olarak
bulunmaktadır. Literatürde P. spumarius’un Poaceae, Apiaceae, Fabaceae, Asteraceae, Ranunculaceae familyalarına
ait farklı bitki türleriyle konak ilişkisi olduğu bildirilmektedir. Bu çalışma ile de P. spumarius’un, Rosaceae’den S.
spinosum üzerinden toplanması nedeni ile bu bitki türünü de konak olarak kullandığı ilk kez belirlenmiştir. Sinop ve
çevresindeki P. spumarius populasyonunda POP ve TYP fenotipinin diğerlerine göre daha yaygın olduğu ve melanik
formların Türkiye’den bildirilen diğer populasyonlarda olduğu gibi dişilerle sınırlı olduğu görülmüştür. Bu çalışma
sonuçlarının P. spumarius hakkında Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılan diğer çalışma sonuçları ile paralellik
gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aphrophoridae, Philaenus spumarius, polimorfizm, Sinop
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(12904) Gemlik Körfezi Güncel Ostrakod (Crustacea) Türleri ve Bazı Ekolojik
Faktörlerin Bu Türlerin Çeşitliliği ve Dağılımı Üzerine Etkileri (Marmara Denizi,
Türkiye) / Actual Ostracod (Crustacea) Species in Gemlik Bay and Effects of Some
Environmnetal Factors to Distribution and Diversity of These Species (Marmara Sea,
Turkey)
FERDA PAÇAL 1, SELÇUK ALTINSAÇLI 2, HÜSAMETTİN BALKIS 1, SALTUK BUĞRA ARISAL 3
1
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
3
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
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Giriş
Sucul alanlarda geniş dağılım gösteren ostrakod türleri gerek dentritusun ayrıştırılmasında ve gerekse balık yavruları
tarafından besin olarak tüketilmesi açısından ekolojik denge için önem arz etmektedir. Ostrakodlar ekolojik ve
paleoekolojik çalışmalarda gösterge organizma olarak kullanılırlar. Marmara Denizi ve Gemlik Körfezi civarındaki
yoğun kentleşme ve sanayi faaliyetleri kirlilik tehdidi yaratmaktadır. Gemlik Körfezi’nde yaşayan ostrakod türlerinin
belirlenmesi ve çevresel değişkenler ile ostrakod türlerinin etkileşimlerinin araştırılması bu çalışmanın hedefidir.
Materyal ve Metot
Marmara Denizi’nin güneydoğusunda yer alan Gemlik Körfezi yüzeyde Karadeniz’den ve dipte ise Akdeniz’den gelen
iki farklı su tabakasının etkisi altındadır. Örneklemeler derinlikleri 1-96 m arasında değişen 13 istasyondan mevsimsel
olarak (Ağustos 2011; Kasım 2011; Şubat 2012; Mayıs 2012) yapılmıştır. Dip materyali Van Veen Grab kullanılarak
toplanmıştır. Su örneklemeleri de 3L Ruttner örnekleme şişesi kullanılarak yapılmıştır. Tuzluluk ve çözünmüş oksijen
miktarları Mohr-Knudsen ve Winkler metoduna göre yapılmıştır. YSI model pH metre ile suyun pH değeri
ölçülmüştür. Su sıcaklıkları ise Ruttner örnekleme şişesinde yer alan termometre ile ölçülmüştür. Elde edilen
verilerden istatistiki sonuçlar elde etmek için Jaccard benzerlik katsayısı analizi, Shannon-Wiener çeşitlilik indeksi
analizi, Spearman korelasyon analizi ve Kanonik korelasyon analizi kullanılmıştır. Bu analizlerde SPSS, Biodiversity
ve Multi-Variate İstatistik Programı Paketi’nin (MVSP), 3.22 sürümü kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmada 4 mevsimde, 13 istasyondan toplam 52 örnekleme 1-96 m arasında değişen derinliklerde yapılmıştır.
Sekiz familyaya ait toplam 25 ostrakod türü elde edilmiştir. En fazla birey sayısına sahip olan türler Loxoconcha
rhomboidea (388), Xestoleberis communis (221), Xestoleberis aurantia (192) ve Aurila convexa ‘dır (188). En düşük
dağılım gösteren türlerCyprideis torosa (toplam 2 istasyon) ve Cytheridea neapolitana (toplam 4 istasyon)
türleridir. Loxoconcha rhomboidea Akdeniz; Ege ve Marmara Denizi ve Karadeniz’de oldukça geniş dağılım
göstermesi ve çok sayıda birey sayısı elde edilmesi nedeniyle çok farklı ortam şartlarına adaptasyon yeteneği yüksek
bir türdür. Çeşitlilik indeksi değerlerine göre en yüksek tür çeşitliliği Ağustos 2011, Şubat 2012 ve Mayıs 2012 de St
6 istasyonunda, Kasım 2011 de ise St 5 istasyonunda belirlenmiştir. Jaccard benzerlik katsayısı analizine göre
istasyonların 3 farklı büyük gruba ayrıldığı görülmüştür. Korelasyon analizi sonuçlarına göre Hiltermannicythere
rubra, Costa batei, Costa edwardsii, Paracyteridea parallia ve Urocythereis britannica türlerinin tuzluluk ve
derinlikle ile yüksek derecede pozitif ilişkisi belirlenmiştir. Ayrıca bu türlerin pH ve Çözünmüş oksijen ile de yüksek
düzeyde negatif ilişkili olduğu gözlenmiştir. İstasyonlardaki tür sayıları ile fiziko-kimyasal parametreler arasında
anlamlı bir ilişki görülmezken, birey sayıları ile çözünmüş oksijen ve pH arasında güçlü ve pozitif bir ilişki, tuzluluk
ve derinlikle de birey sayısı arasında güçlü ve negatif bir ilişki belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ostrakod, Ekoloji, Gemlik Körfezi, Marmara Denizi
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(12951) Kuzey Kıbrıs Avifaunasını Olumsuz Etkileyen Çevresel Etkenler
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Giriş
İnsan kaynaklı çevre sorunları; dünyadaki doğal yaşam ortamlarının giderek azalmasına, farklı türden kirlenmelere,
ekolojik dengenin bozulmasına ve canlı türlerinin günden güne yok olmasına neden olmaktadır. Böylelikle avifauna
türleri de bu etkenlerden olumsuz etkilenmektedir. Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs avifaunasını olumsuz etkileyen
çevresel etkenlerin neler olduğunun belirlenmesi ve bu etkenlere yönelik çözüm önerilerinin ortaya konması
amaçlanmaktadır.
Materyal ve Metot
Kuzey Kıbrıs’ta; sulak alanlarda, sulak alanların yakın çevresindeki ormanlık ve kıyısal alanlarda, aylık olarak
yürütülen avifauna ve herpetofauna gözlemleri sırasında, kuşların doğal yaşam ortamlarını olumsuz etkileyen etkenler
not edilmiş ve fotoğraflanmıştır. Ortaya çıkan sorunlar belli kategoriler altında toplanarak listelenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan arazi çalışmalarından elde edilen veriler doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Avifaunasını tehdit eden çevresel
etkenlerin; güncel atıklar, sulak alan çevreleri ve orman arazilerinin yanlış kullanımı, yasal ve yasadışı avcılık,
kimyasal mücadele, doğaya terkedilen başıboş kedi ve köpekler, doğal topoğrafyaya müdahale, doğal floranın tahribi,
gece ışıklandırması, doğanın korunması çabalarına karşı olumsuz davranışlar, gürültü ve koruma alanlarının
kontrolsüz kullanılması gibi faktörler belirlenmiştir. Sorunların kökeninde; çevreye karşı bilgisizlik ve bilinçsizlik,
geleneksel yaşam tarzının terk edilmesi ve toplumsal kültürden uzaklaşmanın yattığı düşünülmektedir. Yasal
kapsamın günümüzün gerisinde kalması ayrıca bir tehdit etkenidir. Tahrip edilen doğal alanlar yerine, doğal yaşamın
yeniden yaşamını sürdürebilmesine imkan sağlayacak rekreasyonel tasarım alanlarına gereksinim duyulmaktadır. Bu
tehditlere yönelik en etkili ve en kalıcı çözümlerin; yaşantılar yoluyla gerçekleştirilecek çevre eğitimiyle çevre bilinci
kazandırılması, geleneksel ve sade yaşam tarzının topluma halk eğitimleriyle yeniden hatırlatılması, yasaların
güncellenmesi ve koruma alanlarında eğitimli görevlilerle denetimlerin olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Avifauna, Çevresel Etkenler, Çevre eğitimi, Kuzey Kıbrıs, Bilinçsizlik
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(12952) Tisbidae (Crustacea, Copepoda, Harpacticoida) Fauna of Turkey
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Introduction
The subclass Copepoda contains approximately 21000 species which have segmented body and have articulated
extremities used for swimming and feeding. Copepods have been adapted various habitats such as fresh, salty, and
brackish water systems. The Harpacticoida is one of ten orders of the subclass Copepoda and contains over 6000
species in 645 genera and 59 families. Harpacticoid copepods usually lives in marine environments, they occupy
benthic zone and also found on macroalgae. Some families, such as Peltidiidae, Porcellidiidae and Tisbidae,
specialized to live in phytal habitats. The family Tisbidae contains more than 160 species within 23 genera, however
8 species are known for Turkish fauna. The aim of this study is to reveal biodiversity of tisbid copepods of Turkey.
Material and Methods
Samples were collected from a total of 274 stations along the shores of the Black Sea and the Mediterranean Sea of
Turkey between 2001 and 2014. Macroalgae were collected from the splash zone of rocky shores by bare hand.
Interstitial samples were also collected according to the Karaman-Chauppuis method. Collected samples were fixed
with 4% formalin solution immediately. Harpacticoids were extracted from detritus in the laboratory using a Pasteur
pipette under an OLYMPUS SZX-16 stereomicroscope. Preparations of tisbid copepods were made under
stereomicroscope then identifications were made under an Olympus BX50 microscope with DIC (Differential
Interference Contrast) attachment.
Results and Discussion
As a result, a total of 8 species (Tisbe cf. bulbisetosa, Tisbe histriana, Tisbe perplexa, Tisbe
pontina, Tisbe cf. reticulata, Tisbe sp., Scutellidium ligusticum, Scutellidium longicauda) were identified.
Examination of the specimens revealed that 4 of the species were found both in the Mediterranean Sea and the Black
Sea, 3 were found only in the Mediterranean Sea and 1 was found only in the Black Sea. 4 species identified in our
samples have not previously been reported from Turkish waters and therefore are new records for the Turkish fauna.
Furthermore 3 species were reported first time from the Black Sea. The number of tisbid copepod species that have
been recorded so far from Turkey has reached 12 with the results of this study.
Acknowledgements
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Giriş
Türkiye’nin neredeyse bütün illerinde yetişen ve dış ticarete konu olan çekirdeksiz üzüm, en fazla Manisa ilinden
temin edilmektedir. Özellikle, Salihli, Sarıgöl, Alaşehir ve Saruhanlı bölgelerinde daha önce yapılan çalışmalar bu
bölgelerde suda ve toprakta özellikle jeotermal sulardan kaynaklanan bor kirliliğinin olduğunu rapor etmektedir. Bu
çalışmalardan elde edilen sonuçlarda ve tarafımızca yapılan öngözlemlerde bor toksisitesine bağlı olarak bu bölgelerde
gittikçe artan düzeylerde verim ve kalite düşmesi yaşandığı görülmüştür. TÜİK verilerine göre 2012-2015 yılları
arasında Manisa’da bağ alanlarında artış olmasına ragmen verim düzeylerinde önemli ölçüde düşüş olduğu
raporlanmıştır. Ülkemizde yetiştirilen ürünlerin başında gelen üzüm yetiştiriciliğinin yoğun olduğu Manisa ilinde
gelişme, verim ve kalite yönleriyle yaşanılan sorunların bor toksisitesi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Manisa
ilinde bağcılık yapılan tüm ilçeleri kapsayan kapsamlı bir üzüm-bor ilişkisini ortaya koyan bir çalışma mevcut değildir.
Bu düşünceden hareketle, Manisa ilinde, çalışma bölgelerinde suda, toprakta ve bitkide bor düzeylerinin belirlenmesi,
kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi, bor toksisitesinin bulunduğu alanlarda alternatif sulama veya topraktaki bor
fazlalığını tolere edebilecek alternatif tarım ugulamaları konularında çözüm önerileri oluşturarak üreticilerin bu
konular ile ilgili bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir.
Materyal ve Metot
Çalışma, Manisa merkez (Yunusemre ve Şehzadeler), Saruhanlı, Salihli, Alaşehir, Ahmetli, Gölmarmara, Sarıgöl,
Turgutlu ve Akhisar ilçeleri ilçelerindeki bağ alanlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında bağcılık yapılan
alanlardan bölgeyi temsil edecek şekilde su, toprak ve yaprak örnekleri alınmıştır. Yaprak örneklemeleri bitki
yapraklarının sarmalık yaprak olarak toplandıkları meyvesiz dönem (erken dönem) ve meyve olgunlaşmasını takip
eden dönem (geç dönem) olmak üzere iki zamanlı gerçekleştirilmiştir. Su, yaprak, kuru ve yaş meyve örneklerinde
belirlenen bor miktarının yanında, toprak örneklerinde pH, EC, P, N, B gibi tuzluluk ile ilgili parametreler de
belirlenmiştir. Su, toprak ve bitki örneklerinde belirlenen bor düzeylerinin çalışma bölgeleri arasında farklılık gösterip
göstermediğinin belirlenmesi amacıyla Anova, anlamlı farklılıkların hangi ilçelerden kaynaklandığının belirlenmesi
amacıyla Tukey testleri uygulanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Üzüm bitkisi, diğer meyve türlerine göre bor toksisitesine karşı en duyarlı bitkiler arasında yer almaktadır. Topraktaki
B düzeyi 1 ppm’in üzerine çıktığında asmalarda hafif düzeyde toksisite belirtileri başlamakta, konsantrasyon 4 ppm’in
üzerine çıktığında ise oldukça şiddetli toksisite belirtileri ortaya çıkmaktadır. Sulama suyunda veya toprakta yüksek
düzeyde bor bulunması bor toksititesi nedeniyle ürün kayıplarına neden olmaktadır. Dünya Tarım Örgütü (FAO)’ne
göre 1 ppm’den fazla bor içeriğine sahip suların sulamada kullanılması bitkilerde ve topraklarda sorun
yaratabilmektedir. Çalışma sonucunda Turgutlu, Akhisar ve Gölmarmara ilçelerinde topraktaki bor değerleri 2,5-4,9
ppm aralığında “yüksek”, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde ise 5,0 ppm’den yüksek olarak “toksik” düzeylerde
saptanmıştır. Alınan su örneklerinden elde edilen bor değerleri, sulama sularının sınıflandırılmasında esas alınan
sulama suyu kalite kriterleri ile karşılaştırıldığında Turgutlu, Salihli, Alaşehir ve Gölmarmara ilçelerinde
“kullanılamaz” durumda olduğu belirlenmiştir. Yaprak örneklerindeki bor değerlerinin de Ahmetli ilçesi haricindeki
tüm içelerde “yeterli” sınır aralığı olan 30-100 ppm’den daha fazla miktarlarda olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: üzüm, bor toksisitesi, Manisa
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Bu çalışmada Türkiye’nin Orchidaceae familyası üyeleri açısından zenginliğiyle dikkat çeken Karadeniz Bölgesinde
yayılış gösteren bazı cinslerin anatomik özelliklerinin karşılaştırmalı olarak ortaya konulması amaçlanmıştır.
Bitkilerin kök, gövde, yaprak gibi çeşitli kısımları anatomik olarak incelenmiş, belirlenen karakterlerin cinsler
arasında benzerlik ve farklılıkları ortaya konulmuştur.
Materyal ve Metot
Araştırmada kullanılacak türlere ait örnekler, bitkilerin çiçekli oldukları dönem olan Nisan ve Eylül ayları arasında
Karadeniz Bölgesindeki farklı lokalitelerden toplanmıştır. Toplanan materyallerin bir kısmı herbaryum örneği haline
getirilmiş, bir kısmı da %70’lik alkol içerisinde stok örnek haline getirilmiştir. Türlerin anatomik özelliklerinin
belirlenmesinde kök, gövde ve yaprak gibi kısımlarından alınan kesitler Zeiss AxioLab A1 mikroskobu ve Zeiss
Axiocam 105 görüntüleme sistemi ile incelenmiştir. Anatomik kesitler alınırken lokalite farklılıkları dikkate alınmış
ve her özellik için aynı mikroskop kullanılarak ortalama 30 ölçüm yapılmıştır. Kesitlerde inceleme ortamı olarak
gliserin kullanılıp preparatların kenarları parafinle kapatılarak yarı-kalıcı preparatlar hazırlanmıştır. Her bir taksona
ait anatomik karakterler kullanılarak nümerik analizler yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Araştırmada anatomik özellikler olarak; kökte ekzodermis, ksilem kolları, öz, kristal, nişasta, gövdede perivasküler
sklerenkimatik kın, demetlerde sklerenkimatik kın, demet şekli, öz boşluğu, kristal, tüy ve yaprakta üst yüzeyde stoma
ve papil, stoma tipi, bulliform hücreleri, hava boşluğu, demetlerde sklerenkimatik kın ve kristal yapıları gibi özellikler
değerlendirilmiştir. Bu karakterlerin özellikle cins düzeyindeki gruplandırmalarda belirleyici olduğu sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Anatomi, Karadeniz Bölgesi, Orchidaceae
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Introduction
Different ecological conditions such as topography, soil and climatic characteristics lead plants to develop various
adaptations. The plants develop not only different morphological characters in these ecological conditions but also
can change their genome size. DNA content in the haploid genome is called the C value and the quantity is called the
genome size. Genome size is accepted as one of the key biodiversity characters. It varies strikingly among organisms
however this trait is poorly understood. There is an increasing use of flow cytometry for the confirmation of genome
size and ploidy changes in plants adapted to different ecological conditions. In this study, the relationship between
genome size some of endemic and non-endemic plant taxa grown on different parent material (serpentin, marble, red
limestone) of the semi-arid climatic district of Eldivan in Çankırı province was analyzed for the first time.
Material and Methods
Plant sampling was carried out during the 2017 vegetation period from Eldivan, Çankırı and soil samples were taken
from 0 to 30 cm depth immediately from the root shade of plant samples. Genome sizes of plants were measured by
flow cytometry. The mean values of the measurements were obtained from three replicates of each sample.
Results and Discussion
In the present study, the influence of parent material conditions on genome size of various plants were determined by
measuring DNA content using flow cytometry technique. As a result of the study, the genome sizes of plants growing
on different parent material were determined and the relation between the genomic size and the characteristics of the
parent material was determined. Genome sizes of some endemic and non-endemic plant taxa in local area were
detected for the first time.
Acknowledgements
This project was supported by Cankiri Karatekin UNIVERSITY BAP EYO200217B025 Project
Key Words: biodiversity, genome size, flow cytometry

110

(13031) Impact of Transposable Elements in Environmental Adaptation in Olive
MİNE TÜRKTAŞ 1, ÜMMÜGÜLSÜM TANMAN ZIPLAR 2, TUĞBA GÜRKÖK 1
1
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
2
ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
mineturktas@karatekin.edu.tr
Introduction
Transposable elements emerge as key regulatory substrates due to their impacts on genome structure and gene activity.
Especially in plants, a great part of the genome is composed of them. The activity of transposable elements can be
induced by environmental factors. These environment-sensitive molecular elements contribute adaptations of species
to environment, and there is a stringent link between mobile elements, environment and adaptation. Therefore it is
important to learn factors influencing domestication by understanding the evolutionary ecology of species. Olive,
characteristic tree of the Mediterranean region, is an economically and ecologically important plant. The olive tree is
also of great importance with their oil production in its fruit. The oil biosynthesis capacity differs between varieties.
Despite their importance, transcriptional activity of retrotransposons in olive has not been documented, yet. In this
study, we evaluated expression profiles of 10 LTR retrotransposons in wild and cultivated olive varieties each
collected at two developmental stages.
Material and Methods
The cultivated olive (O. europaea cv. Ayvalik) with oil content of 25 % and the wild olive (O. europaea var. sylvestris)
with oil content of 13 % varieties were used for the study. The immature (collected in July) and mature (collected in
November) fruit tissues of the varieties were collected. Within the context of our previous work, the transposons
have been identified in the olive genome. RNA-Seq data of six olive transcriptome libraries was obtained by NCBI
database. of the olive TEs among six transcriptome libraries was performed, and 10 differentially expressed TEs
between the libraries were selected by in silico expression analysis, and selected for this study. Total RNA isolation
and cDNA synthesis were performed. To measure the relative expression levels of 10 transposons, qRT-PCR was
conducted. The expression levels were calculated as the mean signal intensity across the three replicates. 18S rRNA
gene was used as internal control. were identified in the genome using a custom Perl script. In order to identify genes
neighboring to transposons, Blast-n and Blast-x analyses were applied on the 2,000 bases from upstream and
downstream of the full-length LTR regions regions against NCBI databank.
Results and Discussion
We identified significant expression differences comparing the samples in terms of variety and developmental status.
The 10 transposons revealed different expression profiles. Indeed, the results indicated that wild olive genome has
significantly elevated transcriptional transposon activity than the cultivated olive variety. The data implied that
transposable elements highly influenced the shaping of the olive genome during domestication possibly providing the
ability to evolve in response to environmental conditions. The flanking regions matched to varied annotated nucleotide
and protein sequences and the majority of the sequences showed homology with uncharacterized proteins. We
discussed the possible impacts of these regions on fruit development and formation of oil in olive.
Acknowledgements
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Introduction
The genus Centaurea has 250 species distributed across Eurasia, particularly in Irano-Turanian and Mediterranean
Regions. In Turkey, with the descriptions of new taxa, the number of members of genus Centaurea has reached 200
taxa, of which 111 are endemic. So, the endemism ratio of genus is about 56 %. Cheirolepis section which has
problematic species is represented by seventeen taxa in Turkey. In this study, the stomatal characteristics
of Cheirolepis section of Centaurea genus were determined by examined leaves surface sections for the first time.
Material and Methods Plant specimens were collected from several localities in Turkey and were dried according to
standard herbarium techniques. Twenty slide preparations were made for each taxa. Stomatal guard cell length were
measured from 25 randomly selected stomata from five leaves per plant. Similarly, 25 randomly selected microscopic
field areas from five leaves were counted per plant to obtain stomatal and epidermal cell frequency. Stomatal index
was calculated. All measurements were made with Cameram 21 programme.
Results and Discussion The studied species exhibits similar stomatal characteristics as in shape but have some
differences especially in point of stomata guard cells length, the walls and the shapes of epidermal cells. The stomata
are anizositic type or anomositic type and their dimensions are changing among the studied species. The shape of
epidermal cells are irregular, rectangular, pentagonal and hexagonal at both surfaces of leaves of investigated species.
The stomatal characteristics of these taxa have shown that this characters are important for their taxonomy.
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Ülkemizde makromantarların taksonomisi ile ilgili çalışmaların takriben 150 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. İlk
çalışmalar yabancı araştırıcılar tarafından gerçekleştirilmesine rağmen, günümüzde üniversitelerimizde bu alanda
çalışan çok sayıda akademisyen bulunmaktadır. Son yıllarda artış gösteren taksonomik çalışmaların neticesinde
ülkemizde tespit edilen makromantar tür sayısı yaklaşık 2300 civarında olduğu bilinmektedir. u çalışma, Yenice ilçesi
ve çevresindeki yoğun ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen mantar türleri arasında, daha önceden Türkiye
makromantar listesine ilave edilmemiş mantarları tespit etmek için yapılmıştır.
Materyal ve Metot
2013-2014 yılları arasında sonbahar ve ilkbahar aylarında yağmurların bol olduğu dönemlerde arazi çalışmaları
sırasında makromantar örnekleri toplanmıştır ve laboratuvara uygun şekilde getirilip kurutulmuştur. Örneklerin
teşhisleri teşhis kitapları ve literatürün yardımı ile yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Literatür çalışmaları sonucunda üç takson, Türkiye için yeni kayıt olarak belirlenmiştir. Bunlar Hygrocybe
substrangulata (P.D. Orton) P.D. Orton & Watling, Hygrophorus atramentosus (Alb. & Schwein.) H. Haas & R.
Haller Aar. ex Bon, Panus neostrigosus Drechsler-Santos & Wartchow türleridir. Tespit edilen türlerin mikro ve
makro özellikleriyle, ayrıntılı fotoğrafları verilmiştir. Yapılan bu ve benzeri çalışmalarla ülkemizdeki doğal
zenginliklerden biri olan makromantarların tür sayısı yeni tespit edilenlerle birlikte her geçen gün artmaktadır. Bu
sayede ülkemizin biyoçeşitliliği de artmaktadır.
Teşekkür
Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde, 13401026 nolu proje ile maddi desteğinden dolayı Selçuk Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederiz.
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Anadolu sahip olduğu yaklaşık 10000 bitki türü ile dünyanın önemli floristik çeşitlilik merkezlerinden ve aynı
zamanda da Akdeniz bölgesinin biyoçeşitlilik sıcak noktalarından birisidir. Bu çeşitliliğe neden olan faktörler arasında
Anadolu’nun özgün tektonik geçmişi ile coğrafi konumundan kaynaklanan ve oldukça kısa mesafelerde değişkenlik
gösterebilen bir iklim çeşitliliğe sahip olması, kuzey Avrupa ve Amerika’da ki biyoçeşitliliği şekillendiren Pleistosen
dönemi buzullaşmalarının Anadolu’da sınırlı olması gibi nedenler sayılabilir. Tüm bu zenginliğine rağmen Anadolu
bitkilerinin tarihsel biyocoğrafyasını, dolayısıyla mevcut dağılım örüntülerini şekillendiren süreçleri/mekanizmaları
kantitatif yöntemler kullanarak sınayan çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı tarafımızca
tamamlanan/ devam eden çalışmalar ile literatürde Anadolu bitki grupları konu edilerek gerçekleştirilmiş olan mevcut
çalışmaların sentezlenmesi ve birçoğu Avrupa ve Kuzey Amerika’da defalarca test edilmiş olan genel biyocoğrafik
hipotezlerin Anadolu bitkilerinin dağılım örüntülerini şekillendirmesinde oynadıkları rolün tartışılmasıdır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada Anadolu ve yakın çevresine özgü bitkiler ile geniş yayılışlı bitki gruplarının Anadolu popülasyonlarının
tarihsel biyocoğrafik ilişkilerini içerecek şekilde test eden çalışmalar derlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Anadolu bitki biyoçeşitliliğini şekillendiren genel örüntüler “boylamsal / enlemsel örüntüler”, “buzul sığınakları” ve
“boğazların etkisi”, mekanizmalar ise “vikaryans”, “uzun mesafe dispersali”, “uyumsal açılım” ve
“hibridizasyon/introgression”
başlıkları
altında Arabis L., Aubrieta Adans, Cakile Mill., Noccaea Moench
ve Ricotia L. cinslerine ait türler üzerinden değerlendirilmiştir. Her ne kadar konu ile ilgili bitki gruplarıyla
gerçekleştirilen çalışmalar sınırlı olsa da, her bir çalışmada ele alınan taksonun özgün bir dağılım örüntüsü ve bu
örüntüyü açıklayan özgün bir mekanizmaya sahip olması, Anadolu biyoçeşitliliğinin geleceğini öngörmek ve
koruyabilmek adına aciliyetle filocoğrafya perspektifiyle gerçekleştirilecek çalışmaların arttırılması gerekliliğini
ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Anadolu, Filocoğrafya, Bitki Çeşitliliği
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Gypsophila L. cinsi Avrasya, Afrika, Avustralya ve Pasifik adalarında doğal olarak yetişen yaklaşık 126 türü ile
Caryophyllaceae familyasının en büyük cinslerinden biridir. Türkiye’de 52 tür ile temsil edilmektedir. Bu çalışmada
endemik olan Gypsophila olympica Boiss. türünün morfolojik, anatomik, palinolojik ve karyolojik özellikleri
belirlenmiştir.
Materyal ve Metot
Çalışma konusunu oluşturan Gypsophila olympica türüne ait olan örnekler Ağustos 2016’da Uludağ’dan toplanmıştır.
Örneklerin bir kısmı anatomik çalışma için %70’lik etil alkol içerisinde saklanmıştır. Morfolojik özelliklerin
belirlenmesinde ölçülebilen her bir karakter için 20-30 ölçüm yapılmıştır. Bu gözlemler için Olympus SZ 50
stereomikroskobu ile EVO 40 Taramalı Elektron Mikroskobu (Scanning Electron Microscope = SEM) kullanılmıştır.
Anatomik çalışma için el ile alınan enine kesitler safranin ile boyanıp daimi preparat haline getirilmiştir. Tüm kesitler
Nikon Eclipse E100 marka kameralı mikroskop ile fotoğraflanmıştır. Palinolojik incelemeler Wodehouse yöntemine
göre yapılmıştır. Karyolojik çalışmalar için çimlendirilen tohumlardan elde edilen kök uçları kullanılmıştır. Kök uçları
%2’lik aserto-orsein ile boyanmış ve kromozomlar sayılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Gypsophila olympica çok yıllık odunsu bir bitkidir. Gövde çok sayıda, yaklaşık 16 cm uzunluğundadır. Taban ve
gövde yaprakları birbirine benzer, lineardır. Çiçek durumu kapitat olup çiçek kümeleri 6-10 mm genişliğindedir.
Kaliks kampanulat, salgı tüylü ve 3,5-4 mm uzunluğundadır. Petaller linear-küneat, 3-5,5 mm uzunluğundadır.
Mikromorfolojik incelemelerde gövde, yaprak, polen ve tohum yüzey yapısının fotoğrafları çekilmiş ve ayrıntılı
olarak değerlendirilmiştir. Anatomik kesitlerin incelenmesi sonucunda gövdede tek sıra epidermis tabakası üzerinde
kutikula ve mum tabakası olduğu belirlenmiştir. Epidermis altında sık dizilmiş ve yuvarlak hücrelerden oluşmuş 4
sıra halinde korteks tabakası bulunur. Korteks tabakasının altında tek sıralı endodermis tabakası ve hemen altında 89 sıra halinde sklerenkima lifleri bulunur. Sklerenkima liflerinin altında birkaç sıra floem ve ksilem hücreleri yer alır.
Floem ve ksilem tabakasının altında ise genişçe parankima hücrelerinden oluşan öz bölgesi yer alır. Gövde korteksinde
ve öz bölgesinde druz kristallerine rastlanmıştır. Gövde ve taban yaprağından alınan kesitlere göre alt ve üst epidermis
yapı olarak birbirine benzemektedir ve her ikisinde de stomalar vardır. Epidermisin altında sık dizilmiş palizat
parankiması ve sünger parankiması hücrelerinden oluşan mezofil tabakası bulunur. Mezofil tabakası içerisinde
özellikle iletim demetinin etrafında bol miktarda druz kristali vardır. Yaprakların alt ve üst yüzeylerinden alınan
kesitlerde amaryllis tipi stomaların olduğu görülmüştür. Palinolojik incelemede G.olympica’nın polen şekli sferoid
olarak belirlenmiştir. Polenler pantoporat olup, por sayısı 10-13 arasında değişmektedir. Karyolojik çalışmada G.
olympica için kromozom sayısı 2n=32 olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Caryophyllaceae, Endemik, Gypsophila olympica, SEM, Uludağ Florası
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Introduction
Due to the anthropogenic activities, the stocks of Chondrichthyan species have decreased all over the world. This
study aims to investigate species diversity, abundance and biomass of the cartilaginous fish in the littoral zone of the
Gulf of Antalya and to determine some ecological factors affecting their distributions.
Material and Methods
Samplings were carried out seasonally in soft substrates at six stations, between the depths of 25-200 meters between
August 2009 and April 2010 by a commercial bottom trawl called “Akyarlar”. A total of 116 trawl hauls were carried
out at six depth levels. Sea water and sediment samples were taken from the sampling points. Water temperature,
salinity, dissolved oxygen, pH, chlorophyll-a, total suspended solids, NH4-N, NO3+NO2, PO4-P and secchi depth
were measured from the sea water, and total CaCO3, total organic carbon and particle size distribution from the
sediment samples.
Results and Discussion
A total of 9 species were determined belonging to 10 families. The overall mean abundance and biomass of the
cartilaginous fish was 178.5 ind./km2 and 384.85 kg/km2. According to Soyer's frequency (F) index, Dasyatis
pastinaca (Linnaeus, 1758) was “continuous”, Raja miraletus Linnaeus, 1758, Gymnura altavela (Linnaeus, 1758),
and Raja clavata Linnaeus, 1758 were “common” and the other 15 species were rare species. The mean abundance,
biomass, diversity indices (Shannon-Wiener diversity index (H’), Pielou index (J’), Margalef's richness index (d))
were the highest in summer and spring, and the lowest in winter. According to the PERMANOVA results for assessing
the differences in species number, abundance, biomass and diversity indices among seasons, stations and depth levels;
there were significant differences between the stations and depth levels. The differences were especially apparent
between the stations in the eastern and western part of the Gulf. Low abundance, biomass and diversity indices values
in St.B which is the main commercial trawl area of the Gulf, can be interpreted as the possible fishing effect. Slightly
higher abundance and biomass in St.A compared to St.B may also be explained as the recovery of the “no-trawl zone”.
The highest values of total suspended solids, NO3+NO2 and total organic carbon in the sediment and the lowest
salinity were measured in the eastern stations (St.A and St.B). According to the results of sequential distance based
linear model (DistLM); when examined collectively, only four variables are significantly (P ≤ 0.05) contribute to the
variability in the abundance of the cartilaginous fish, which are depth, salinity, temperature and sediment particle size.
Abundance, biomass and the diversity indices values were all decreased as it gets deeper; so the importance of the
shallow waters are evident for the biodiversity. However, outside 2 NM off the coast (open for trawling) there are still
many areas shallower than 50 m depth and covered by Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile, 1813 beds. So, it is
essential to determine the spawning and nursery grounds of the cartilaginous fish species and declare these areas “No
Take Zones” which is going to affect positively not only the species but also the whole ecosystem they live in.
Key Words: cartilaginous fish, sharks, rays, skates, Mediterranean Sea, trawl, marine biodiversity
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Introduction
The genus Bunium L. belongs to the flowering plant family Apiaceae. The Apiaceae (Umbelliferae) is one of the bestknown flowering plant families with the special botanical characters such as the typical umbellate inflorescences and
the specialized dry fruits splitting into two one-seeded mericarps. It is the sixth largest family with about 105 genera
and 493 species in Turkey. Bunium L. includes approximately 50 species distributed in Europe, Asia and North Africa.
All Bunium taxa grow arid or semi-arid areas. The center of diversity of Bunium is in the Mediterranean
region. Bunium is represented with 20 taxa in Turkey.
Material and Methods
Research specimens (in both the flowering and fruiting periods) were collected from different localities of Turkey
from May to October between the years 2013 and 2017. These specimens were identified basically with use of
the Flora of Turkey and the East Aegean Islands and original paper of the taxa.
Results and Discussion
Bunium is represented with 9 endemic taxa (B. allioides Bani, Pimenov & Adıgüzel, B. pinnatifolium Kljuykov, B.
microcarpumssp. longiradiatum Hedge & Lamond, B. elegans var. brevipes Freyn & Sint., B. Elegans var. Latilobum
Saya, B. elegans var. involucratum Saya, B. elegans var. pachypus Saya, B. sayai Yıldırımlı and B. nudum (Post)
H.Wolff) in Turkey. In this study, complete list of endemic taxa and their taxonomical status, synonyms and recent
population observations are given. Also, field photographs of the taxa and the distribution maps are provided.
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(13138) Bursa Uludağ Yöresi Thomisid ve Philodromid’Lerinin (Araneae, Thomisidae,
Philodromidae) Sistematik Yönden İncelenmesi / Systematics of the Thomisids and
Philodromids (Araneae: Thomisidae, Philodromidae) Fauna of Uludağ MountainBursa
1

ZEYHAN UYAR 1
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
zeybio@hotmail.com

Giriş
Türkiye’nin kuzeydoğusu olan Bursa-Uludağ’dan 2006–2009 yılları arasında toplanan toplam 102 adet Thomisidae
ve Philodromidae familyasından ergin birey incelenmiştir. 39 lokaliteden iki familyadan toplamda 25 türün tayini
yapılmıştır. Dieae dorsata (Fabricius 1777) Türkiye için yeni kayıttır.
Materyal ve Metot
Bu araştırma gündüz saatlerinde yapılmış ve materyal toplamak için japon şemsiyesi, atrap ve küçük kavanozlar
kullanılmıştır. Arazi çalışması esnasında örümceklerin yakalanmış oldukları lokalite ve tarihleri yazılmış aynı
zamanda hangi habitatta yakalandığı not edilmiştir. Örümceklerin renk ve desenleri not edilmiş bazen de fotoğrafları
çekilmiştir. Bu özellikler etiketlere yazılmıştır. Toplanan örnekler % 70’lik gliserin alkol içeren şişelere konmuş ve
etiketlenmiştir. Etiketlerde örneklerin yakalandığı tarih, yer, hangi bitki üzerinden yakalandığı ve etiket numarası
bulunmaktadır. Toplanan örnekler Levy (1985), Marusik ve Logunov (1990), Heimer ve Nentwig (1991), Danilov
(1993), Logunov (1994), Marusik ve Logunuv (1994), Utotchin ve Savelyeva (1995), Wunderlich (1995), Roberts
(1995), Logunov (1996), Logunov (1999), Lyakhov (1999), Lehtinen (2000), Marusik ve Logunov (2001), Jantscher
(2001), Logunov ve ark. (2002), Muster ve Thaler (2003), Nentwig ve ark. (2003), Marusik ve ark. (2004), Muster ve
Thaler (2004), Ono ve Martens (2004),Topçu ve Demir (2004), Fizulioğlu (2006), Demir ve ark. (2006), Logunov
(2006), Logunov ve Demir (2006), Logunov ve ark. (2006), Demir ve ark. (2007a, b), Demir ve ark. (2008a, b, c, d,
e, f, g), Muster ve ark. (2007), Muster’ın (2009) yayınları kullanılarak tayin anahtarı hazırlanmış ve bunlara göre
familyaların, cinslerin ve türlerin teşhisleri yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Sonuç olarak Uludağ’da iki familyadan toplam 25 tür bulunmuştur. Thomisidae familyasından 9 cinse ait 18 tür var
ve bunlardan 1 tanesi Türkiye faunası için yeni kayıttır. Philodromidae familyasından 2 cinse ait 7 tür tespit edilmiştir.
Bunlardan Philodromus rufus Walckenaer, 1826, Thanatus atratus Simon, 1875 ve Thanatus imbecillus L. Koch,
1878 Marmara Bölgesinde ilk kez kaydedilmişlerdir. Synema globosum (Fabricius, 1775) ve Thomisus
onustus Walckenaer, 1805 türleri thomisidler arasında en fazla bulunan türlerdir.Xysticus abditus Logunov, 2006,
Xysticus tristrami (O. P.-Cambridge, 1872), Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836), Diaea dorsata(Fabricius 1777)
ve Synema plorator (O. P.-Cambridge,1872) türleri ise Thomisidae familyasına ait az bulunan türlerdir. Philodromus
aureolus (Clerck, 1757) ve Thanatus atratus Simon, 1875 philodromidlerden en fazla, Philodromus rufusWalckenaer,
1826 ve Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 ise az bulunan türlerdir.
Anahtar Kelimeler: Thomisidae, Philodromidae, Araneae, Uludağ, Türkiye
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(13140) Endemik Verbascum bombyciferum Boiss. Türünün Genetik Çeşitliliğinin
ISSR Yöntemi ile Belirlenmesi / Identification of Genetic Diversity of Endemic
Verbascum bombyciferum Boiss. Using ISSR
MERVE GÜVEN 1, FİGEN ERSOY 1, ÖZER YILMAZ 1
1
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Giriş
Scrophulariaceae familyasında yer alan Verbascum L. cinsinin dünyada 360 türü bulunmaktadır. Gen merkezi
Anadolu olan Verbascum cinsinin Türkiye’de 244 tür ve 129 hibrit ile temsil edilmekte olup, bunlardan 193’ü
endemiktir. Bu çalışmada yalnızca Bursa ve Yalova il sınırları içinde dar bir alanda yetişen ve endemik
olan Verbascum bombyciferum Boiss. türünün genetik çeşitliliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada Bursa ve Yalaova çevresinden toplanan Verbascum bombyciferum türüne ait 82 bireyden oluşan 16
popülasyon moleküler markör tekniklerinden ISSR yöntemi ile analiz edilmiştir. Polimorfik bantlar Popgen32
programına aktarılarak genetik uzaklıklar, genetik çeşitlilik ve genetik farklılaşma parametreleri belirlenmiştir.
Çalışma sonucunda birey ve popülasyonların genetik ilişki dendrogramları oluşturulmuştur. Sonuçlar NTSYSpc
programında çizilen PCA (Principal Component Analysis) ile desteklenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Bu güne kadar bu türe ait morfoloji çalışmalarının dışında herhangi bir genetik varyasyon çalışması yapılmamıştır. 13
adet ISSR primeri kullanılarak yapılan polimeraz zincir reaksiyonları sonucunda 86 adet polimorfik bant elde
edilmiştir. 82 bireye ait toplam polimorfizm %100 olarak belirlenmiştir. Popülasyonlara ait ortalama polimorfik bant
yüzdesi %58,21, Nei’ ye göre genetik çeşitlilik (H) 0,2025 ve Shannon bilgi indeksi (I) 0,3046 değerinde tespit
edilmiştir. Toplam genetik çeşitlilik (Ht), popülasyonlar arası genetik çeşitlilik (Hs), Nei’ ye göre popülasyonlar
arasındaki genetik farklılaşma indeksi (Gst) sırasıyla 0,2880, 0,2025 ve 0,2970 olduğu belirlenmiştir.
Teşekkür
Bu çalışma Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje no: UAP(F)2011/40).
Anahtar Kelimeler: Verbascum bombyciferum, Moleküler markör, ISSR, Genetik çeşitlilik, Polimorfizm,
Endemizm
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(13142) Macropya Dahlbom, 1835 ve Dolerus Panzer, 1801 (Hymenoptera: Symphyta:
Tenthredinidae) Cinslerinde İkili DNA Barkodlama Uygulaması / Application of the
Binary DNA Barcoding in the Genera of Macrophya Dahlbom, 1835 and Dolerus
Panzer, 1801 (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae)
SEVDA HASTAOĞLU ÖRGEN 1, MAHİR BUDAK 1, ERTAN MAHİR KORKMAZ 1, HASAN HÜSEYİN
BAŞIBÜYÜK 1
1
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
hastaoglu@cumhuriyet.edu.tr
Giriş
Tür tanımı ve ayrımı için kullanılan kısa DNA dizileri olan DNA barkodları, bilinmeyen bir örneği tür taksonuna
atamaya yardımcı olan bağımsız karakterlerdir. Son yıllarda türlerin tanımlanmasında DNA barkodlama
yaklaşımlarının uygulamaya girmesi ve yaygınlaşması, taksonominin yeniden canlanmasına hizmet etmektedir.
Mitokondrial bir gen olan COI "DNA barkodu" olarak hayvan türlerinin tanımlanmasında yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu diziyi uygun kılan temel özellik ise tür içinde az, türler arasında ise fazla varyasyon sergiliyor
olmasıdır. Bunun dışında son yıllarda çekirdek genomuna ait bir barkod olan ITS2 ribozomal geni de alternatif veya
tamamlayıcı olarak sık başvurulan bir bölgedir. İkincil yapı oluşturması, fragman uzunluğu varyasyonu ve oldukça
korunmuş olması nedeniyle tür düzeyinde ve/veya tür altı kategorilerin tanımlanması için idealdir. Bu çalışmada
Hymenoptera takımının atasal gruplarını içermesi nedeni ile evrimsel açıdan önemli olan Symphyta alttakımını
temsilen Tenthredinidae familyasına ait Dolerus ve Macrophya cinsleri ele alınmıştır. Bu cinslerden 66 birey önce
morfolojik olarak tanımlanmış ve sonrasında barkodlama sistemi uygulanarak kullanışlılığı sınanmıştır.
Materyal Metot
Bu çalışmada Dolerus cinsine ait 4 türü temsilen 37 birey ve Macrophya cinsini temsilen 4 türe ait 29 birey
kullanılmıştır. Bireylerden COI (mtDNA) ve ITS2 (nDNA) fragmanları çoğaltılmış, dizilenmiş, hizalamaları
yapılarak barkodlama analizlerinde kullanılmak üzere veri setleri hazırlanmıştır. Barkodlama sisteminde taksonlar
arası ikili genetik uzaklık değerleri hesaplanmış ve K2P değişim modeli altında NJ ağaçları inşa edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Macrophya cinsinde belirlenen 4 morfolojik türün varlığı moleküler barkodlama analizleri ile de desteklenmektedir.
Bu cinste türler arasındaki ortalama genetik uzaklık COI geni için %10.3, ITS2 geni için ise %7.2 bulunmuştur. Tür
içi ortalama uzaklık ise COI geninde %0.2-0.7 arasında, ITS2 geni için ise %0.1 olarak bulunmuştur. Ancak
morfolojik olarak 4 tür ile temsil edilen Dolerus cinsinin moleküler barkodlama analizleri sonucunda 5 farklı takson
barındırdığı gözlenmiştir. Bu cins için türler arasındaki ortalama uzaklık COI geni için %6.5, ITS2 geni için ise %17.4
bulunmuştur. Tür içi ortalama uzaklık ise COI geninde %0.1-1.9, ITS2 geni için ise %0.2-2.9 arasında bulunmuştur.
Çalışma sonucunda morfolojik değerlendirme ve moleküler barkodlama sistemi ile tanımlanan taksonlar büyük ölçüde
örtüşmekle birlikte, Dolerus cinsinde barkodlama sistemi daha fazla türün varlığına işaret etmiştir. Başka bir deyişle,
morfolojik olarak benzer olan bireylerin genetik açıdan farklılık gösterdiği saptanmıştır. Bu nedenle morfolojik
karakter açısından fakir olan gruplarda barkodlama sisteminin kullanılması yararlı olmaktadır.
Teşekkür
Bu çalışma TÜBİTAK 113Z753 numaralı proje kapsamında desteklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Barkodlama, Hymenoptera, Testereli arılar, ITS2, COI
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(13151) Fast Species Identification from Ballast Water Using Environmental DNA
Approach
TUĞÇE AYGEN 1, SEVGİ KAYNAR 1, OZAN ÇİFTÇİ 1, EMRE KESKİN 1
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Introduction
Ballast water is the water with its suspended matter taken on board to control trim, list, draft, stability or stress of the
vessel. Ballast water can contain thousands of aquatic or marine microorganisms, plants and animals, which are then
carried across the globe.
Material and Methods
In this study, sea water samples from ballast tanks were filtered through Sterivex filter units by using a peristaltic
pump. After the filtration, DNA was extracted from the membrane surface. PCRs were performed with universal
primers for specific taxonomic groups (MiFish-u F/R for fish and Euk_1391f/EukBr for micro-eukaryotes) and PCR
products were pooled into libraries with Nextera XT library preparation kit. The fragment sizes of each library were
verified and quantified by using Qubit fluorometric system and the libraries were sequenced on Illumina MiSeq
platform. Raw FASTQ reads were quality-filtered using FastQC software. Further data processing and taxonomic
classification through comparison with databases were performed by using OBITools and Qiime softwares.
Results and Discussion
The results show that water samples are valuable sources to gather information about organisms from ballast tanks
and environmental DNA approach can be used as a practical method for preventing introduction of non-native species
which may be threatening for the introduced ecosystem.
Key Words: Ballast water, Bio-monitoring, eDNA, metabarcoding, NGS
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(13159) İzmir Körfezi’nde Dağılım Gösteren Yabani Mercan (Pagellus acarne risso,
1826)’ın Beslenme Özellikleri Üzerine Araştırmalar / Investigations on Feeding
Characteristics of Wild Coral (Pagellus acarne risso, 1826) Distributed in İzmir Gulf
DİLEK İLHAN 1, TUNCAY MURAT SEVER 1
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Giriş
Denizlerimizdeki balık türlerinin oluşturdukları populasyonların biyolojik özelliklerinin detaylı olarak incelenerek,
stok durumlarının tespiti, balıkçılık biyolojisi ve balıkçılık yönetimi açısından çok önemli bir konudur. Yabani mercan
(Pagellus acarne), Ege Denizi’ndeki payı kantitatif açıdan değilse bile, kalitatif açıdan büyük önem taşıyan Sparidae
familyasına ait bir türdür. Özellikle deniz çayırı yatakları ile kumlu dip yapısına sahip 500 m’ye kadarki (genellikle
40-100 m) derinliklerde demersal olarak yaşar. Bu çalışma ile yabani mercan (Pagellus acarne)’nın, İzmir
Körfezi’ndeki beslenme özelliklerinin incelenerek, ileriki yıllarda bu tür üzerinde daha ayrıntılı ve ekonomik yönden
değerlendirilmelerine ilişkin yapılacak çalışmalara temel oluşturulabilmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Bu çalışma, Ekim 2012-Eylül 2013 tarihleri arasında İzmir Körfezi’nden yakalanmış olan Yabani mercan (Pagellus
acarne Risso, 1826) bireylerinin beslenme özelliklerinin tespiti amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma süresince
her ay araştırma bölgesinden temin edilen örnekler laboratuvara getirilerek, diseksiyon işlemine kadar derin
dondurucuda muhafaza edilmiştir. Diseksiyon işlemi sırasında örneklerin total boy (0.1 mm) ve total ağırlık (0.01 g)
ölçümleri yapılarak, makroskopik düzeyde cinsiyetleri tespit edilmiştir. Türün araştırma bölgesindeki besin
kompozisyonunu belirlemek amacıyla, farklı boy gruplarını temsil eden, dört mevsime ait 206 adet balığın mideleri
çıkarılarak %4’lük formaldehit solusyonunda tespit edilmiştir. Analiz için tespit edilmiş mideler tek tek açılmış ve
içerikler petri kaplarına alınarak binoküler altında incelenmiştir. Besin kompozisyonunu oluşturan organizmaların
göreceli önemlerinin değerlendirilmesi ve mide içeriklerinin nicel olarak tanımlamasını yapmak amacıyla Bulunuş
Frekansı (Rastlanma Sıklığı Oranı-Occurance Frequency Index; %F), Sayısal Varlık Oranı (Numerical Index; %N);
Ağırlık Oranı (Gravymetric Index; %W) ve Göreceli Önem İndeksi (Index of Relative Importance; IRI) gibi bir dizi
indeks kullanılmıştır. Türün boy grupları ve mevsimlere göre besin kompozisyonundaki farklılıklar Bray-Curtis
benzerlik indeksi kullanılarak belirlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Analizi gerçekleştirilen toplam 206 adet yabani mercan midesinin 183’ünün dolu (% 88.8), 23’ünün ise boş (% 11.2)
olduğu gözlenmiştir. Eşey ayrımı yapılmaksızın, 14 cm’den küçük, 14.0-18.0 cm ve 18 cm’den büyük olmak üzere 3
boy grubuna ayrılmış olan P. acarne bireylerinin, 18 cm boya kadar dominant besin grubu olarak Copepoda, 18
cm’den büyük bireylerin ise en fazla Polychaeta ile beslendiği tespit edilmiştir. Mevsimler açısından türün beslenme
rejimi incelendiğinde ise, ilkbahar ve yazın yine Copepoda, sonbaharda Decapoda, kışın ise Amphipoda’nın en temel
besin grubunu oluşturduğu belirlenmiştir. Bray-Curtis benzerlik indeksine göre, türün besin kompozisyonunda boy
grupları ve mevsimler arasında önemli bir fark olmadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yabani mercan, Pagellus acarne, besin kompozisyonu, İzmir Körfezi
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(13163) Elytral Color Polymorphism in Hippodamia variegata Goeze (Coleoptera:
Coccinellidae) in Sage Plant Fields and Laboratory Rearing Condition, Izmir-Turkey
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Introduction
The family of lady beetles (Coleoptera: Coccinellidae) has different morphs showing variations of elytral color
patterns within and between the species as a response of the individual adaptations in the populations. Here, we
recorded a trend variation of different morphs in Hippodamia variegata Goeze population based on a series of field’s
investigations and rearing experiments in the laboratory.
Material and Methods
The survey was purposively performed on conventionally grown sage plants belong to Field Crops Department at
Agricultural Faculty, Ege UNIVERSITY, Bornova and Aegean Agricultural Research Institute, Menemen, IzmirTurkey between January to December 2016. While ladybirds rearing experiments were conducted in the Biological
Control Laboratory at Plant Protection Department, Agricultural Faculty, Ege UNIVERSITY during a period of March
to July 2017. The weekly temperatures along with periodical observation were included for comparative data analysis.
Results and Discussion
The study revealed a total of eleven different elytral color variations in the frequency of the species throughout the
season, both in males and females. The nine and seven black spots elytra were found frequently in which 9-black spot
had more variants on spot positions than other patterns due to supposedly be more favored by variation in time than
geographic variability (temperature). The same results revealed a similar pattern when H. variegata species was reared
in laboratory condition wherein it had overwhelming amounts of nine and eleven black spot’s elytra but less of subvariation on black spot positions. Sexual insect parameter was not much to see in this polymorphism phenomena.
Key Words: Adonia, coccinellidae, Hippodamia variegata, ladybird beetle, polymorphism, sage plant
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(13167) Ankara İlinde Avrupa Ayçiçeği Güvesi, [Homoeosoma nebulellum (Lep.:
Pyralidae)]’nin Parazitoit Türleri ve Etkinliklerinin Belirlenmesi / Determination of the
Efficiency and the Parasitoids of the European Sunflower Moth, [Homoeosoma
nebulellum (Lep.: Pyralidae)] in Ankara Province
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Giriş
Ayçiçeği (Helianthus annuus L.), Asteraceae familyasına ait, sarı renkli büyük çiçekler açan, boyu 1,5-2,5 m.
civarında, sert ve kısa tüylü bir yıllık otsu bir bitki olup bitkisel ham yağ üretimi bakımından büyük öneme sahiptir.
Avrupa ayçiçeği güvesi [Homoeosoma nebulellum (Den. & Schiff.) (Lepidoptera: Pyralidae)] ayçiçeği üretimini
nitelik ve nicelik olarak etkileyen önemli bir zararlıdır. Literatürde, bu zararlının ayçiçeğinde % 6-50 ürün kaybına
neden olduğu bildirilmektedir.
Tarımın ana hedefler birim alandan ürünü arttırma, sürdürülebilir tarım tekniklerinin uygulanması, çevreye, insan ve
hayvan sağlığına duyarlı ürün yetiştirebilmektir. Ürün kayıplarına neden olan zararlılara karşı, doğabilecek zarar
sorununu daha kolay önleyebilmek için faydalı böcek faunasının bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Parazitoitlerin
zararlılarla savaşta etkili bir şekilde kullanılabilmesi için, söz konusu zararlının en yaygın olduğu zamanda yeteri
kadar bulunmaları gerekir. Bu çalışmamız ile Ankara ili ayçiçeği alanlarında bulunan ve zararlı üzerinde etkili olan
parazitoit türler tespit edilmiştir.
Materyal ve Metot
Doğal düşmanları belirleme çalışmaları 2013 ve 2014 yıllarında Ankara ilinin Ayaş, Bala, Beypazarı ve Kalecik
ilçelerine bağlı köylerde bulunan ayçiçeği tarlalarında yapılmıştır. Çalışmada ayçiçeğinin çiçeklenme dönemi ile
birlikte haftada bir defa olmak üzere kontroller yapılmış, şüpheli görülen örnekler araziden toplanarak laboratuvar
ortamında kültüre alınmıştır. Parazitlenmiş larvalar 24±1°C sıcaklık, % 65±5 ortalama nem ve 16:8 fotoperiyoda sahip
iklim dolabında bekletilerek parazitoit çıkışı sağlanmıştır. Parazitleme oranının belirlenmesi çalışmasında doğadan
toplanan zararlı larvaları tek tek 9 cm’lik petrilere aktarılarak parazitlenme durumları ve her bir larvadan elde edilen
paraziot sayıları değerlendirilmiştir. Örnekleme yapılan alanların koordinatları GPS ile kaydedilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmada; Braconidae familyasından Bracon hebetor (Say.) türü Ayaş, Bala, Beypazarı ve Kalecik
ilçelerinde; Bracon trucidatorMars. türü Ayaş ve Kalecik ilçelerinde; Bracon pectoralis (Wesmael) türü ise Bala ve
Kalecik ilçelerinde belirlenirken, Ichneumonidae familyasından Exeristes roborator F. türü Kalecik ilçesinde tespit
edilmiştir. Zararlıyı parazitleyen parazitoitlerden Bracon hebetor’un özellikle Temmuz ayının sonuna doğru
etkinliğini artırarak Ağustos ayı boyunca zararlı popülasyonunu büyük baskı altına aldığı belirlenmiştir. Daha önceki
çalışmalarda H.nebulella güvesinden Habrobracon hebetor ve Exeristes roborator parazitoitlerinin elde edildiği
bildirilir. Ayrıca, Habrobracon hebetor’un H.nebulellum’un doğal düşmanı olduğu ve zararlıyla mücadelede etkili
olabileceği de belirtmektedir. Fransa’da H.nebulella’nın Braconidae familyasından, Bracon trucidator,Habrobracon
hebetor türleri tarafından parazitlendiği de literatürde ifade edilmektedir. Çalışmamızda elde edilen parazitoitlerin
tamamına yakını Bracon hebetor olarak tespit edilirken, zararlı larvalarını üzerinde 2013 yılında % 9.01-30.06, 2014
yılında ise % 0-6.64 oranında parazitlediği saptanmıştır. Literatürde Dolichogenidea homoeosomae(Hym:
Braconidae) parazitoitinin Ayçiçeği güvesinin larvalarını %11-18 oranında parazitlediği ifade edilir. Ayrıca, parazitoit
etkinliğini belirlemeye yönelik yapılan bir çalışmada ise Macrocentrus ancylivorus Roh. (Hym:Braconidae)
parazitoitinin Homoeosoma electellum larvalarını %15-38 oranında parazitlediği ifade edilmektedir. Avrupa ayçiçeği
güvesinin Ankara ilinde belirlenen doğal düşmanı olan parazitoitleri Hymenoptera takımından 4 tür belirlenmiştir. Bu
parazitoitler Bracon
hebetor, Bracon
trucidator, Bracon
pectoralis (Braconidae)
ile Exeristes
roborator(Ichneumonidae) türleridir. Dünya ve ülkemiz için Bracon pectoralis (Wesmael)’in Homoeosoma
nebulellum’u parazitlediği ilk kez tespit edilmiştir. Avrupa ayçiçeği güvesinin larva parazitoiti olarak tespit
ettiğimiz B.hebetor biyolojik mücadele için ümit var görünmektedir.
Teşekkür
Çalışmamızda tespit edilen Braconidae türlerinin teşhisini yapan Bitlis Eren Üniversitesi, Biyoloji Bölümünden Prof.
Dr. Ahmet BEYARSLAN’a ve Ichneumonidae türünün teşhisini yapan Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsün
(emekli)’den Dr. Yasemin ÖZDEMİR’e teşekkür ederiz.
Anahtar Kelimeler: Ayçiçeği, Avrupa ayçiçeği güvesi, Homoeosoma nebulellum, Parazitoit, Braconidae
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(13177) Morphometric Variation of an Invasive Species Gambusia holbrooki in Gediz
River Basin, Turkey
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Introduction
Mosquitofishes Gambusia holbrooki, which belong to Poeciliidae family, have high adaptability and they are used in
biological control frequently since the beginning of 20th century all over the world. They are distributed in many
water bodies in the world. These species are also known to exist in Turkish inland waters. Some scientific studies
demonstrated that unlike the common sense they are not harmless to the ecosystem. Mosquitofishes threat the other
species, which are living together at the same ecosystem, especially by predating on their eggs and larvae. Because
there are many species endemic fishes belong to Turkey, mosquitofishes are major threat for their presence. In this
study, it is aimed to contribute to ecological and morphological studies conducted on G. holbrooki.
Material and Methods
The individuals were sampled from 4 different water resources as Marmara, Sülüklügöl, Sazlıgöl lakes and Gediz
River which are belong to Gediz River basin. Their gonopodium notches of male individuals were utilized for making
the determination of species. This study includes 162 female and 62 male individuals’ total length, standard length,
total weight, maximum body depth, maximum body width, caudal peduncle length, caudal peduncle depth,
gonopodium length, head length, snout length, eye diameter, interorbital distance, predorsal distance, postdorsal
distance and the rations between them, also number of fin rays, number of lateral line scales.
Results and Discussion
Individuals were examined and it was determined in the basin, as G. holbrooki. Some measurements of all these female
populations are as follows: range for total length 17.02-49.95 mm, range for total weight 0.07-1.61 g, and range for
maximum body depth 2.68-9.66 mm. Some measurements of all these male populations are as follows: range for total
length 19.33-33.78 mm, range for weight 0.08-0.41 g, range for maximum body depth 2.7-6.41 mm, and range for
gonopodium length 5.43-8.4 mm. Because of mosquitofishes are major threat for endemic species presence, it is very
important to study about on ecology and morphometry of G. holbrooki. In this way, these species is well known and
it may be possible to keep it under control. For this reason, the number of studies on species should be increased and
their scope should be expanded.
Key Words: Introduced, invasive, mosquitofish, Gambusia holbrooki, Gediz River Basin, Turkey
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(13179) Türkiye Kıyılarında Dağılım Gösteren Lesepsiyen Balık Türleri Üzerine
Gözlemler /Observation of Lessepsian Fish Species Distrubited in Turkey Coasts
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Giriş
Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkelerin aktiviteleri denizel ekosisteme doğrudan ya da dolaylı olarak etki etmektedir. Bu
etkiler genelde olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. Bu duruma en iyi örneklerden biri Süveyş kanalının 1869
yılında açılması ve tropikal kökenli Kızıldeniz ile subtropikal Akdeniz arasında karşılıklı canlı geçişlerinin
başlamasıdır. Kanal yolu ile Akdeniz’e geçiş yapan bu türlere ‘Lesepsiyen’ adı verilmektedir. Lesepsiyen biyoistila
süreci zaman içerisinde artarak Akdeniz ekosistemi için geri dönüşü olmayan durumlara yol açmıştır. Ülkemizde
lesepsiyen balıklarla ilgili araştırmalar 1940’lı yıllarda başlamış olup günümüze kadar farklı araştırmacılar özellikle
Akdeniz’de çalışmalar yürütmüş ve zaman içerisinde lesepsiyen balık türlerinin sayısı artmıştır. Günümüzde ülkemiz
kıyılarında 65 lesepsiyen balık türünün varlığı bilinmektedir. Bu çalışmada 2006-2010 yılları arasında Akdeniz
kıyılarımızda yapılan arazi çalışmaları ve gözlemler sonucunda tespit edilen ve 2010-2017 yılları arasında ise farklı
araştırmacıların belirledikleri lesepsiyen türler derlenmiştir.
Materyal ve Metot
Çalışma alanı olarak lesepsiyen balıkların Akdeniz kıyılarımız boyunca yayılım gösterdiği, doğudan batıya doğru
Taşucu, Alanya ve Fethiye bölgeleri seçilmiştir. Arazi çalışmaları sırasında yapılan gözlemler ve bölgedeki balıkçılar
ile birebir görüşmeler yapılmış ve lesepsiyen balıkların renkli fotoğraflarının yer aldığı bir katalog gösterilerek
lesepsiyen balıkların varlığını dair sorular sorulmuştur. Böylece yanlış anlaşılmaların önüne geçilerek tür sayıları ve
bölge balıkçılığına olan etkileri üzerine veriler toplanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Arazi çalışmalarında balıkçılarla yapılan görüşmeler ve gözlemler sonucu 33 lesepsiyen balık türü belirlenmiştir.
Çalışılan bölgeler içinde 30 türle Taşucu en fazla lesepsiyen balık türü tespit edilen istasyon olup bunu 28 tür ile
Fethiye ve 26 türle Alanya takip etmektedir. Lokasyonlar birbirleri ile karşılaştırıldığında Nemipterus
randalli, Pelates quadrilineatus, Herklotsichthys punctatus sadece Taşucu istasyonunda, Liza carinata sadece
Fethiye’de ve Scarus ghobban ise yalnızca Alanya’da tespit edilmiştir. Her üç bölgede de Siganus rivulatus, Upeneus
mollucensis, Sphyraena chrysotaenia, Saurida lessepsianus, Etrumeus golani düzenli olarak balıkçılar tarafından en
çok yakalanan ve bölgede tüketilen ticari türlerdir. Scarus ghobban sadece fotoğraftan tayin edilip bir birey ile en az
gözlemlenen tür olmuştur. Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus guntheri ve Lagocephalus suezensis balıkçı
takımlarına ve ağa yakalanmış olan balıklara zarar verdikleri gözlemlenmiştir. Aynı zamanda gözlemlenen lesepsiyen
türler içerisinde Herklotsichthys punctatus, Atherinomorus forskalii ve Hemirhampus far türleri kıyısal pelajikte yer
alırken, özellikle A.forskalii üç bölgede de bu yaygın olarak bulunmaktadır. Pempheris rhomboidea, Sargocentron
rubrum türleri de kıyısal bölgede kayalık zeminde oldukça yaygın olarak gözlemlenmiştir. Equulites klunzingeri türü
de çamurlu zeminlerde en bol bulunan türlerdendir. Lesepsiyen biyoistila Akdeniz ekosistemi için geri dönüşü
olmayan durumlara yol açmaktadır. Bu türler Akdeniz’de başarılı populasyonlar oluşturarak yerli türler ile besin ve
habitat rekabetine girmektedirler. Hiç şüphe yoktur ki lesepsiyen biyoistila süreci artarak devam edecektir. Bu türlerin
varlığı, biyolojik özelliklerinin, çevreleriyle yaşadıkları ekolojik ilişkilerin üzerine her ne kadar sınırlı sayıda ve
zamanda çalışmalar yapılmışsa da geniş ölçekte yapılacak çalışmalar la kıyılarımızda ki mevcut durum ortaya
konulmalıdır. Populasyonları azalmış durumda olan yerli predatör türlerin korunarak sayılarının artması sonucu
istilacı türlerin habitatlara kolayca yerleşimleri önlenebilir.
Anahtar Kelimeler: lesepsiyen, biyoistila, ekosistem
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(13191) ITS2’nin Tahmini İkincil Yapısının Karakterizasyonu ve Bazı Böcek
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Secondary Structure of ITS2 and Its Taxonomical Utility in Some Insect Orders
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Giriş
Hücrede çok sayıda farklı işleve sahip RNA türlerinin neredeyse tümü ikincil yapılar oluşturmak üzere katlanma
sergilerler. Karşılaştırmalı yapı analiz verilerinden artan sayıdaki bulgu, çeşitli RNA türleri için doğru ikincil yapı
modellerinin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Moleküler filogeni ve DNA barkodlama alanları başta olmak
üzere birçok çalışma alanında ribozomal DNA gen bölgelerine sıklıkla başvurulmaktadır. Ökaryotik çekirdek
rDNA’ları 100- 5,000 kopya ile genomda ardışık sıralı bir şekilde yer alır. Her tekrar eden birim küçük altbirim (SSU),
büyük altbirim (LSU) ve 5.8S rDNA’lardan oluşur. Bu rRNA kodlayan bölgeler birbirlerinden ayıraçlar (spacer) ile
ayrılır. 5.8S rDNA ve büyük altbirim (28S) arasında internal transcribed spacer 2 (ITS2) bölgesi yer almaktadır.
Ribozom yapısına katılan RNA genleri güçlü evrim kısıtlamaları altında iken, iç ayıraç (ITS1 ve ITS2) bölümleri
farklı taksonomik gruplar arasında önemli düzeyde çeşitlilik kazanmıştır. Ancak, ITS bölgeleri türler arasında
çeşitlilik göstermesine rağmen, tür içerisinde ise oldukça korunmuştur. Tekrarlı DNA dizilerinin homojenize olmasına
yol açan bu moleküler süreç "uyumlu evrim/concerted evolution" olarak adlandırılır. ITS2 mantarlar başta olmak
üzere birçok ökaryotik grubun tanımlanmasında DNA barkodu olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle ITS2’nin ikincil
yapı katlanmalarının böcek gruplarında da iyi bir şekilde karakterize edilmesi, DNA barkodlama çalışmaları için
oldukça önemlidir. Bu çalışmada, dört farklı böcek takımında (Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera ve Orthoptera)
ITS2 ikincil yapı katlanmaları ve motifleri korunmuşlukları ve kullanışlılıkları açısından araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
Dört böcek takımını temsil eden 40 türün ITS2 bölgesinin nükleotid dizi verisi dideoksi zincir sonlanma metodu
kullanılarak elde edilmiştir. Ayrıca, örneklemi genişletmek üzere 20 türe ait ITS2 dizi verisi Genbank (NCBI,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) veri tabanından elde edilmiştir. Diziler MAFTT çevrimiçi web sitesi
(http://mafft.cbrc.jp/alignment/server/) kullanılarak hizalanmış ve gözle kontrol edilmiştir. ITS2'nin ikincil yapıları
mfold
Web
Sunucusunda
Mfold-RNA
Katlama
Formu
kullanılarak
katlanmıştır
(http://mfold.rna.albany.edu/?q=mfold). Tüm katlamalarda, varsayılan katlama sıcaklığı 37 °C’de gerçekleştirilmiştir.
ITS2 ikincil yapısını iyileştirmek için, çıktılar türlerin filogenetik ilişkileri dikkate alınarak her konumun (nükleotid)
kapsamlı karşılaştırmalı analizi aracılığı ile manuel olarak değiştirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Tahmin edilen tüm ikincil yapılar, merkezi bir ilmik ve üç ya da dört ana sarmallı yapı oluşturmuştur. Daha önceki
çalışmalara uygun olarak, sarmallar 5ʹ- ucuna yakın olan sarmal 1. sarmal olarak adlandırılırken 3 ʹ-ucuna yakın olan
sarmal 4. sarmal olarak adlandırılmıştır. 4. sarmal bazı türlerde bulunmazken (örneğin Poecilimon sureyanus), analizi
yapılan birçok türde bulunmaktadır. 1. sarmal’ın büyüklüğü ve yapısı dört böcek takımında da genel olarak
korunmuştur. 2. sarmal ise, dallanmış ve dallanmamış bir yapı sergilerken, primidin-primidin eşleşmesi bütün gruplar
için karakterize edilmiştir. Ayrıca bu sarmalın 5ʹ bölgesinde YGGY motifi ve bu motifin varyasyonları karakterize
edilmiştir. 3. sarmal ise analiz edilen tüm türlerde en uzun sarmal olarak belirlenmiştir. Bu sarmal genel olarak
dallanmış bir yapı sergilemektedir. ITS2 dizisi uzun olan türlerde 3. sarmal’ın uzunluğu artış göstermektedir. Bu
sarmalın uç kısmını oluşturan nükleotid dizileri oldukça korunmuştur. Tüm bu sonuçlar ITS2 bölgesinin tür içinde
uyumlu evrim modeli ile homojen bir yapı sergilediklerini ve bu nedenle tür tanısında kullanışlı bir belirteç olacağına
işaret etmektedir.
Teşekkür
Bu çalışma, TÜBİTAK 113Z753 numaralı “Barkodlamada ikili Belirteç (COI ve ITS2) Sisteminin Bazı Hemimetabol
ve Holometabol Böceklerde Araştırılması" adlı proje kapsamında desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: DNA barkodlama, Coleoptera, Orthoptera, Hymenoptera, Hemiptera, tür tanısı
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(13216) Yoncada Zararlı 24 Noktalı Gelin Böceği [Subcoccinella vigintiquatuorpunctata
(Linnaeus 1758) (Coleoptera: Coccinellidae)]’nin Zonguldak İlinde Biyoekolojisi /
Bioeceology of 24 Spotted ladybird [Subcoccinella vigintiquatuorpunctata [(Linnaeus
1758) (Coleoptera: Coccinellidae)] to Harmful on Alfalfa in Zonguldak Province
1
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Giriş
Yonca (Medicago sativa L.) (Fabales: Fabaceae) baklagiller familyasından uzun yıllar yaşayan, ülkemizde 6.501.107
da ile yetiştiriciliği en fazla yapılan çok yıllık yem bitkisidir. Hayvancılık ve yem bitkileri tarımının gelişmiş olduğu
A.B.D., Fransa, İtalya ve Arjantin gibi ülkelerde toplam ekilebilir alan içerisinde yoncanın oranı %5-30 arasında
değişirken ülkemizde bu oran yaklaşık olarak % 2.45 civarındadır. Özellikle son yıllarda yoncaya verilen destekler ile
yetiştiriciliği büyük oranda artış göstermiştir. Yeryüzünde yem bitkileri arasında tarımı en fazla yapılan yonca, yem
bitkilerinin kraliçesi olarak adlandırılmaktadır. Yüksek bir besin değerine sahiptir. Birim alana protein verimi yüksek
olan yoncanın kuru ve yeşil otu her türlü hayvan için lezzetli ve besleyicidir. Ülkemiz yonca yetiştiriciliğini
sınırlandıran ve ekonomik ürün kayıplarına neden olan zararlı ve hastalıklar bulunmaktadır. Yonca yetiştiriciliğinde
ürün kayıplarına neden olan ve üzerinde çok az çalışma bulunan zararlılardan birisi de 24 noktalı gelinböceği
[Subcoccinella vigintiquatuorpunctata [(Linnaeus 1758) (Coleoptera: Coccinellidae)]’dir. 24 Noktalı gelin böceğinin
ergin ve larvaları yoncanın yapraklarında beslenir. Yaprakların alt epidermis tabakasını ve parankimasını yerler, buna
karşılık üst epidermis bir zar şeklinde kalmaktadır. Beslenmesi neticesinde yapraklar dantel şeklinde gözükmektedir.
Bu çalışma ile ilk defa zararlıya ait Zonguldak ilinde popülasyon takibi yapılmış, elde edilen verilerle zararlının
doğada bulunuş süreleri meteorolojik verilerle değerlendirilmiştir.
Materyal ve Metot
Arazi çalışmaları zararlının yoğun olarak saptandığı Zonguldak ili Devrek ilçesi Yassıören Köyünde 2015-2016 yılları
arasında yürütülmüştür. Popülasyon takibi 5 da’lık yeşil ot olarak yetiştirilen yonca tarlasında haftalık sayımlar
şeklinde yapılmıştır. Tarlada en az 50 bitki seçilerek, bitkinin tüm aksamı kontrol edilmiş ve zararlının biyolojik
dönemleri ayrı ayrı kaydedilmiştir. Zararlının tüm dönemleri haftalık olarak sayılmıştır. Zararlının herhangi bir
dönemine (yumurta,larva,pupa,ergin) rastlanırsa kayıt edilmiştir. Popülasyon takibinin yürütüldüğü alanda bitkinin
fenolojik dönemleri ile iklim verileri alınmıştır. Popülasyon takibinin yürütüldüğü alanda herhangi bir ilaçlama
yapılmamıştır.
Bulgular ve Tartışma
Her iki yılda doğada yürütülen çalışmalar sonucunda Mart ayının sonu itibari ile görülmeye başlayan zararlının Nisan
ve Mayıs ayı içerisinde popülasyonu giderek artırdığı, Haziran ayı içerisinde en yüksek bulaşma oranına ulaştığı
saptanmıştır. Daha sonra temmuz ve ağustos aylarında ise popülasyonun giderek azaldığı belirlenmiştir. Zararlının
yumurtası genellikle yaprakların alt yüzeyinde bulunmakla birlikte üst yüzeyinde de tespit edilmiştir. Zararlının
yumurtası mart, nisan ve mayıs aylarında belirlenmiştir. Larvalar Mayıs ve Haziran ayları arasında saptanmıştır. Pupa
dönemini bitki üzerinde geçiren zararlı, haziran ayında saptanmış olup, en son ikinci biçim öncesinde belirlenmiştir.
Ergin dönemi mart ve temmuz ayları süresince tespit edilmiş olup, Nisan ayından itibaren popülasyonu haziran ayına
kadar giderek artmış ve daha sonra temmuz ayında azaldığı saptanmıştır. Yurtdışında yapılan çalışmalarda zararlının
yapraklarda beslenmesi neticesinde %40 ile 60 oranında yonca veriminde azalmaya neden olduğunu ve tohum
veriminde de önemli kayıpların meydana geldiği bildirilmiştir. Erginler kışı konukçu bitkilerin yakınlarında toprakta
geçirmekte ve ertesi yıl tekrar yonca alanlarında zararlı olmaktadır. Vejetasyon süresince toplam 4 kez biçim yapılmış
olup, özellikle ikinci biçime kadar S. vigintiquatuorpunctata zarar yaptığı, ikinci biçimden sonra popülasyonun ve
dolayısı ile zararın azaldığı, üçüncü biçimden sonrada gerek popülasyon yoğunluğu gerekse zarar saptanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: 24 noktalı gelin böceği, Subcoccinella vigintiquatuorpunctata, yonca, popülasyon takibi,
Zonguldak
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(13228) Yukarı Kızılırmak Havzası’nda Yaşayan Bazı Balık Türlerinin Metazoan
Parazit Faunası Ve Ekolojik Faktörlere Göre Dağılımı / Metazoan Parasite Fauna of
Some Fish Species Living in Upper Kızılırmak Basin and Distrubition According to
Ecological Factors
MAHİR YILDIRIM 1, BÜLENT ÜNVER 1
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Giriş
Kızılırmak’ın yaklaşık 300 km’lik kısmını oluşturan Yukarı Kızılırmak Havzası, 15500 km2 lik su toplama alanına
sahiptir. Cyprinidae, Nemacheilidae ve Siluridae familyalarına ait 15 balık türü tespit edilmiştir. Havzanın balık
metazoan parazit faunasını belirlemek amacıyla Nisan 2010–Aralık 2015 tarihleri arasında 160 lokalitede balık
örneklemesi yapılmıştır. İncelenen alan büyüklüğü bakımından Türkiye akarsularında yapılan en geniş kapsamlı
araştırma olma özelliğine sahip çalışmada, ihtiyofaunayı oluşturan türlerden 13’üne ait 1051 balık örneği metazoan
parazitler yönünden incelenmiştir.
Materyal ve Metot
Araştırma sahası coğrafik, limnolojik ve biyolojik özellikler açısından farklı olan 5 alt bölgede, 4’ünü göllerin
oluşturduğu 23 istasyona ayrılmıştır. Her istasyonda sıcaklık, çözünmüş oksijen, elektriksel iletkenlik, pH ve rakım
gibi bazı ekolojik parametreler ölçülmüştür. Elde edilen verilere göre Kızılırmak’ta, pH’nın 6,52–9,71 arasında
olduğu, sıcaklığın minimum 3,8°C ile maksimum 29,5°C ölçüldüğü aralıkta, oksijenin 2,4 ile 11,8 mg/L arasında,
elektriksel iletkenliğin ise 0,137 ile 12,02 mS arasında değiştiği tespit edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
İncelenen 1051 balık örneğinin 229’unun, 4 şube, 6 sınıf, 10 takım ve 12 familyaya ait toplam 14 parazit taksonu
(2524 birey) tarafından infekte edildiği tespit edilmiştir. Bunlardan 9’u tür, 5’i ise cins düzeyinde teşhis edilmiştir.
Tespit edilen her bir parazit türünün infekte ettikleri konaklara göre prevelansı, ortalama yoğunlukları ve bollukları
hesaplanmıştır. En yüksek prevelansa (% 44,6) P. cuticola metaserkaryalarının, sazan balıklarında neden oldukları
belirlenmiştir. En düşük prevelans (% 0,63) ise, tatlı su kefalinde tespit edilen nematod türü Philometra sp.’de ortaya
çıkmıştır. Tespit edilen parazitler içerisinde en fazla birey sayısı 4 balık türünü infekte eden Rhabdochona sp. (824
birey – % 32,7)’ye ait olurken, en az rastlanan parazit türü 2 türü infekte eden Philometra sp. (4 birey – % 0,16)
olmuştur. Her bir istasyonda tespit edilen parazit türlerinin konak, sıcaklık, çözünmüş oksijen, elektriksel iletkenlik,
pH ve rakım gibi bazı biyo–ekolojik parametrelere göre dağılımı belirlenmiştir. Bu parametrelerden pH’nın
parazitlerin dağılımında anlamlı bir şekilde rol oynadığı ve parazit türlerinin büyük bir kısmının, 8 ile 8,5 değerleri
arasındaki pH’larda yoğunlaştığı belirlenmiştir. Her bir parazit türü için infekte ettikleri balıkların ortalama total boy
ve vücut ağırlığı değerlerinde, infekte olmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı bir faklılık bulunamamıştır. Ancak
multiparazitimin görüldüğü A. chalcoides, B. tauricus, Squalius sp. ve Oxynoemacheilus spp. bireylerinde vücut
ağırlığı, parazit tür sayısı artışından negatif yönde etkilenmiştir. 23 istasyon içerisinde 3 bölge parazit tür çeşitliği ve
tür sayısı bakımından diğer istasyonlardan farklı çıkmıştır. Ayrıca A. chalcoides ve S. cephalus türlerinin hem lentik
hem de lotik sistemlerde yaşayan biyotiplerinin parazit faunaları karşılaştırılmış; tür sayısı ve tür çeşitliliği bakımından
farklı olduğu saptanmıştır. A. bipunctatus, B. tauricus, O. kosswigi, O. samanticus, O. seyhanensis türleri ile yapılan
ilk parazitolojik çalışma olması nedeniyle, bu türlerde tespit edilen bütün parazitler, Türkiye tatlı su balıkları parazit–
konak listesi için yeni kayıttır.
Ayrıca A. chalcoides’ten Allocreadium sp., P. spindletruncatus, L. pulchella, E. sieboldi; C. regium’dan P. cuticola;
C. carpio’dan C. brachycollis; Squalius sp.’den D. paradoxum, P. megan, P. cuticola, Khawia sp., Rhabdochona sp.,
Philometra sp., P. spindletruncatus, L. pulchella ve S. glanis’ten C. brachycollis ilk defa bildirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Metazoan balık parazitleri, Tatlı su balık parazitleri, fauna, Yukarı Kızılırmak Havzası
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Introduction
The role of artificial reefs for protecting marine biodiversity, developing diving tourism and small-scale fisheries, and
in preventing illegal fisheries is often discussed in terms of fishery management. The most considerable issue is the
sustainability of fisheries without damaging the marine ecosystem in reef areas. The purpose of this study to determine
the optimum fishing methods and season in artificial reef areas.
Material and Methods
The study was conducted in Edremit Bay Artificial Reefs Area on the Northern Aegean Sea in 2013-2015, and
longline, trolling, hand-line and trammel nets were used. Catch Per Unit Effort (CPUE) was used in comparing fishing
methods and the relation between fishing gears was examined with paired sample-T test.
Results and Discussion
A totally 75 species belonging to 31 families were identified with all fishing methods. Trammel nets caught
mostly Diplodus annularis, longlines caught Diplodus vulgaris, hand-line caught Boops boops, and trolling
caught Pomatomus saltatrix in this study. Average CPUE was calculated as 147.5 ± 35.8 g/set/h for trammel nets,
64.7 ± 21.8 g/100 hook/h for longline, 913.3 ± 292.1 g/5 hook/h for hand-line and 1055.2 ± 626.8 g/2 lures/h for
trolling. While the highest CPUE value was calculated for the trolling, in terms of CPUE, there was no statistical
difference between the fishing methods used in the study. The study found that trammel nets are more efficient in the
spring, longlines and trolling in the autumn, and hand lines in the winter. When fishing gears are compared seasonally,
hand line and trolling are more efficient than other methods in the autumn and winter seasons (p≤0.05). The fishing
methods used in artificial reefs are very important to its sustainability. If the trammel nets and longlines are not used
accurately, they entangled onto the reef blocks and may caused ghost fishing. Nevertheless, trolling and hand lines
have a lower risk of causing ghost fishing, and they can be recommended as a way to maintain the sustainability of
reef fisheries.
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Giriş
Biyoçeşitliliğin saptanmasında ilk adım “tür kategorisinin tanımlanması”, yani doğal biyolojik birimlere bilimsel bir
isim verilmesidir. Böcekler bir milyondan fazla tanımlanmış tür ile hayvan biyoçeşitliliğini oluşturan en önemli canlı
grubudur. Ancak şimdiye kadar tanımlanmış böcek türlerinin sayısının onlarca katı kadar böcek türünün dünya
üzerinde keşfedilmeyi beklediği yönünde tahminler bulunmaktadır. Türlerin teşhisi ve adlandırılmaları amacıyla,
büyük ölçüde morfolojik karakterlere dayalı anahtarlar yardımıyla ayrım yapan geleneksel tanımlama sistemi
günümüzde halen yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bu sistem maliyet, zaman ve işgücü açısından avantajlı bir yöntem
gibi görünse de, bir takım ciddi dezavantajlara ve kısıtlamalara sahiptir. Bu nedenle taksonomistler, biyoçeşitliliğin
keşfedilmesine yardım etmek ve tür sınırlarının saptanmasında kullanışlı ve standart bir yaklaşım geliştirmek için
yaklaşık 15 yıl önce “DNA barkodlama” olarak adlandırılan bir sistem önermişlerdir. DNA barkodlama yaklaşımı,
kısa DNA dizileri kullanılarak tür seviyesinde canlıları tanımlamak için hızlı, doğru ve standart bir yöntem sunmayı
hedeflemektedir. Günümüzde hayvanlarda COI gen bölgesine ait 648 bç uzunluğunda nükleotid dizisi evrensel bir
DNA barkod belirteci olarak kabul görmüştür. Burada bir moleküler tanımlayıcı olarak COI barkod bölgesinin
kullanışlılığı, morfolojik tanımlama yöntemi ile tanımlanmış Orthoptera takımına ait altı familyayı temsilen 40 farklı
tür üzerinden denenerek test edilmiştir.
Materyal ve Metot
Örneklem altı familyayı temsilen morfolojik olarak tanımlanmış 40 türe ait 157 birey üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Tüm bireylerde COI barkod bölgesinin nükleotid dizi verisi elde edilmiş (648 bç) ve bu diziler gözle kontrol edilerek
hizalanmıştır. Her bir familya için oluşturulan verisetleri üzerinden hem tür içi hem de türler arası varyasyon düzeyi
p-distance algoritması üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıca, Kimura 2-parametresi (K2P) altında komşu bağlama (NJ)
yöntemine başvurularak dendogram inşaları gerçekleştirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
COI barkod bölgesi tür içinde % 0 - 1,9 arasında, türler arasında ise oldukça geniş bir aralığa denk gelen %3,4 ile
%23,1 arasında varyasyon göstermektedir. Komşu bağlama yöntemiyle inşa edilen ağaç %2 genetik uzaklık açısından
değerlendirildiğinde olası tür taksonu sayısı 56 olarak saptanmıştır. Bu bulgular COI tabanlı DNA barkodlama
yaklaşımının Orthoptera takımında tür ayrımında ve özellikle kriptik ya da morfolojik açıdan benzerlik sergileyen
yeni türlerin açığa çıkarılmasında ideal bir yaklaşım olduğunu göstermektedir.
Teşekkür
Bu çalışma, TÜBİTAK 113Z753 numaralı “Barkodlamada ikili Belirteç (COI ve ITS2) Sisteminin Bazı Hemimetabol
ve Holometabol Böceklerde Araştırılması" adlı proje kapsamında desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: barkodlama, Orthoptera, tür tanısı, COI
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Introduction
Alternative oxidases (AOX) are involved in adaptation of organisms to different environmental conditions. The roles
of AOX proteins have been found in sexual reproduction, vegetative reproduction, and resistance against oxidative
stress, cold stress, starvation and biotic attacks. Alternative oxidases have been identified in plants, fungi and
algae. Caulerpa cylindracea, also known as terrorist seaweed, is an invasive marine green alga. Although the natural
habitats of the species are Australia coasts, the impact of the invasion have been monitored through Mediterranean
and Aegean shores. C. cylindracea species have advantages against others by showing higher resistance to stress
conditions such as cold, starvation, pathogen attacks and by their capability of sexual and vegetative reproduction. In
addition, C. cylindracea have degenerative effects on the growth of other species by reducing peripheral oxygen level,
changing the chemical structure of the benthos and producing secondary metabolites. Comparing the advantages of C.
cylindracea over the niche and defined functional roles of mitochondrial alternative oxidase proteins, it is evident that
AOX proteins are likely involved developing those advantageous skills in C. cylindracea. However, previous
research have focused on characterization of the species using phenotypic approaches. There is limited data about
biochemical and molecular mechanisms that take part in stress resistance and invasion characteristics. Several
characteristics that help C. cylindracea to have invasive power individually demonstrated to be under control of AOX
proteins in other plant species at molecular level. Thus, our general hypothesis is that invasive characteristics of C.
cylindracea is directly related with AOX proteins. The working hypothesis is that the species express at least
one AOX gene. To test this hypothesis, the aim of this study is to identify mitochondrial AOX protein encoding genes
in C. cylindracea.
Material and Methods
Samples were collected from Seferihisar/İzmir. After the total RNA isolation and mRNA extraction, cDNA library
was prepared from pooled mRNA samples from branchlet, rachis, stolon, rhizoid tissues. RNA-Seq data obtained after
sequencing of cDNA library using Illumina HiSeq2000 Sequencing System. Batch blast analysis was performed to
identify AOX genes from RNA-Seq data. The verification of the identified AOX genes was carried out with PCR
from gDNA. Finally, the AOX genes were cloned into pAG413 yeast expression vector.
Results and Discussion
47400 unigenes were described from de novo assembled RNA-Seq data. Detailed bioinformatic analysis on those
unigenes revealed two different genes encoding mitochondrial alternative oxidase proteins. Characterization studies
on the bioinformatics level were continued based on protein sequences. The domain locations and sequence lengths
of the matching sequences show more than %50 similarities with AOX proteins of the different species. The sequence
verifications of the identified AOX genes were made successfully and they were subcloned into yeast vector for future
studies. The achieved transcriptome data and identified AOX sequences will guide to understand the invasive
properties of the species.
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Introduction
Coastal ecosystems attract scientists' attention because of the rich biodiversity they have. On the sandy coasts which
have their own unique physicochemical, biological and hydrodynamic characteristics, animal communities have a
dynamic and highly sensitive structure. Polychaetes, crustaceans and mollusks dominates the benthic macrofauna in
sandy beaches, while nematodes and copepods dominates the benthic meiofauna in this ecosystem.
The Harpacticoida is one of ten orders of the subclass Copepoda and contains over 6000 species in 645 genera and 59
families. Harpacticoid copepods are found in marine, terrestrial and underground waters, many of them specialized to
live benthic. Marine harpacticoids are the second most abundant group after nematodes in benthic meiofaunal
communities.
In this study Sarımsaklı beach which is one of the longest sandy beaches of Turkey was sampled to reveal abundance
and species composition of harpacticoid copepods. Some ecological indices were also calculated to determine
diversity, richness and evenness.
Material and Methods
Samples were collected monthly from a total of 9 stations along the beach between 2016 and 2017. The intertidal zone
was sampled at the stations with help of tube corer, penetration of 20 cm. Sandy sediment was transferred to 250 ml
plastic jars then fixed with 70% alcohol in the field and brought to the laboratory for examination. Colloidal silica
density gradient centrifugation method used for separating meiofauna from the sediment. Extraction of the
harpacticoids from meiofauna, preparations and counting of individuals were made under an OLYMPUS SZX-12
stereomicroscope. Identifications were made under an Olympus BX50 microscope with DIC (Differential Interference
Contrast) attachment.
Results and Discussion
As a result, a total of 59 species belonging to 41 genera in 16 families were determined. In terms of species richness,
the family Ameiridae ranked first with 15 species, followed by Ectinosomatidae with 11 species, Miraciidae with 8
species, Paramesochridae with 6 species, Laophontidae with 4 species, Leptastacidae with 3 species,
Cylindropsyllidae and Darcythompsoniidae with 2 species, Arenopontiidae, Canthocamptidae, Cletodidae,
Dactylopusiidae, Euterpinidae, Latiremidae, Parastenheliidae and Tisbidae with 1 species each. It has been determined
that the families Ameiridae, Ectinosomatidae and Miraciidae have been present all the months sampled. In terms of
the
number
of
individuals, Ectinosoma
soyeri ranked
first,
followed
by Sarsamphiascus
angustipesand Interleptomesochra eulitoralis.
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Introduction
Antarctica is known as most isolated continent in the world. Such isolation effect to species separation on genetic
level especially of bryophytes. Andrea regularis Müll. Hall. is the amphiatlantic subantarctic species spread only in
sub-antarctic islands, southernmost South America and common in Western Antarctica (Ochyra et al, 2008). Therefore
we aimed to determine current phylogenetic position of Andreaea regularis in comparison with some non-Antarctic
species based on 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit (rbcL) gene sequence.
Material and Methods
Specimen collected from Galindez Island (Argentine Islands, maritime Antarctic) during XXI Ukrainian and IITurkish Antarctic expedition on April 2017 and verified as A. regularis by prof. R. Ochyra using subsamples
deposited in Krakow Institute of botany herbarium of bryophytas (KRAM), Krakow, Poland. To extract total DNA
EurX (Poland) GeneMATRIX Plant & Fungi DNA purification kits were used. DNA concentration and purity was
measured spectrophotometrically. For designing primer pairs of rbcL Primer3 program was used. Partial rbcL gene
amplified by PCR and the products were runned in agarose gel electrophoresis, then were monitored under UV. PCR
products were sequenced at Macrogen Holland Laboratory by using Cycle Sequencing Kit. Obtained moss rbcL gene
sequences compared with the sequences in GenBank (NCBI: National Center for Biotechnology Information) and
BOLD Taxonomy Browser databases. All rbcL sequences files of Andreaea mosses were downloaded from BOLD
and were used for phylogeny reconstruction which performed using and Neighbor-Joining (NJ). Pairwise distance
were estimated by relying on Kimura-2-Parameter. Evolutionary analyses were conducted in MEGA7 v.7.0.26.
Results and Discussion
As a result of NCBI nucleotid blast, rbcL genes sequences of specimens have showed high similarity to
genus Andreae compare to all other moses. In BOLD blast, our sequences have not match up with any species.
Regarding to pairwise distance estimation, the closest non-antarctic relative species to A. regularis were A.
subulata Harv., A. acuminata Mitt. in Hook.f. et Wils, and A. mutabilis Hook. f. & Wilson (0.114), while the most
distant species was A. nivalis Hooker (0.129) with the overall average was 0.015. NJ tree showed that
all Andreae species have been clustered at the same main branch, except A. regularis. These fact suppose that A.
regularis desintegration may be old and connect with progressive isolation of Antarctica in the past.
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Introduction
Lamiinae have more than 21,000 species in 2,964 genera and distrubuted all biogeographic regions. Despite some of
the larvae of lamiinin species feed on recently dead plants, most of them wood-borers and some of them herbaceous
plant feeders. Global trade expedites invasion of lamiinin pest species such as Anoplophora, Apriona,
and Monochamus ssp. outside their native distribution ranges. Despite phytosanitary standarts wood-boring pests are
travelling on trunks, timbers and packaging materials. Objectives of the study; barcoding and determining
phylogenetic status of native and non-native lamiinin species in Kocaeli Province.
Material and Methods
Specimens were collected from forests, seaports and limberyards at Kocaeli Province between the years of 2015-2017
and morphologically identified. However, only Phryneta leprosa was found at seaport on a timber that came from
Cameroon. Total DNA were extracted using DNeasy Tissue and Blood kits (Qiagen). Concentration and purity of
extracted DNA were measured spectrophotometrically. Universal primer pair of COI (cytochrome c oxidase subunit
1) were used for PCR amplification. PCR products were monitored under UV and sent for Sanger sequencing to
Magrogen Holland Laboratuvary. Obtained nucleotide sequence results were used for verifying the identification of
species using NCBI (National Center for Biotechnology Information) nucleotid blast tool. Sequences files of lamiinin
species released before were downloaded and used for phylogeny reconstruction which performed using Maximum
Likelihood (ML) and Neighbor-Joining (NJ). All nucleotide sequences were aligned by Muscle. Genetic distances
were estimated based on Kimura 2-parameter (K2P). General Time Reversible + Gamma distributed with invariant
sites has been chosen as best fit model of nucleotid substation for ML analysis. NJ tree constructed by relying on K2P.
Evolutionary analyses were conducted in MEGA7 v.7.0.26.
Results And Discussion
The samples morphologically identified as Aegomorphus clavipes , Acanthocinus aedilis, Acanthocinus
griseus, Agapanthia lateralis, Agapanthia suturalis Dorcadion septemlineatum, Dorcadion tristle, Leiopus
femoratus , Leiopus nebulosus, Mesosa obscuricornis, Monochamus galloprovincialis, Pogonocherus perroudi,
Morimus orientalis, Phryneta leprosa and verified by match up with NCBI records. Morimus orientalis could not be
amplified using universal COI primers and was not included the analysis. The pairwise distance of COI nucleotide
sequences ranged from 0.009 to 0.287 with a mean of 0.198. Regarding to phylogenetic anaysis of COI barcod gene
region 658 base pair in lenght, the NJ and the ML trees were showed consistancy mostly with contradictions in some
branches. Our results suggested that additional gene regions may be needed for higher consistancy between trees.
However, barcoding of native and non-native wood-boring beetles based on COI may provide opportunities to identify
alien species before invasion.
Acknowledgments
Thanks to Dr. Hüseyin Özdikmen for his contribution on species identification.
Key Words: Lamiinae, Cerambycidae, Kocaeli, wood-boring, COI

136

(13271) Interstitial Harpacticoid Copepods Inhabiting Mediolittoral Zone of Aegean
Sea Coast of Biga Peninsula (Çanakkale)
ALPER KABACA 1, SERDAR SAK 1
1
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
alper.kabaca.10@gmail.com
Introduction
Harpacticoida is one of the ten order of the Copepoda subclass. The vast majority are marine and freshwater living
creatures. In the light of recent studies, it has revealed that more than 6000 species belonging to 645 genera in 59
families were found in Harpacticoida ordo. Considering invertebrates spreading in mediolittoral zone, harpacticoid
copepods are the second most dominant group after nematodes. Although mainly free-living organisms, a small
proportion of the harpacticoids can be found as external parasites on Anthozoa, Tunicata, Crustacea, Cephalopoda
and Cetacea. It has been determined that free-living forms are predominantly located within sediments and
macroalgae, and that a small proportion of the harpacticoid species also live as planktonic. Harpacticoid copepods
have little tolerance to low oxygen and they can perform vertical migration to reach a more oxygen-rich top layer and
accordingly have been found to show the zonation of dune.
Material and Methods
The study area is the Aegean sea coast of the Biga Peninsula in the west of Turkey. 12 stations were sampled in order
to collect the harpacticoids that spreading in the mediolittoral zone of Aegean Coast. Sampling was made a one meter
diameter and one meter deep pit that dig by a shovel in the seacoast that wetted by sea. Attention has been paid to the
fact that the sea wave from the sea does not enter the pit. Accumulated sea water in the pit were filtered through silk
clothed stretched sieves with a pore opening of 38-40 μm. Samples collected from the pit were taken into 100 ml
sealed containers and fixed with 4% formaldehyde solution. Extraction and preparation of the fixed samples were
carried with a stereo microscope. When the preparation process was completed, the specimens identifications were
made with a DIC attached light microscope.
Results and Discussion
As a result of examining of the collected samples, 16 species/subspecies belonging to 11 genera in 7 families were
determined. The identified species were new record for this area. In terms of the number of species, Miraciidae was
the first order with 5 species, Ectinosomatiidae has 4 species, Arenopontidae and Ameriidae have 2 species,
Canthocamptidae, Laophontidae and Latiremidae have 1 species for this sampling.
Key Words: Harpacticoida, Copepoda, Biodiversity, Turkey
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Giriş
Safran [Crocus sativus L. (Iridaceae)] ilaç, baharat, boya ve kozmetik sanayisinde geniş kullanım alanı olan bir
bitkidir. Dünyadaki toplam 85 civarındaki çiğdem türünün 36 türü ve 36 alt türü olmak üzere toplam 72 taksonu doğal
olarak ülkemizde yetişmektedir. Bunların da 19 tür ve 21 alt türü olmak üzere 40 taksonu Türkiye için endemiktir.
Çiğdem türlerinden Safran hariç diğer tür ve alt türleri ticari olarak henüz kültüre alınmamıştır. Hoplopteridius lutosus
anatolicus Osella&Lodos (Col.: Curculionidae) ülkemizde ilk kez Lodos ve Osella (1979) tarafından tespit edilmiştir.
Safran bitkisinin yetiştiriciliğinin zor olması, hasadının elle tek tek yapılmasından dolayı yüksek iş gücü isteyen bir
bitkidir. Bu zorluklarının yanında bitkide oluşan böcek zararları ile verim azalmakta bazen tamamen ürün elden
çıkmaktadır. Bu da üreticinin emeğinin karşılığını alamaması anlamına gelmektedir. Ürün kayıplarına neden olan
zararlılara karşı, zararlının doğada bulunduğu dönemleri ve konukçusu olan bitki ile ilişkisinin belirlenmesi, zararlıdan
dolayı doğabilecek zararın önlenebilmesini sağlamaktadır. Bu çalışmamız ile Safranbolu’da böceğin zarar durumu ile
yaygınlığına ait veriler elde edilmiştir.
Materyal ve Metot
Çalışmada, Hoplopteridius lutosus anatolicus Osella&Lodos (Col.: Curculionidae)’un yaygınlığı ve zarar durumunun
belirlenmesi amacıyla 2015 ve 2016 yıllarında Karabük ili Safranbolu ilçesine ait safran tarlalarında sürvey ve
örnekleme yapılmıştır. Zararlının yaygınlık durumunu belirlemek amacıyla safran tarlasında zikzaklar çizerek farklı
sıralardan olmak üzere 10 adet noktada toprak kazılarak tesadüfi seçilen toplam 100 adet bitki soğanı gözle incelenerek
zararlı ile bulaşıklılık durumu belirlenmiştir. Ayrıca örnekleme yapılan her bir tarladan tesadüfen seçilen 50 adet zarar
görmüş safran soğanı (korm) toplanarak laboratuvarda kültüre alınmıştır. Laboratuvarda 24±1ºC sıcaklık, %65±5
ortalama nem ve karanlık fotoperiyot sahip iklim dolabında muhafaza edilen soğanlardan elde edilen zararlıya ait
erginlerden tür teşhisleri yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışma; günümüzde tükenmeye yüz tutan Safran üretiminin en önemli ve neredeyse tek bölgesi olan Safranbolu
ilçesine ait Merkez, Yazıköy ve Çercen mahallerinde bulunan 5 adet tarlada yürütülmüştür. Safran tarlalarında dikim
sonrası zararlı ile bulaşıklılığın belirlenmesi amacıyla soğan ekiminin sonrası 15.10.2015 tarihinde ve safran
soğanlarının hasadı öncesi 01.06.2016 tarihlerinde olmak üzere iki kez survey yapılmıştır. Survey sonucunda yeni
dikim yapılmış tarla hariç tüm alanlar zararlı ile bulaşık bulunmuştur. Lodos ve Osella (1979), çalışmalarında
Safranbolu (Karabük), Ballıdağ (Kastamonu) ve Abant (Bolu)’da zararlıyı Crocus vernus (L.) (Bahar safranı)
bitkisinde tespit ettiklerini bildirmektedirler. Lodos ve ark. (2003) Curculionidae familyası türlerini belirlemeye
yönelik yaptıkları çalışmalarında Hoplopteridius lutosus anatolicus Osella & Lodos türünü Safranbolu’da Crocus sp.
bitkisinde, Hoplopteridius chaudoiri Hochhuth türünü ise Erciyes dağı (Kayseri)’nda saptadıklarını ifade
etmektedirler. Zarar oranını tespit amacıyla örnekleme yapılan alanlarda zararlının %11-35 oranında soğanlarda zarara
neden olduğu belirlenmiştir. Safran ekimi yapılan tarlalarda ekim dönemi artıkça (1-4 yıl) bulaşıklılık oranının arttığı
saptanmıştır. Yeni ekilmiş tarlalarda zararlı görülmez iken ikinci yıl itibariyle zararlının safran soğanlarında zarara
neden olduğu, üçüncü ve dördüncü yıllar itibariyle ise zararın arttığı belirlenmiştir. Çalışmamız sonucunda
safranlarda Hoplopteridius lutosus anatolicus’un önemli bir zararlı olduğu belirlenmiştir. Zararlının larvaları bitkinin
soğanlarının içinde beslenerek zarara sebep olmakta, ayrıca verdiği zararın sonucunda oluşan yaralardan sekonder
enfeksiyonlar gelişerek soğanların tamamen çürümesine neden olmaktadır.
Teşekkür
Çalışmamızda elde ettiğimiz Hoplopteridius lutosus anatolicus Osella&Lodos zararlısının tür teşhislerini yapan
Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Osman SERT’e teşekkür ederiz.
Anahtar Kelimeler: Safran, Hoplopteridius lutosus anatolicus, Crocus sativus, Zarar durumu, Safranbolu
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Introduction
Ampelography, which exploits the morphological characteristics of vine, is the oldest method for identifying and
classifying of grape varieties. It has a rich history with pioneering scientists. Identifying grapes gained importance in
19th after the Phylloxeraepidemic in France. When DNA was not yet known, ampelography was used to characterize
American and European varieties. It helped scientist to develop selection and breeding programs against the famous
aphid. Vine leaves emerged as a distinctive phenotypic trait in this era. Shoots, leaves, clusters or fruit features were
used to characterize grape varieties. Pierre Galet, the father of ampelography, focused on several charecteristics such
as leaf shape, cluster shape, color etc. Galet identified several hundreds of varieties using his system, Ampelography
is still used to identify and classify grapes. It is also used as data for pattern recognition of plant leaves and species
prediction from leaf shapes. The correct classification of different genotypes is important for the industry. Phylloxera
crisis shown the development of effective breeding programs was possible with proper identification of local varieties
and American and European vines. Identifying differences in leaf structure is important in understanding the plant's
biodiversity, and determining the characteristics for vine plant in breeding studies. The aim of the study is to explain
the art of grape identification and its uses in modern scientific era.
Material and Methods
Ampelography is based on ampelometry or the measurement of grapevine leaves. Several descriptors are used for
analyzing the mature grapevine leaf The characteristics of Vitis vinifera L. are used in current studies for revealing
genetic basis of variation, genetic diversity, and phylogenetic studies. Grapevine leaf descriptors and their role in
modern ampelography with literature examples are used for explaining what is the oldest method for vine
identification
Results and Discussion
Ampelography is the first step for solving the grape classification problems. It is known grape leaf has a widerange
variation in size, color, surface or dentation. Synonyms are a major problem in the industry. Grapes usually produced
with cuttings and its name changes through the transportation and planting process by multiple languages and regional
dialects. J. M. Boursiquot's winemaking industry changing discovery of Chile Merlot was actually an almost extinct
Bordeux variety, Carménère is a famous example of how ampelography works. There's still a very large source that
needs to be investigated; the wild grapes. Wild grapes can be used in breeding studies for developing resistant
grapevines. Ampelography, molecular and physiological studies gives us a chance to understand the genetic variation
among grapevines, and to preserve the existing rich genetic sources of grapevine. Turkey is in the region of the major
gene pools for grapevines, it is also important to enhance the data about Turkey’s local grape varieties and wild grapes,
and to conserve their genetic background. Ampelograpy helps to identify unknown or misidentified grape varieties
understanding genetic variation in grapes and gaining knowledge about their rich diversity. There are still wild grapes
and grapes have mistaken identities waiting for the help of modern ampelograpy.
Key Words: vine identification, leaf morphology, ampelography, ampelometry
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Giriş
Polen, çiçekli bitkilerin döllenmesinde rolü olan erkek üreme hücresidir. Şekil ve boyut bakımından 6 – 200 µm
çapında ve değişik, şekil ve renklerde olabilir. Alerjik polenler insanlarda alerjik rinit (saman nezlesi), alerjik
konjonktivit ve astım gibi hastalıklara neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı Kars ili Sarıkamış ilçesi atmosferinde
bulunan polenlerin çeşitlerini ve polinizasyon dönemlerini belirleyerek alerji uzmanlarına ve alerjik duyarlılığı olan
insanlara faydalı olmaktır.
Materyal ve Metot
Kars ili Sarıkamış ilçesi 23 Mart 2016 – 2 Aralık 2016 tarihleri arasında volumetrik polen tuzağı (Lanzoni VPPS
2000) kullanılarak haftalık polen örnekleri elde edildi. Haftalık örnekler günlük preparatlara dönüştürülerek ışık
mikroskobunda analizleri yapıldı. Elde edilen polen verileri saatlik, günlük ve aylık tablolara dönüştürüldü ve polen
verilerinden Kars ili Sarıkamış ilçesine ait polen takvimi hazırlandı.
Bulgular ve Tartışma
Çalışma periyodu boyunca Kars ili Sarıkamış ilçesinde 19’u otsu, 20’si odunsu toplam 39 taksona ait 22942 polen
tespit edildi. Otsu bitkilere ait taksonların toplam polenlerin %66.04’ünü, odunsu bitkilerin ise %33.96’sını
oluşturduğu belirlendi. Otsu taksonların toplam polenler içerisindeki yoğunluğunun yüksek oluşunun Poaceae
familyasından (%49.80) kaynaklandığı tespit edildi. Kars ili Sarıkamış ilçesi atmosferinde otsu bitkilerden Poaceae
(%49.80– 11426 polen), Artemisia sp. (%2.79 – 640 polen), Plantago sp. (%2.42 – 556 polen),
Chenopodiaceae/Amaranthaceae (%2.17 – 498 polen), Rumex sp. (%2.06 – 472 polen) ve odunsu
bitkilerden Pinus sp. (%27.49 – 6307 polen) ve Cupressaceae/Taxaceae (%2.76 – 489 polen) polenlerinin en yoğun
olduğu saptandı. Polen konsantrasyonu en yüksek Haziran (%54.82) ayında tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: Kars, Sarıkamış, Polen, Polen takvimi
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Giriş
Yaşanabilir bir dünya için doğal yaşam alanlarının korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının önemi
her geçen gün giderek artmaktadır. İnsanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olan sanayi devrimiyle başlayan
süreçte tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişle birlikte bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerle artan dünya
nüfusu ve refah talebi doğal kaynaklar üstünde ciddi baskılara ve çevre sorunlarına neden olmuştur. Sürdürülebilir
olmayan üretim, tüketim ve yönetim anlayışının sonucu ortaya çıkan kirlilik, küresel iklim değişikliği, ormansızlaşma,
biyolojik çeşitliliğin azalması, erozyon gibi çevre sorunları ise sürdürülebilir yaşamı tehdit eder boyutlara
ulaşmıştır. Bu kapsamda, doğal yaşam alanlarının milli park, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, yaban hayatı geliştirme
sahası, muhafaza ormanları gibi yasal statülerle koruma altına alınması biyolojik çeşitliğin korunarak gelecek
kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarımın sağlanmasında en etkili yöntemlerden biri olarak görülmektedir. Bu çalışmanın
amacı; Türkiye’deki korunan alanları iller bazında Biyolojik Çeşitlik Sözleşmesi kapsamında durumlarını inceleyerek
biyolojik çeşitliliğin korunmasındaki etkinlik düzeylerinin ne olduğunun ortaya koymak ve uygulama birimlerinin
yapacağı çalışmalara bilgi sağlamaktır.
Materyal ve Metot
Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden mevcut verilere dayanan ikincil analiz tekniği kullanarak yapılmıştır.
Zamansal açıdan araştırma, 2016 yılı sonu itibariyle Türkiye’deki mevcut korunan alanları kapsadığından bir kesitsel
araştırmadır. Araştırmanın ana materyalini Türkiye’de koruma altına alınmış alanlar oluşturmaktadır. Bu kapsamda,
Türkiye’deki korunan alanlarla ilgili olarak yazılı kaynaklar, çevirim içi (internet) kaynakları ve korunan alanların
yönetimi ve korunmasından sorumlu olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğünden elde edilen veriler çalışmanın diğer materyallerini meydana getirmektedir. Verilerin analizinde
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin 2011-2020 yıllar temel hedefleri olan; karasal ve iç su alanlarının en az 17%’si ve
kıyı ve deniz alanlarının en az 10%’nun korunan alan olarak belirlenmesi kriteri doğrultusunda iller bazındaki mevcut
durum ortaya konulmuştur. Elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik yöntemlerinden sınıflama, yüzde
(oran), aritmetik ortalama ölçütleri kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Araştırma kapsamında Türkiye’de yer alan korunan alanlar değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda,
Türkiye’nin kıyı ve deniz alanlarının 1,94%’ünün, karasal ve iç sularının ise 6,01%’nin koruma altına alınmış olduğu
belirlenmiştir. Söz konusu oranların Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesince belirlenen hedeflerinin oldukça altında yer
aldığı görülmüştür. İller bazında, illerin yüzölçümüne göre korunan alanların yüzdesel durumuna bakıldığında
17%’nin üzerinde yer alan illerin sırasıyla; Muğla (39,85%; 500.501 ha), Konya (26,28%; 1.071.937 ha), Rize
(22,88%; 90.117 ha), Isparta (21,79%; 191.477 ha), İstanbul (19,69%;107.531 ha), Çanakkale (18,61%; 183.049 ha),
Antalya (17,97%; 367.572 ha) olduğu, en az korunan alan yüzdesine sahip illerin ise Diyarbakır (0,003%; 50 ha),
Mardin (0,004%; 38 ha), Batman (0,01%; 24 ha), Siirt (0,01%; 58 ha) ve Şırnak (0,01%; 97 ha) illerinin olduğu tespit
edilmiştir. Bu bağlamda, Türkiye’nin 81 ilinin 74’ünde (91%) korunan alan oranının 17%’nin altında olması ve
korunan alanların illere dağılımında önemli dengesizliklerin bulunması biyolojik çeşitliliğin korunmasında korunan
alanlar açısından yeterli etkinliğin sağlanamadığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’nin biyolojik
çeşitliliğin korunarak sürdürülebilirliğin sağlanması için illerdeki korunan alanların miktarının Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesinde belirtilen temel hedeflere çıkartılması için gerekli bilimsel ve idari çalışmaların zaman kaybetmeden
yapılması kritik önemdedir.
Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, korunan alanlar, sürdürülebilirlik
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Giriş
Rüzgarla tozlaşan anemogam bitkiler diğer tozlaşma tiplerinden daha fazla oranda polen üretmektedir. Atmosferde
belirli bir yoğunlukta bulunan polenler insanlarda alerjik rinit, alerjik konjunktivit ve alerjik astım gibi alerjik
rahatsızlıklara neden olmaktadır. Bitkilerin tozlaşma (polinasyon) dönemlerinin bitkiler arasında mevsime bağlı
olarak değişim göstermesi ve bu değişimin tüm yıla yayılması, polen duyarlılığı olan bireylerde alerjik reaskiyonların
uzun sürmesine neden olmaktadır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada, Iğdır ilinin atmosferik polenleri 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında volumetrik polen
tuzağı ile ((Lanzoni VPSS 2010) tespit edildi. Haftalık olarak elde edilen polen örnekleri Woodhouse metoduna göre
günlük preparatlara dönüştürüldü. Işık mikroskobunda teşhis ve sayımları yapılarak elde edilen polen verilerinden
Iğdır iline ait polen takvimi hazırlandı.
Bulgular ve Tartışma
Bir yıllık atmosferik polen örnekleme sonucunda, 48 taksona ait 29542 polen/m3 tespit edildi. Elde edilen taksonların
25’i odunsu (%31.03), 22’si diğer otsular (%41.83), Poaceae (%27.12) ve tanımlanamayan (%0.02) bitkilere ait
olduğu belirlendi. Iğdır atmosferinde yoğun olarak saptanan taksonlar otsu bitkilerden Poaceae (%27.12– 8013 polen),
Chenopodiaceae/Amaranthaceae (%14.68 – 4338 polen), Artemisia sp. (%8.26– 2440 polen), Urtica sp. (%6.43 –
1900 polen), Plantago sp. (%3.84 – 1133 polen), Xanthium sp. (%2.18 – 644 polen), Rumex sp. (%1.86 – 550 polen)
ve Boraginaceae (%1.12 – 332 polen) en yoğun taksonlar olarak belirlendi. Odunsu bitkilerden ise Morus sp. (%15.04
– 4444 polen), Populus sp. (%4.19 – 1237 polen), Pinus sp. (%3.91 – 1154 polen), Cupressaceae/Taxaceae (%1.93 –
570 polen) ve Ulmus sp. (%1.07 – 317 polen) olarak belirlendi. Iğdır atmosferinde maksimum polen yoğunluğunun
Nisan ayında (%21.40) olduğu ve bunun Morus sp. polen yoğunluğunun (%14.36) artışından kaynaklandığı tespit
edildi. En fazla polen çeşitliliği Haziran ayında saptandı.
Anahtar Kelimeler: Iğdır, Polen, Polen takvimi.
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Introduction
One of the members of Fabaceae family Robinia pseudoacacia L., is a perennial tree and has a high growing ability
in different environmental conditions. Although its main habitat is North America, it has a wide range of distribution
in many parts of the world and mainly, it has been used for shelterbelt and land reclamation purposes. In this study,
ISSR molecular markers were used for revealing genetic similarity and internal transcribed spacer 1 (ITS1) and trnL
- trnF intergenic spacer sequences (trnL-trnFIGS) were employed for phylogenetic relations among R.
pseudoacacia L. plants, which are collected in Istanbul and Kocaeli provinces of Turkey.
Material and Methods
Fresh leaf samples of R. pseudoacacia plants were collected from four different stations in Istanbul (Prince Island,
Bagdat Avenue, Barbaros Boulevard and TEM highway) and one in Kocaeli (Dilovasi) provinces. DNA isolation was
conducted with CTAB method. 15 ISSR molecular markers were applied to 58 different R. pseudoacacia genotypes.
ITS1 and trnL-trnF IGS sequences of three different genotypes from each stations were analyzed.
Results and Discussion
Nine ISSR primers were given a total of 100 loci, which were clear and distinguishable. Percentage of polymorphic
loci were ranged from 46% (Barbaros Boulevard) to 76% (Dilovasi District). Genetic distance values of R.
pseudoacacia genotype groups based on Nei’s (1973) were ranged from 0.165 (Barbaros Boulevard) to 0.251
(Dilovasi District). The highest genetic diversity values for Shannon’s (0.381) and Nei’s (0.251) were observed in
genotypes of Dilovasi District. Genetic distance were calculated by using UPGMA method and ranged from 1.783 to
10.990. Nei's unbiased measures of genetic distance values were ranged between 0.0357 (Prince Island and Barbaros
Boulevard) and 0.2659 (TEM Highway and Dilovasi District). It can be suggested that, the most genetically similar
groups were in Prince Island and Barbaros Boulevard. Whereas the most diverse groups were in TEM Highway and
Dilovasi District. Analyses of ITS1 and trnL-trnF IGS sequences revealed that bootstrap value of ITS1 sequences
(94%) was higher than the trnL-trnF IGS sequences (91%). According to our results, ISSR molecular markers and
nuclear ITS1 region, and chloroplast trnL –trnFIGS region can be used in genetic studies effectively for analyzing R.
pseudoacacia genotype groups.
Acknowledgments
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Introduction
The marine aquaculture on Black Sea coast of Turkey started with Atlantic salmon (Salmo salar) in the 1980s. Today,
there are a total of 18 marine fish farms from Sinop to Trabzon, which are cultured to sea bass (Dicentrarchus labrax)
and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Distinctly, fish farms works as a sort of fish aggregating devices (FADs)
attract wild fish by providing structure in the pelagic environment. However, occurring the structures of wild fish
communities around the sea cage farms are well known, fisheries have not been documented in the Black Sea coast
of Turkey so far. The purpose of this study was to determine the recognizance of the interaction marine sea cages and
small-scale fisheries in Black Sea Coast of Turkey.
Material and Methods
The study was carried out from June to September 2017 at sea cages, which have been used in culture of sea bass and
rainbow trout on the Black Sea. Directors and engineers from the fish farms and local small-scale fishermen who catch
around the cages were interviewed and the technical characteristics of all fishing gears were determined in about 18
fish farms on the Black Sea.
Results and Discussion
Predominantly caught fish species include whiting (Merlangius merlangus), Atlantic horse mackerel (Trachurus
trachurus), red mullet (Mullus barbatus), black scorpionfish (Scorpaena porcus), turbot (Scophthalmus maximus) and
common stingray (Dasyatis pastinaca). Average CPUE was calculated as 0.28 ± 0.36 g/set/h for trammel nets. Smallscale fishermen are most commonly used species specific trammel nets according to season. There are quite a few
conflicts between aquaculture and small-scale fisheries on the Turkish Black Sea coast. Fisheries around sea cages in
Black Sea should be managed because they have been attracted wild populations by decision makers
Key Words: Small scale fisheries, Aquaculture, CPUE, Fish farms, Black Sea
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Giriş
Gıda ve ilaçlar insan yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır (Datir and Bhore, 2017) ve tükettiğimiz bitkiler geleneksel
olarak ilaç olarak da kullanılmaktadır. Bitkiler, “sekonder metabolit” olarak bilinen kimyasallar üretirler. Bu
metabolitler, insanlar tarafından çeşitli amaçlarla, özellikle, iyileştirici aracılar olarak ilaç yapımında kullanılmaktadır
(Altundağ and Öztürk, 2011). Birçok tıbbi bitki; fenolik bileşikler, azot bileşikleri, vitaminler, terpenoidler ve diğer
endojen metabolitler gibi çok sayıda antioksidanları içermesi sebebiyle (Kamiloğlu et al., 2014; Karadeniz et al., 2015)
eski çağlardan beri insanoğlunun faydalandığı biyolojik unsurlardan biri olmuştur. Yeşilırmak Deltası, zengin habitat
çeşitliliği sayesinde ortaya çıkan zengin florası ile birçok tıbbi bitkiye yayılış alanı sağlamaktadır. Ancak doğal
alanlardaki tahribat, bu bitkilerle birlikte, delta alanındaki tüm biyoçeşitliliği de tehdit etmektedir.
Materyal ve Metod
Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin ikinci büyük delta ovası olan Yeşilırmak Deltası, Samsun il merkezinin
doğusunda, Yeşilırmak’ın Karadeniz’e döküldüğü düzlüklerde oluşur. Yüzölçümü 1042.4 km² olan deltanın güneyi
Canik Dağları, batısı Derbent Burnu (Kirazlık/Tekkeköy), doğusu ise Akçay Irmağı (Terme) ile sınırlıdır (Şahin &
Bağcı, 2016). Yeşilırmak Delta Ovası; önemli bir kısmı subasar, alüvyal düzlüklerden oluşan, irili ufaklı gölleri,
lagünleri ve su baskınına uğramayan karasal alanları da içeren bir bölgedir.
Literatüre dayalı olarak (Korkmaz et al, 2011; Korkmaz et al, 2012; Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2012; Mumcu,
2017) bölgede yayılış gösteren bitkiler arasında, tıbbi önem arz edenler tespit edilmiş ve bunların kullanım alanlarına
(Fakir et al, 2009; Altundağ and Öztürk, 2011; Bulut et al, 2014) değinilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Araştırma alanında tıbbi amaçlı olarak kullanılabilecek 47 familya ve 101 cinse dahil 118 tür ve tür altı taksonun
yayılış gösterdiği tespit edilmiştir. En fazla sayıda tıbbi tür içeren familyalar Asteraceae (19 takson), Rosaceae (10
takson), Lamiaceae (9 takson) ve Apiaceae (7 takson)’dir.
Sebze, meyve olarak veya aroma/baharat özelliği sebebiyle veyahut diğer özellikleriyle kullanılan birçok tıbbi bitki,
serbest radikallerden arınma etkisi gösteren biyoaktif bileşikler içerebilir (Özkan et al, 2016). Doğal kaynakların yanlış
yönetimi ve hatalı tarım uygulamaları nedeniyle, birçok tıbbi bitki türü nadir hale gelmiş, hatta nesli tehdit altına
girmiş veya tükenme seviyesine ulaşmıştır. Dolayısıyla, tıbbi açıdan önemli bitki türlerini korumak için alternatif
stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır (Datir and Bhore, 2017).
Şifalı bitkiler şeklinde de anılan tıbbi bitkiler, yaygın olarak kullanılmakta ve güvenli olduğu varsayılmaktadır, ancak
potansiyel olarak toksik olabilecekleri hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Tıbbi bitkilerden zehirlenme; genellikle
bitki türlerinin yanlış tanımlanmasından, ilaçların yanlış hazırlanmasından (Nasri and Shirzad, 2013) veya terapötik
ve toksik dozların bilinmemesinden (Ross, 2005) kaynaklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: tıbbi bitkiler, toksik etki, Yeşilırmak Deltası
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Introduction
In this study, it was aimed to compare the labellum and spur structures of some taxa belonging to the
genus Dactylorhizadistributed in the Black Sea Region, which attract attention with the richness of Turkish
Orchidaceae members. In addition, the study contributes to the taxonomy of Coeloglossum viride (D. viridis). D.
nieschalkiorum is endemic species. Dactylorhiza taxa are attracted because of similar flower arrangements and high
degree of hybridization.
Material and Methods
Dactylorhiza taxa were collected from different localities in the Black Sea Region. Plant samples of the taxa were
stored in 70% alcohol after they were fixed with FAA (Formalin Acetic Acid). The samples of the some taxa collected
from different localities were stored separately. The approximate 10 samples were taken and samples representing the
best taxa were collected. Measurements and types of papillae on the surface of the labellum and spur were determined
by light microscopy. Alcohol samples were used for scanning electron microscopy (SEM). The flowers were dried in
the critical point dryer after dehydration and made ready for SEM studies. Fixed samples were coated with 15 nm
gold-palladium.
Results and Discussion
The papillae and epidermis cell size of the taxa were measured and compared. Morphological studies show differences
in terms of labellum shape, surface ornamentation, spur/ovary rate and orientation. In micromorphological studies, it
was determined that the labellum papillae of the taxa are similar while there are differences in the surface striation.
The differences in surface striation are thought to be due to pollinators. Spur papillae differ from labellum papillae.
Key Words: Dactylorhiza, Orchidaceae, Micromorphology, Papillae, Labellum, Spur.
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Giriş
Ornithogalum L. cinsi son revizyon çalışmalarına göre ülkemizde 69 takson ve Berllis, Caruelia, Ornithogalum ve
Myogalum olmak üzere dört alt cins ile temsil edilmektedir. Ornithogalum L. cinsi Myogalum Baker (Link). altcinsi
Ornithogalum nutans L., O. boucheanum (Kunth) Asch., O. chetikianum Uysal, Ertuğrul & Dural ve O. demirizianum
H. Malyer & Koyuncu türlerini içermektedir. Bu floristik çalışma sonunda, türlerin tükenme tehdidinde olup olmadığı
Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tehlike kategorisi temel alınarak koruma statüleri hakkında bilgi verilmiştir.
Çalışma konusunu oluşturan, Ornithogalum chetikianum Bozkır (Konya) Tufan deresinden yakın zamanda
tanımlanmış dünya için yeni bir akyıldız çiçeğidir. O. demirizianum ise Yenice’ye (Ankara; Haymana) lokal diğer bir
endemik türdür. Geriye kalan türler ülkemiz dışında, Balkanlar ve Avrupa’dan da bilinmektedir.
Materyal ve Metot
Saha çalışmaları, 2011 ve 2014 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Her türün doğal ortamı içindeki tehdit dereceleri
arazi gözlemlerine dayanarak belirlenmiştir. Taksonların tehlike kategorilerinin belirlenmesinde IUCN V. 3.1 ölçütleri
kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Genellikle bitki türleri için bir koruma statüsünün değerlendirilmesinde en kapsamlı, kolay erişilebilir ve güvenilir
bilgi o türün yayılış alanıdır. Bu yüzden, IUCN tehlike kategorilerine göre, ele alınan taksonlardan O. nutans ve O.
boucheanum türleri ülkemizin batı kesiminde geniş bir yayılış gösterdiği tespit edilmiş ve “En az endişe verici (LC)”
olarak değerlendirilmiştir. Tek lokaliteden bilinen O. demirizianum “Kritik Tehlikede (CR)” ve birkaç lokaliteden
bilinen ve oldukça cüce bir tür olan O. chetikianum ise “Zarar görebilir (VU)” olarak sınıflandırılmıştır. Bu türlerin
geleceği en az 5 yıl sürecek, populasyon gözlemleri ve alan ölçümlerine dayalı ciddi bir durum belirleme çalışması
gerekmektedir.
Teşekkür
Finansal destekleri için TÜBİTAK’a (Proje numarası: 110T948) ve Selçuk Üniversitesi’ne (S.Ü. BAP proje numarası:
13401070) teşekkür ederiz.
Anahtar Kelimeler : Endemik, Ornithogalum, Tehlike kategorileri, Türkiye.
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Introduction
Dryomys nitedula is a small mammal species widely distributed in Palearctic including Turkey. Identification of
nineteen different subspecies in its distribution range indicates considerable intraspecific diversity exists
within D. nitedula. Available studies including distribution records, morphology, biometry, allozyme and karyology
on D. nitedula has created awareness for intrapopulational variations. However, evolutionary background leading to
those variations remains poorly studied. To provide an approach for better understanding of this situation, the genetic
diversity and phylogeny of Dryomys nitedula from Turkey was described based on mitochondrial DNA 12S ribosomal
RNA sequence variations.
Material and Methods
A total of 37 samples from 17 different localities within Turkey were evaluated to determine genetic diversity and
phylogeny of Dryomys nitedula by using 390 base pair length of 12S ribosomal RNA gene sequences. Tissue samples
were obtained by the decision (no: 2015-6-105) given by Animal Experiments Local Ethics Committee of Ankara
UNIVERSITY. A distance and a model-based phylogenetic analysis along with a network analysis were performed
to reconstruct phylogenetic relations. DNA polymorphism, number of haplotypes, haplotype and nucleotide diversity
and their standard deviations were determined to reveal genetic diversity within D. nitedula. Also, the genetic structure
of subpopulations was investigated employing analysis of molecular variance. To detect level of genetic differentiation
between subpopulations, a genetic distance was determined under Kimura-2 parameter (K2P) model with 1000
bootstrap replicates.
Results and Discussion
A total of 11 unique haplotype constructing three divergent lineages that have non-overlapping geographic
distributions and no shared haplotypes (Thrace, Anatolia, north-eastern Anatolia) were determined within
the D. nitedula. The AMOVA revealed that the high percentage of variation (80.41%) in mtDNA arose from the
genetic differences among the lineages rather than that among populations within lineages (7.20) or within populations
(12.39). Also, D. nitedula had both high level of haplotype and nucleotide diversity (h = 0.851±0.031, π =
0.01396±0.00093). The same values of the genetic distance (K2P = 1.9%) was calculated between Thrace and two
Anatolian lineages. The genetic distance value was at the lowest level (K2P = 0.3%) between Anatolia and northeastern Anatolia. Phylogenetic analyses showed that three subpopulations of D. nitedula in Thrace, Anatolia and
north-eastern Anatolia live in Turkey. However, phylogenetic position of subpopulations is not consistent with the
previously obtained allozyme results. Mitochondrial DNA data provides a complete distinction between Thrace and
other Anatolian lineages, whereas, allozyme data has contrarily showed that Thrace and north-eastern populations are
genetically close. Also, the level of genetic differentiation between Thrace and two Anatolian lineages was higher
than that between Anatolia and north-eastern Anatolia.
Acknowledgements
Some of the samples used in the study were obtained by the TUBITAK project (no: 113Z822).
Key Words: Dryomys nitedula; genetic variation; mitochondrial DNA; 12S ribosomal RNA gene, Turkey
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Introduction
1

Scientific photography is a relatively new technique in entomology to show a live insect in a state as close as possible
to its natural living conditions. In contrast to the photograph of a museum specimen, the resulting photograph of a live
specimen is much closer to what the scientist would be able to observe if the insect was in its natural environment.
Material and Methods
The presented method was adapted from wildlife photography. A camera with a 1:1 macro lens with a supplementary
mounted proximity adapter was used to that purpose. Next, especially for small specimens, a special macro lens giving
1:1 to 5:1 magnification was employed. Additionally, in order to obtain a good result, the proper lighting was required,
which, in this case, was a ring flash for smooth illumination. The insect was immobilized with a cooling spray used
for electronics. This method of immobilization is preferable because it is gentler than the usually applied ethyl acetate,
which risks the premature death of the insect. After immobilization, the insects were posed on a piece of plant material
in a photo light-tent soft-box cube (40x40x40cm). After photographing, the insects were collected and mounted
following standard entomological practices.
Results and Discussion
The photographing of living Fulgoromorpha by the author started in 2013, resulting in the current availability of high
quality photographs of about 60% of the known species in Bulgaria. Specimens from all 12 families of Fulgoromorpha
present in Bulgaria have been photographed. Special attention was given to the Balkan and Balkan-Anatolian
endemics: Callodictya krueperi (Fieber, 1876), Ranissus edirneus (Dlabola, 1957), Parorgerius platypus (Fieber,
1866) (Dictyopharidae), Zopherisca tendinosa (Spinola, 1839), Bubastia josifovi Dlabola, 1980, Corymbius
tekirdagicus (Dlabola, 1982) and Latematium latifrons(Fieber, 1877) (Issidae). Some rare species, such as Akotropis
quercicola Linnavuori, 1962 (Achilidae), Bootheca taurus(Oshanin, 1870), Mycterodus arpadi Dlabola, 1977
(Issidae) and a few others, were photographed for the first time. Many new records for Bulgarian Fulgoromorpha
fauna where documented via photographs. Photographs of live nymph and adult paratypes of the
species Tshurtshurnella decempunctata Gnezdilov & Gjonov, 2015 (Issidae), which was described recently, were
provided for scientific description.
Key Words: scientific photography, Fulgoromorpha, Bulgaria
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Introduction
Resadiye hot spring is one of the important balneotherapy center in Tokat. Even there are some studies with culturable
microbial diversity of the hot springs, it is well known that, it illustrates just 0.1 percent of the total diversity. In this
study, total microbial diversity was showed by metagenomics next generation sequencing.
Material and Methods
Total isolated DNA was ampified by 16s universal Eubacterial primers. Amplicon are sequenced by using next
generation technology (bTEFAP®) which has been adapted for utilizing the Ion Torrent PGM chemistry following
manufacturer’s protocols [1,2]. The Q25 sequence data derived from the sequencing process was processed using a
proprietary analysis pipeline. Operational taxonomic units were defined after removal of singleton sequences,
clustering at 3% divergence (97% similarity) [2-6]. OTUs were then taxonomically classified using BLASTn against
a curated GreenGenes/RDP/NCBI derived database [7]. Statistical analysis was performed using a variety of computer
packages including XLstat, NCSS 2007, “R” and NCSS 2010. Alpha diversity analysis was conducted by using Qiime
(www.qiime.org) [2-6]. Significance reported for any analysis is defined as p<0.05.
Results and Discussion
After stringent quality sequence curation a total of 236186 sequences were parsed and 225220 were then clustered.
225078 sequences identified within the Bacteria domain were utilized for final microbial analyses. The average reads
per sample was 112046. For alpha and beta diversity analysis samples were rarefied to 30000 sequences and
bootstrapped at 25000 sequences. The Shannon-Wiener Index curve plot reaches a plateau at approximately 5000
sequences indicating that sequencing depth was sufficient to capture the full scope of microbial diversity. Sequence
analysis results revealed that the hot spring contains bacteria from the classes Proteobacteria and Firmicutes, and
eukaryotes from the family Ascomycota and Artropoda, respectively.
Acknowledgements
This project was supported by TUBITAK with 215M161 project number.
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Introduction
In Bulgaria, the species of ants, family Formicidae, are among the most diverse found in the Balkan Peninsula, with
175 reported species from 42 genera and 6 subfamilies, as a consequence of the country’s heterogeneous topography
and the presence of sub-Mediterranean climatic influence in the southern regions. Only Greek ants, with 280 listed
species, are more diverse. The most recent review of Bulgaria’s myrmecofauna in 2010 was prepared mainly on
already published records and following changes in the family taxonomy during the previous decades. Subsequently,
12 more species have been added to the existing list of 163. Although, Bulgarian ant fauna is considered to be relatively
well studied, the finding of unrecorded species continues, especially among the rare social parasites and species with
more southern distributions in the Balkans.
Material and Methods
After field trips to several sites in the southern regions of Bulgaria (the mountains, including Strandzha, Sakar, the
Eastern Rhodopes, Slavyanka, Belasitsa and Ograzhden, as well as the Besaparski Hills and Struma Valley), the author
found ant species previously unrecorded in Bulgaria. The main collection method was by hand. The studied specimens
were deposited in the author’s collection.
Results and Discussion
The current study presents data on 19 ant species recorded for the first time in Bulgaria, i.e. Aphaenogaster
finzii Müller, 1921, A. graeca Schulz, 1994, A. subterraneoides Emery, 1881, Camponotus honaziensis Karaman &
Aktaç, 2013, C. oertzeni Forel, 1889, Crematogaster ionia Forel, 1911, Cr. lorteti Forel, 1910, Lasius reginae Faber,
1967, Messor
hellenius Agosti
&
Collingwood,
1987, M.
orientalis (Emery,
1898), Monomorium
monomorium Bolton,
1987, Myrmoxenus
kraussei (Emery,
1915), Plagiolepis
xene Stärcke,
1936, Strongylognathus cf. karawajewi Pisarski,
1966, S. rehbinderi Forel,
1904, S. silvestrii Menozzi,
1936, Temnothorax exilis (Emery, 1869), T. finzii (Menozzi, 1925) and Tetramorium indocile Santschi, 1927.
Additionally, new localities of rare species were found. The majority of new ant records were found in the Eastern
Rhodopes – a mountain range whose average altitude is 330 m and which is influenced by the mild Mediterranean
climate. After the revaluation of previously known species and new data, the number of ant species in Bulgaria is now
near 190, although the unresolved systematic problems in some genera (e.g. Tetramorium, Temnothorax, Messor),
and the questionable presence of some species makes the final account incomplete.
Key Words: ants, Formicidae, fauna, Bulgaria, new records
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Introduction
Genetic differences in 16S rRNA gene regions of mitochondrial DNA of Nannospalax xanthodon, Nannospalax
ehrenbergi and Nannospalax leucodon were determined by sequence analysis to determine phylogenetic relationship
between populations and to contribute to their taxonomy.
Material and Methods
Genetic diversity and phylogeny of Nannospalax from Turkey was described by using 560 bp length of 16S rRNA
gene region in mitochondrial DNA. A total of 93 samples belonging to 67 populations of Nannospalax xanthodon, 10
populations of Nannospalax ehrenbergi and 4 populations of Nannospalax leucodon were studied in the study. The
distance and model-based phylogenetic analyses and a network analysis were used to reveal phylogenetic relations
between populations. Also, DNA polymorphism, number of haplotypes, haplotype and nucleotide diversity and their
standard deviations were determined to reflect genetic composition of the populations.
Results and Discussion
A total of 90 haplotypes were determined in 93 Nannospalax samples. In phylogenetic tree
topologies, N. ehrenbergi was clearly separated from other populations. In addition to this, representatives
of N. leucodon created a second separate group. Three species, N. nehringi including eastern Anatolian chromosomal
races, N. tuncelicus (2n=54 chromosomal races) and N. labaumeicomprising Central Anatolian chromosomal races,
which are mostly postulated as synonym of N. xhantodon, formed three different groups. Additionally, other
chromosomal races (2n = 36, 38, 40, 52K) of N. xhantodon clustered in a distinct branches. The highest nucleotide
diversity values within chromosomal races were observed in 2n = 56 (N. tuncelicus, π = 0.026) and 2n = 40 (N.
xanthodon, π = 0.021). The lowest value of that was found in 2n = 48 (N. ehrenbergi). Among species, the highest
value of the same statistic was observed in N. xhantodon (π = 0.042), while, the lowest value was in N. nehringi (π =
0.013).
According to results of this study, it was suggested that N. nehringi distributed in Eastern Anatolia, N.
labaumei distributed in Central Anatolia and N. tuncelicus located in Tunceli province may be considered to be
separate species and they are not synonym of N. xanthodon. Therefore it may think that there are six species of blind
mole rats with allopatric distribution in Turkey.
Acknowledgment
This study was supported by Research Project Unit of Ömer Halisdemir UNIVERSITY (no: FEB 2012/02) and
TUBITAK project (no: 112T606).
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Giriş
Zeytincilik, ülkemiz Ege kıyısında ve yakın coğrafyada başta gelen tarım uygulamalarından biridir. Zeytin tarımının
Egedeki tarihi binlerce yıl öncesine uzansa da, zeytinliklerin ülkemizde yaygınlaşması ve peyzajın bugünkü halini
alması, tarım politikalarının teşvikiyle son yüzyıl içinde gerçekleşmiştir. Bu süreçte Akdeniz ekosistemi doğal yaşam
alanları yerlerini zeytinliklere bırakırken, yer yer doğal habitatlarla mozaik bir peyzaj sergileyen, yer yer ise
monokültür özelliği gösteren bir “zeytin ekosistemi” ortaya çıkmıştır. Diğer yandan zeytin ağacı (Olea europaea),
Akdeniz ekosisteminin doğal bir elemanıdır ve yaygın görüşe göre zeytinlikler biyolojik çeşitliliği kararlı bir şekilde
muhafaza eden yaşam alanları olarak kabul görmektedir. Ancak Akdeniz genelinde doğal yaşam alanlarını (maki,
çam, karışık orman biyotopları) zeytinliklerle karşılaştıran faunistik veya ekolojik çalışmalar oldukça azdır ve
biyotoplar arasındaki farkların hayvan çeşitliliğine yansımaları iyi bilinmemektedir.
Örümcekler, Akdeniz karasal komünitelerinde tümü avcılardan oluşan, tür zenginliği yüksek bir canlı grubudur. Diğer
karasal omurgasızlara göre tür teşhisleri nispeten kolaydır. Kelebekler veya kuşlar gibi ekolojik gösterge olarak tercih
edilen hayvanlara göre kullandıkları yaşam alanı çok daha küçüktür. Tüm bu nedenlerle örümcekler, ekolojik gösterge
olmaya aday alternatif canlılardır. Bu çalışmanın amacı zeytinliklerde ve Akdeniz doğal yaşam alanlarında var olan
örümcek komünitelerini karşılaştırmak, aralarındaki farkları ortaya çıkarmaktır.
Materyal ve Metot
Çalışma alanı Kuzeybatı Anadolu’da, Ayvacık ve Edremit ilçeleri içinde kalan bölgede, Kaz Dağlarının güney
eteklerinde yer almaktadır. Arazi çalışmaları 2015 ve 2016 yıllarında, Mayıs ve Haziran dönemlerinde
gerçekleştirilmiştir. Seçilen zeytinlik, maki, çam ve karışık orman parselleri düşürme tuzakları ile örneklenmiştir. Her
bir parsele 20 – 40 tekrar sayısında tuzak kurulmuş ve tuzaklar iki hafta alanda tutulmuştur. Tuzaklardan elde edilen
örümcekler laboratuvarda teşhis edilmiş, sayılmış ve her bir parsel için tuzak sonuçları birleştirilerek komünite veri
kümeleri oluşturulmuştur. Komünitelerin benzerliği (β-çeşitlilik), çok değişkenli istatistiksel analizler kullanılarak
(hiyerarşik kümeleme; DCA ve NMDS ordinasyon, ANOSİM) araştırılmıştır. Ayrıca alanlar arasında tür zenginliği
ve çeşitliliği (α-çeşitlilik) karşılaştırılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmada doğal biyotoplarda 145, zeytinliklerde 156, toplamda ise 249 tür tespit edilmiştir. Tür zenginliği parseller
arasında 25 ile 51 aralığında değişmektedir; doğal biyotop parsellerinde ortalama 42, zeytinliklerde ise ortalama 41
tür görülmüştür. Tür zenginliği ve çeşitliliği (α-çeşitlilik) değerlendirildiğinde farklı biyotoplar arasında anlamlı fark
bulunamamıştır. Komünite benzerliği (β-çeşitlilik) değerlendirildiğinde ise, çok değişkenli analizlerin tümünde
zeytinliklere ait komüniteler, doğal biyotoplardan ayrı kümelenmiştir ve komünite kompozisyonları arasındaki
farklılıkların anlamlı olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre, insan kökenli bir biyotop olan zeytinliklerde, Akdeniz
doğal biyotoplarına eşdeğer zenginlikte bir komünitenin kendine yer bulduğunu, ancak komünite kompozisyonunun
oldukça farklı olduğunu söylemek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Araknoloji, Ekoloji, Karasal Omurgasızlar, Hızlı Biyoçeşitlilik Değerlendirme, Araziye Dayalı
Envanter
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Introduction
This study was carried out in order to determine the Molluscan species distributed in the Posidonia
oceanica and Zostera marina meadows of the Sea of Marmara. The studies related to the Molluscan species in the
Sea of Marmara date the year 1775 when Forskall noted Pinna nobilis from the area. In the following years, although,
many studies carried out on the molluscs in the Sea of Marmara (i. e. Sturany, 1895; Ostroumoff, 1896; Degner, 1925;
Albayrak et al., 2004; Tuncer et al., 2004), there are no sufficient information on their distribution in the phanerogam
meadows, which is one of the important biotopes for marine organisms.
Material and Methods
The examined material in this study was obtained during the research project held along the Sea of Marmara
(TUBITAK: 111Y268) including the period between 25.09.2012 and 05.10.2012. The investigated benthic material
was collected at seven stations at depths up to 10 m by using a box core or randomly by snorkelling.
Results and Discussion
As a result of faunistic examination of the sampled benthic material, a total of 74 Molluscan species were identified,
of which Alvania mamillata Risso, 1826; Haliotis tuberculata lamellosa Lamarck, 1822; Obtusella
macilenta (Monterosato, 1880); Pollia dorbignyi (Payraudeau, 1826); Pusillina marginata (Michaud, 1830); Rissoa
ventricosa Desmarest, 1814; Thylaeodus rugulosus(Monterosato 1878) have no registration in the previously carried
studies in the Sea of Marmara.
Key Words: Marmara Sea, Turkey, Mollusca, Phanerogam
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Introduction
MSS (Mesovoid Shallow Substratum) traps are a method that used to collect arthropod groups under soil and stone
accumulated areas. To determine Coleoptera families, this method have been used for the first time in Turkey.
Obtained Coleoptera families and preliminary ecological observations are presented in this study.
Material and Methods
Plastic tubes with 78 cm length and 70 mm width, including holes between the seventh and thirtieth centimeters in the
bottom were used to collect the specimens. The tubes were placed completely under the surface in vertical position,
and a cup containing ethylene glycol was put deep inside of the tubes. Humid soil or stone accumulated areas were
preferred. Total of 12 MSS traps were set up under the soil ground in Spil, Nif and Yamanlar Mountains (İzmir
Province) and Bozdağlar Mountains (Manisa Province) and checked them regularly from November 2014 to April
2017.
Results and Discussion
As a result, the families of Anthicidae, Carabidae, Curculionidae, Elateridae, Heteroceridae, Histeridae, Leiodidae,
Ptilidae, Scarabaeidae, Staphylinidae and Throcidae were identified from collected MSS trap samples. Some
Staphylinid specimens were collected from leaf litters with berlesse funnel and obtained specimens were compared
with MSS samples. Some species were collected both two tecniqe and this shows some species movable inside soil
and live surface until 70 cm deep of soil. Besides Coleoptera specimens were collected mostly summer times. It shows
some terrestrial species don’t like wet and cold conditions and move toward deep inside soil winter times and these
species migrate seasonally.
Key Words: Hypogean Fauna, MSS trap, Coleoptera, Western Anatolia, Turkey
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Introduction
Anatolian mountain frogs currently comprise four knowing species (Rana macrocnemis, Rana camerani, Rana
holtzi and Rana tavasensis). Generally, their distribution is restricted to the mountainous regions of Anatolia. The
taxonomic situation of the species is crucial to understanding its evolutionary pattern, and separating between
historical and on-going reasons of differentiation. In this study, we evaluate this group according to their COI gene
region differentiation.
Material and Methods
We sampled 14 individuals from different parts of Anatolia (R. macrocnemis; Bursa; Uludağ, R. camerani; Kayseri;
Erciyes, R. tavasensis; Muğla; Atlıdere, R. holtzi; Mersin; Eğrigöl). After genomic DNA was extracted from the tissue
samples, cytochrome oxidase subunit 1 (COI, 743 bp) of the mitochondrial was sequenced. All sequences were
corrected with eye and aligned by using Bioedit program. Phylogenetic analyses were conducted using DNaSP,
Network, Mega 6.0, PhyML 3.0, MrBayes 3.1.2. and PAUP 4.0 softwares. The reconstructed phylogenetic trees are
graphically represented using FigTree v 1.4.2. Rana dalmatinasequences obtained from GenBank (JN871602 and
KP697920 for COI) was assigned as the outgroup for the phylogenetic analyses.
Results and Discussion
A total of six haplotypes (H1-H6) were determined based on COI gene region. H1 and H2 contained individuals from
Uludağ, Bursa. H3 and H4 consist of individuals from Erciyes, Kayseri. H5 and H6 included Eğrigöl, Mersin and
Atlıdere, Muğla individuals, respectively. Pairwise genetic distance values (FST) of R. tavasensis (H6) were high
from other Anatolian mountain frogs (range from 0.076-0.086). The data from COI analyses indicated that haplotypes
of R. tavasensis (H6) are different from other Anatolian mountain frogs by high bootstrap and posterior probability
values. In conclusion, according to our phylogenetic analysis, no significant differences were found among the R.
holtzi (H5), R. camerani (H3 and H4) and R. macrocnemis (H1 and H2) samples according to COI gene region.
Also, R. tavasensis was different from other species with high bootstrap, posterior probability and pairwise genetic
distance (FST) values in the phylogenetic analysis.
Key Words: Mitochondrial DNA, COI, Phylogeny, Anatolian Mountain frogs, Systematic
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Introduction
Hydrozoan polyps are generally unknown organisms because they are mostly microscopic. Benthic cnidaria members
play role of energy transfer from pelagic system to benthic system through food chain and they have symbiotic with
many organisms with many bivalves, gastropodes, algeas etc. This study is aimed to determine fauna of the hydroid
polyps of the Side coasts which is in East Coasts of Gulf of Antalya, between 2011-2012 years with the seasonal
sampling.
Material and Methods
In the study area, the samples were taken from the up infralittoral area with the apnea divings and some physiochemical
features (salinity, degree, dissolved oxygen, electrical conductivity) of the environment were determined. For
identification of species, the World and the Mediterranean hydroid polyp systematic studies were used. This study,
carried out between 2011-2012 years in Alanya which is in gulf of Antalya by seasonal sampling. The station is in the
center of Side (36°45’55”K 31°23’07“D). Surface physicochemical parameters measured in the area. Samples
collected by apnea diving. Taken in 5 lt plastic bottles added %4 formalin solution and examined in lab with binoculer
microscope.
Results and Discussion
Hydroid polyp fauna of the study area is represented by 9 species; Eudendrium capillare, Turritopsis
nutricula, Pennaria disticha, Halopteris diaphana, Scandia gigas, Scandia michaelsarsii, Sertularella eliisi, Clytia
hemisphearica, Clytia noliformis from Side coasts. Physicochemical parameters such as salinity, temperature,
electrical conductivity, and dissolved oxygen measured for all seasons. From these species of Side coast and C.
hemisphaerica, H. Diaphana, P. disticha and E. capillare are common species of our study area.
Key Words: Cnidaria, Hydroid, Hydrozoa, Mediterranean, Benthos
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Giriş
Bursa ili örümcek faunası üzerine yapılan çalışmalar genellikle Bursa-Uludağ yöresinde yayılış gösteren bazı
familyalara ait türlerin tespiti, Nilüfer ilçesi ve Uluabat Gölü civarında yayılış gösteren türler ile ilgilidir. Bu çalışma
ile, daha önce çalışılmamış Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinin örümcek faunasınının belirlenmesi
hedeflenmiştir. Bu kapsamda 2016-2017 yılları arasında çeşitli yöntemler kullanılmak üzere toplanan örümcek
örnekleri incelenmiştir.
Materyal ve Metot
Araştırma alanını Bursa iline ait Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçeleri oluşturmaktadır. Araştırma alanından el
aspiratörü, atrap, japon şemsiyesi, vurma, eleme ve antifiriz içeren çukur tuzak (yer düşürme tuzakları) yöntemi ile
toplanan örümcek örnekleri, %70’lik etil alkole alınıp etiketlenerek laboratuvar ortamına taşınmış ve örneklerin tür
teşhisini belirleyen erkek ve dişi bireylerin cinsiyet ve üreme organları stereo mikroskop ile incelenmiş ve tür
seviyesinde teşhisleri yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmada Mustafakemalpaşa ilçesinden 30 familyaya ait 70 tür belirlenmiştir. Bununla birlikte Karacabey
ilçesinden ise 32 familyaya ait 118 tür tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında Araneidae, Salticidae, Linyphiidae,
Lycosidae, Theridiidae ve Gnaphosidae en fazla türle temsil edilen familyalar olarak bulunmuştur.
Bu çalışma ile Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinin örümcekleri ilk kez ayrıntılı olarak incelenmiş ve
zoocoğrafik açıdan Palearktik türlerin baskın olduğu tespit edilmiştir.
Teşekkür
Arazi çalışmalarında yardımlarından dolayı Doç. Dr. Ersen Aydın YAĞMUR (Celal Bayar Üniversitesi)’ a teşekkür
ederiz.
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Introduction
Phoenix theophrasti is one of the few tree species tertiary relict endemic to the eastern Mediterranean and it is one of
the two palm species native to continental Europe. It has local populations both in Crete-Greece and in southwest part
of Turkey. Because of its restricted distribution it is at risk of extinction, which is the fate of most of the relict endemic
species. The intergenic spacer trnL–trnF and trnL intron evolved faster than codon region in the chloroplast genome
and are often used to study relationships among genera, among species and also within species. The main goal of this
study was the determination of sequence variations in trnL intron and trnL-trnF intergenic spacer regions of cpDNA
in P. theophrasti populations in Turkey. The secondary goal of the study was to analyze 9 different palm species
which are P. dactylifera, P. reclinata, P. rupicola, P. roebelenii, P. canariensis, P. laureiri, P. acaulis, P.
sylvestris from Phoenix genus and C. humilis from Chamaerops genus in terms of the same regions of the cpDNA to
determine the phylogenetic relations among them together with P. theophrasti. C. humilis was included in the study
as the second natural palm species of the Europe, having a close natural distribution area with P. theophrasti. This
study gives an idea about the molecular evolution of the studied cpDNA regions in the palm species.
Material and Methods
Five P. theophrasti populations from Datça-Hurmalıbük, Datça-Dimitri Bay, Datça-Eksera Valley, Patara and
Kumluca-Karaöz, and one P. theophrasti ssp. Gölköy population from Bodrum-Gölköy were sampled and used in the
study. Five individuals from each palm species were obtained from Köyceğiz-Palm Center. The cpDNA spacer region
between the trnL and trnF gene and the trnL intron were amplified, sequenced and sequence data was analyzed.
Results and Discussion
354 bp sequence analysis of trnL-trnF intergenic spacer region of cpDNA resulted in only one haplotype in six P.
theophrastipopulations and five haplotypes for the ten palm species analyzed. Among these five haplotypes,
Haplotype-2 was common in all species, except P. roebelenii. 532 bp sequence analysis of trnL intron region was
also resulted in only one haplotype in six P. theophrasti populations while three haplotypes were detected for ten palm
species. Among these three haplotypes, Haplotype-1 was common in all species. Results of this study indicated that
analyzed cpDNA regions are highly conserved in palm species. P. theophrasti must be included in the Red List of
IUCN under the critically endangered (CR) category. It is recommended that “insitu” combined with “ex situ”
conservation precautions should be taken urgently. It seems to be not proper to classify Bodrum-Gölköy Population
as a subspecies of P. theophrasti. Also, it seems there is an important need for re-evaluation of the taxonomy of palm
species by using molecular data.
Key Words: Phoenix theophrasti, palm species, chloroplast DNA, trnL intron region, trnL-trnF intergenic spacer
region

159

(13453) Identification and Distribution of Hypericum perforatum L. on Mount Işıklar
(Ganos), Tekirdağ, Turkey
AZİZ ŞATANA 1, BURHAN ARSLAN 2, ERTAN ATEŞ 2, ERDAL ÜZEN 3, CÜNEYT ÇIRAK 4
1
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
2
NAMIK KEMAL UNIVERSITY
3
ISTANBUL UNIVERSITY
4
ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
azizsatana@hotmail.com
Introduction
Turkey is an important country for Hypericum L. species in the world. The city of Tekirdag is located at northeast part
of Turkey, in Marmara region. The highest point of Tekirdag is located at Mount Isiklar (Ganos) which is a part of
Tekir Mountain range. Mount Isiklar has a specific flora thanks to microclimate for Hypericum L. The particular
objectives of the study is gathering, distribution, identification and exemplification of Hypericum perforatum L.
Material and Methods
This research was conducted in 2012. In order to gather Hypercium species from the natural areas, the field trip to
Kumbag-Yenikoy, Yenikoy-Nisantepe, Ucmakdere, Bakacak Tepe, Ormanli (Dolapdere), Guzelkoy-Gazikoy, Isiklar
village-Yenice and Palamut (16-22 July 2012) was conducted. Each locaion was screened during a day. The field trip
is made between 12 and 16 July 2012 during flowering period of the species. During the study, the specimens of
herbarium were collected on the order of more than 10 plants for diagnosis by determining the places of each species
with GPS technology.
Collected plant speciments were dried on the same day. After the drying process is completed, specimens were sent
to the Department of Biology, Istanbul UNIVERSITY, Turkey. Plant species identification were conducted in this
department. In the research records, the name of plant, the number of plant, coordinate, height, locality, habitat,
collecting date and species name were recorded.
Results and Discussion
The results indicate that Hypericum perforatum L. was identified in 8 locations, particularly in the east-west and northsouth of Mount Isiklar. H. perforatum L. was found in Kumbag at an altitute of 13 m in the location that is called
Bakacak Tepe, the summit of Mount Isiklar with an altitude of 932 m. It was determined that this species spreads at
each location from the sea level to the peak point. The results also indicate that H. perforatum L. is spotted at each
and every location. H. perforatum L. is a species that has the largest distribution area. This species spreads to each
location at Mount Isiklar. It spreads to each location from the sea level to the summit. However, due to the factors
such as increased human activities at and around of Mount Isiklar, urbanization, industrialization and climate change,
it has been indicated that the risk of extinction of Hypericum perforatum L. in the near future is high.
Acknowledgement
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Introduction
The genus Cousinia Cass. comprises approximately 690 species throughout the world and nearly all of them occur in
the central and southwestern Asia. It is known that there are about 630 species in world. Most of these species are
distributed in Iran, Afghanistan and Central Asia. According to flora of Turkey, Cousinia genus is represented by 38
species and species of these are endemic to 26. It is important that such a high-endemic genus is distribution in Turkey.
Material and Methods
For palynological investigations, pollen material was obtained from herbarium specimens. The pollen slides were
prepared according to Wodehouse’s technique. For the pollen dimensions, 20-30 pollen grains per each. SEM
micrographs were used to determine exine sculpturing of the pollen. For the seed length and width, (10–)30–35 seeds
per each species were measured. Measurements were made using Image Tool software. Minimum-maximum range,
mean, standard deviations of seed length and width as well as length/width ratio were calculated. By using SEM
micrographs were determined ornamentation of seed surface.
Results and Discussion
With this study, micromorphological and palynological characteristics of Cousinia davisiana Hub.-Mor , Cousinia
foliasa Boiss. & Bal., Cousinia ramosissima DC. and Cousinia stenocephala Boiss. species belong to stenocephala
sections of Cousinia(Asteraceae) genus which were close relatives to each other were examined then similarities and
differences were revealed. size, shape and sculpturing pattern of pollen grains of the species and seed characters were
presented, using light and scanning electron microscopy to evaluate the taxonomic relevance of macro and micromorphological. As a result, properties of pollen grains: radial symmetry, apertüre tricolporate, pollen shape prolate.
Eksin structure tectat, reticulate ornamentation. Seed properties of species have vertical stria.
Key Words: Asteraceae, Cousinia, Micromorphology, Palynology, Stenocephala
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Introduction
According to the Checklist of the Flora of Turkey, in Turkey there are 11.700 plants 3.649 of which are endemic to
Turkey. As to the data of the Flora of Turkey; there are about 970 geotypes belonging to 80 genus in 13 families.
Karaman Province takes place on the middle of Montain Toros which is rich in endemics and also in crucial location
as for geophyte plants.
Material and Methods
The photos of the geophytes spreading different regions of Karaman province were taken in their natural
environments, then collected and then according to common herbarium techniques they are all pressed and dried. To
diagnose the dried samples, The Flora of Turkey and other related sources were used. The diaognosed samples are
still preserved in Selcuk UNIVERSITY KNYA Herbarium.
Results and Discussion
As a result of the studies 105 geophytes taxa were identified belonging to Amaryllidaceae, Araceae, Asparagaceae,
Colchiaceae, Euphorbiaceae, Geraniaceae, Iridaceae, Liliaceae, Orchidaceae, Paeoniaceae, Papaveraceae,
Primulaceae and Ranunculaceae families. Here are some taxa 30 of which are endemic: Scorzonera eriophora, Lactuca
variabilis, Iris stenophylla subsp. stenophylla, Iris sprengeri, Iris schachtii, Iris junonia, Gladiolus anatolicus, Crocus
biflorus subsp. isauricus, Crocus danfordiae, Crocus karamanensis, Muscari aucheri, Muscari bourgaei, Bellevalia
clusiana, Muscari massayanum, Muscari vuralii, Muscari racemosum, Tulipa cinnabarina, Fritillaria acmopetala
subsp. wendelboi, Fritillaria aurea, Fritillaria serpenticola, Hyacinthella lazulina, Hyacinthella heldreichii, Allium
gayi, Allium brevicaule, Allium goekyigitii, Asparagus coodei, Gagea goekyigitii ve Corydalis wendelboi subsp.
wendelboi.
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Introduction
Viticulture is practiced over large areas in Turkey, which not only plays an important role in the livelihood of the
people in many parts of our country, but also provides important value added to the national economy. Grapevine
(Vitis vinifera L.) is an important species with a very old historical background, widely cultivated in the world. Turkey
is situated in the most favorable climatic zone for viticulture in the world. Southeastern Anatolia Region is an
important region in terms of vineyard area and grape production. In vineyard, weeds constitute one of the most
important plant protection problems that reduce yield and hamper the quality of produce. Among these weeds, the
species hosting disease and harmful plants make weed control a necessary practice. The problematic parasites of
vineyards could be transported through plant material across the regions or even between the countries, if weeds are
not controlled. At the same time weeds limit the agricultural production by affecting the cultivated plants in the regions
they are moved to.
Material and Methods
The main material of the work plant pressing tool, GPS device, region maps, one m2 quadrate and drying papers.
Survey works were carried out in Diyarbakir province during 2017. A total of 78 vineyards were surveyed. Weeds
density m2 and frequency of occurrence were calculated.
Results and Discussion
As a result, 165 different weed species were obserevd in Diyarbakır vineyard production areas. The species having
density more than 1 m-2 were Avena sterilis L. (9.93), Fumaria asepale Boiss. (7.18), Galium
tricornutum (4.85), Ranunculus
arvensis (3.82), Silene
aegyptiaca (3.70), Bromus
sterilis (3.64), Lamium
purpureum (3.58), Hordeum
spontaneum (3.35), Anthemis sp.
(3.07), Crepis
alpina (2.94), Thlaspi
perfoliatum (2.91), Alopecurus
myosuroides (2.81), Bongardia
chrysogonum (2.80), Scandix
pectenveneris (2.24), Cynodon
dactylon (1.71), Hypecoum
procumbens (1.69), Lolium
perenne (1.41), Sorghum
halepense (1.33), Sinapis
arvensis (1.24), Buglossoides
arvense (1.22), Daucus
carota (1.21), Trifolium
nigrescens (1.21), Vicia hybrida (1.05), Senecio vernalis (1.04) and Ornithogalum narbonense (1.02). Weeds having
frequency of occurrence more than 50% were Lamium purpureum (66.68%), Papaver sp. (66.49%), Senecio
vernalis (65.82%), Anthemis sp. (65,10%), Avena sterilis (63,07%), Ranunculus arvensis (60,44%), Convolvulus
arvensis (56,76%), Carduus
pycnocephalus (55,79%), Galium
tricornutum (55,43%), Fumaria
asepale
(55,05%), Crepis alpina (54,08%), Thlaspi perfoliatum (51,95%) and Sinapis arvensis (51,04%). The knowledge of
weed flora and density of the prevailing species in a particular region is pre-requisite for development of effective
management practices. Different studies have been conducted to observe weed flora of vineyards in different regions
of the country. This is the first study conducted to determine the frequency and density of weed species prevailing in
the vineyards of Diyarbakır province. These information could be used to develop site-specific weed management
practices in the region.
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Introduction
1

Turkey is the fourth biggest vegetable producer in the world. Samsun Province, with two large alluvial plains, the
Bafra and Carsamba Plains, is one of the most important vegetable growing areas of Turkey. There is intensive
agricultural production of summer and winter vegetables in the field and in greenhouses on these plains. Tetranychid
and eriophyoid mites have economic impacts on vegetable production by causing both direct and indirect damage.
There is increasing interest in using biological control agents because of the side effects of pesticides. Members of the
family Tydeidae are cosmopolitan, soft-bodied mites encountered in different habitats. They have been recorded as
phytophages, mycophages, pollenophages and scavengers, and also as predators. The present study was carried out to
determine tydeid species and their abundances on vegetables in Samsun Province.
Material and Methods
Surveys of vegetable fields were done throughout the growing areas of the Bafra and Carsamba Plains in 2015 and
2016. Leaf samples were collected from 32 different summer and winter vegetables in different vegetative periods
throughout the year. The upper and lower leaf surfaces were examined under a binocular microscope. Tydeid mites
were counted in a 4 cm2 area of both the upper and lower surfaces of the leaves to determine the population density.
All mites were preserved in 70% ethyl alcohol, cleared in lacto-phenol, and then mounted in Hoyer’s medium for
identification.
Results and Discussion
A total of seven species belonging to two genera were found. They were Tydeus californicus (Banks), T.
kochi Oudemans, T. martae Kazmierski, T. praeditus Livshitz et Zapletina, Lorryia cf. Pulchra (Oudemans), L. cf.
rutrus Theron et Ueckermann and L. visenda (Kuznetzov). Four of them, T. martae, T. praeditus, L. cf. rutrus and L.
visenda, are first records for Turkey. Different combinations of these species were collected from different vegetables.
The most common species was T. martae. Despite the regular use of pesticides against vegetable pests, it is notable
that tydeid mites can still be found on vegetable crops.
Acknowledgements
This study is a part of the M.Sc. thesis of the first author and was funded by the Scientific Research Foundation of
Ondokuz Mayis UNIVERSITY (Project Number: PYO.ZRT.1904.13.018).
Key Words: Acari, Tydeidae, biological control, vegetable, Black Sea region

164

(13535) Hybrizontinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) – a New Subfamily for the
Fauna of Turkey
JANKO KOLAROV 1, FARUK GÜRBÜZ 2
FACULTY OF PEDAGOGY, UNIVERSITY OF PLOVDIV, PLOVDIV, BULGARIA
2
SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY, DEPARTMENT OF BIOLOGY, FACULTY OF ARTS AND SCIENCE,
ISPARTA, TURKEY
j.kolarov@abv.bg
Introduction
1

Hybrizontinae is small subfamily with 3 recent valid genera (Eurypterna Foerster, 1862; Ghilaromma Tobias, 1988;
and HybrizonFallen, 1813) and 13 species, distributed in Palaearctic and Holarctic region. Hybrizontinae are
endoparasitoids of Formicidae genera Formica L., Lasius F., Myrmica Latreille and Tapinoma Förster. Detail history
of larval parasitism of Hybrizon buccatus on the ant Lasius grandis Forel, 1909 can be found in Gómez Durán & van
Achterberg. Probably parasitism on Lasius (Lasius) japonicus Santschi was reported by Murakami.
Material and Methods
The Ichneumonidae specimens were collected by insect net and Malaise trap. Materials are preserved in the collection
of the UNIVERSITY of Plovdiv (Bulgaria). General distribution is given after Yu et al.
Results and Discussion
Until now the subfamily was not found in the Turkish fauna. In the materials from Turkey we found a specimens
of Hybrizon buccatus. The subfamily, genus and species are first records for the Turkish fauna. New localities of the
species from Bulgaria are presented. Hybrizon buccatus is redescribed, figured and reported for the first time from
Turkey.
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Giriş
Hymenoptera takımı coleoptera, lepidoptera ve dipteradan sonra dördüncü büyük böcek takımıdır. Sahip olduğu çok
fazla sayıda tür ile ichneumonidae familyası bu takım içerisinde en geniş familyayı oluşturmaktadır ve tüm böcek
gruplarının yaklaşık %5 ini kapsamaktadır. Ichneumonidler tarım ve ormanlık alanda zarar veren birçok böcek
takımını ve bazı örümcek gruplarını konak olarak kullanarak biyolojik kontrolde önemli rol oynarlar.
Materyal ve Metot
Bu çalışma ile günümüze kadar Ichneumonidae familyası ile ilgili Türkiye’de yapılmış çalışmaları derleyerek özellikle
Trakya bölgesinde tespit edilmiş tür çeşitliliğini ortaya çıkarma amaçlanmıştır. Bu kapsamda günümüze kadar
yapılmış tüm çalışmalar incelenip Trakya bölgesi, ayrı ayrı il bazında ve tüm Trakya olarak ele alınarak tür listesi
tabloları oluşturulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmada günümüze kadarki literatürler incelenerek Ichneumonidae (Hymenoptera) familyasının Trakya bölgesi
kontrol listesi oluşturularak bölgedeki tür sayısı tespit edildi. Öncelikle ichneumonidae familyasının genel özellikleri
verilip, ekolojik önemleri vurgulanarak Trakya bölgesinin tür çeşitliliğini ortaya çıkarmak için bu kapsamda
günümüze kadar yapılmış tüm çalışmalar incelenip Trakya bölgesi, ayrı ayrı il bazında ve tüm Trakya olarak ele
alınarak tür listesi tabloları oluşturuldu ve onları veren makaleler tabloda belirtildi. Sonuç olarak, Ichneumonidae tür
sayısı Trakya bölgesinde 253 olarak bulundu. Elde edilen veriler doğrultusunda ichneumonidlerin ekolojik önemleri
göz önüne alındığında ve komşu ülkelerdeki tür çeşitliliği karşılaştırıldığında konuyla ilgili daha fazla araştırma ve
çalışma yapılmasıyla sayının daha fazla olacağı öngörülerek çalışmaların nerelerde yapılması gerektiği vurgulandı.
Anahtar Kelimeler: Ichneumonidae, Trakya bölgesi, Kontrol listesi
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Giriş
Bu çalışma Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü III. Bölge Müdürlüğü,
Edirne Şube Müdürlüğü’nün “Edirne İli’nin Karasal Biyolojik Çeşitlilik ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik
Envanter ve İzleme İşi” projesi kapsamında 2013-2014 yılları arasında yapılmıştır. Trakya bölgesinde yer alan Edirne
İlinde genellikle kuru ormanlar, antropojen step sahası, sulak alanlar, maki ve kumul alanlar başlıca vejetasyon
tiplerini oluşturur. Kuzeyde özellikle meşe ormanlarının hakim olduğu alanda orta kısımlarda Antropojen step sahası
hakimdir. Güney kısımlarında Koru Dağları ve Enez’e doğru devam eden yükseltiler üzerinde yine kuru ormanlar
özellikle kızılçam ormanları ve yer yer meşe ormanlarının hakim olduğu görülmekle birlikte bu alanda maki oldukça
önemli yer tutar. Enez-Mecidiye kumulları yine alanın ve Trakya’nın önemli vejetasyonlarından biridir. Bölgede yer
alan Meriç, Arda ve Tunca Nehirleri ve bunların oluşturduğu sulak alanlar başta Meriç Deltası ve Gölbaba olmak
üzere önemli sulak alanlar arasında yer almaktadır. Sulak alanlar ve kumullar bölgenin en hassas ekosistemlerini
oluşturmaktadır.
Materyal ve Metot
2013- 2014 yılları arasında gerçekleştirilen arazi çalışmaları ve Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümü’nde bulunan ve bölgeden daha önceden toplanan örneklerin teşhisi ve alanla ilgili yapılan çalışmalara
dayanarak bölgenin floristik listeleri oluşturulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Edirne ilinde Türkiye Florası’nda kayıtlı takson sayısı 323’tür. 1982-2014 yılları arasında yapılan çalışmalarla birlikte
takson sayısı 898’e çıkmıştır. 2014 yılında yapılan çalışmalar sonucunda bölgede; 111 familya ve 522 cins’e ait 1270
tür, 284 alttür ve 111 varyete olmak üzere toplam 1334 takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 11’i Pteridophyta,
4’ü Gymnospermae ve 1319’u Angiospermae alt divizyosuna dahildir. Ayrıca yapılan bu çalışmada bölgede yaygın
olarak bahçe veya tarlalarda üretimi yapılan kültür bitkileri, süs amacıyla kullanılan peyzaj bitkileri de araştırılmış,
bunun sonucu olarak da Edirne ili sınırları içerisinde toplam 147 taksonun kültür amacıyla kullanıldığı tespit
edilmiştir. Bunla birlikte kültür bitkileri de dahil olmak üzere Edirne’de bulunan toplam damarlı bitki taksonu sayısı
1481 olarak tespit edilmiştir. Alanda 23 endemik bitki ve IUCN kategorilerine göre değişik tehlike kategorilerinde
yer alan 131 nadir tür bulunmaktadır. Endemik ve nadir toplam 29 taksonun tehlike kategorilerine dağılımları şöyledir:
8 takson kritik “CR”, 17 takson tehlikede “EN”, 47 takson zarar görebilir “VU”, 12 takson az endişe verici “LC”, 3
takson tehdit altına girebilir “NT”, 22 takson veri yetersiz “DD”, 22 takson ise değerlendirilmemiş “NE”
kategorisinde yer almaktadır. CITES’in resmi internet sitesinde bulunan Ek listelerde yer alan Türkiye türleri
tablolarda belirtilmiştir. Buna göre bölgede bulunan Galanthus, Cyclamen cinsleri ile Orchidaceae familyasına ait 39
tür bu listelerde yer almaktadır. Bern Sözleşmesi Ek Liste I'de yer alan korunması gereken tür sayısı ise 11’dir. Alanda
yer alan toksonların floristik dağılımları da listeler halinde verilmiş ve alan üzerindeki tehditler belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Flora, Vejetasyon, Trakya, Edirne, Türkiye
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Giriş
Bu çalışma Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü I. Bölge
Müdürlüğü, Kırklareli Şube Müdürlüğü’nün “Kırklareli İli’nin Karasal Biyolojik Çeşitlilik ve İç Su Ekosistemleri
Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi” projesi kapsamında 2013-2014 yılları arasında yapılmıştır. Trakya
bölgesinde yer alan Kırklareli ilinde başta nemli ve kuru ormanlar olmak üzere, longoz ormanları, antoropjen step
sahası, sulak alanlar, pseudomaki ve kumul alanlar başlıca vejetasyon tiplerini oluşturur. Kuzeyde özellikle Yıldız
Dağları’nın yüksek kesimlerine karşılık gelen alanda kayınla (Fagus orientalis) karakterize edilen nemli ormanlar ve
onu kuşatan meşe ile karakterize edilen kuru ormanların hakim olduğu orman vejetasyonu güneyde yerini Antropojen
step sahasına bırakmaktadır. Trakya’nın en iyi gelişmiş orman vejetasyonu bu bölgede yer alır. Bölgede yer alan ve
günümüze kadar çok fazla bozulmadan gelen İğneada longoz ormanları son derece özel yapılardır. Karadeniz kıyı
şeridi boyunca dar bir şerit halinde Pseudomaki vejetasyonu önemli bir yer tutar. İğneada-Kıyıköy kumulları yine
alanın ve Trakya’nın önemli vejetasyonlarından biridir. Bölgede yer alan Saka, Erikli, Mert, Pedina ve Hamam gölleri
ve bunların oluşturduğu sulak alanlar son derece önemlidir. Longoz ormanları, sulak alanlar ve kumullar bölgenin en
hassas ekosistemlerini oluşturmaktadır.
Materyal ve Metot
2013-2014 yılları arasında gerçekleştirilen arazi çalışmaları ve Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Herbaryumu (EDTU) ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu (ISTE)’nda bulunan ve bölgeden daha
önceden toplanan örneklerin teşhisi ve alanla ilgili yapılan çalışmalara dayanarak bölgenin floristik listeleri
oluşturulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Kırklareli ilinde Türkiye Florası’nda kayıtlı takson sayısı 490’dır. 2014 yılına kadar yapılan çalışmalarla özellikle
Biyorezerv projesinde Yıldız dağlarında 1377 takson tespit edilmiştir. Yapılan literatür çalışmalarıyla birlikte takson
sayısı Kırklareli ilinde 1565’e çıkmıştır. 2014 yılında yapılan çalışmalar sonucunda bölgede; 113 familya ve 581
cins’e ait 1581 tür, 363 alttür ve 124 varyete olmak üzere toplam 1669 takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 22’i
Pteridophyta, 9’u Gymnospermae ve 1638’i Angiospermae’lere dahildir. Ayrıca yapılan bu çalışmada bölgede yaygın
olarak bahçe veya tarlalarda üretimi yapılan kültür bitkileri, süs amacıyla kullanılan peyzaj bitkileri de araştırılmış,
bunun sonucu olarak da Kırklareli ili sınırları içerisinde toplam 103 taksonun kültür amacıyla kullanıldığı tespit
edilmiştir. Bunla birlikte kültür bitkileri de dahil olmak üzere Kırklareli’de bulunan toplam damarlı bitki taksonu
sayısı 1772 olarak tespit edilmiştir. Alanda 30 endemik bitki ve IUCN kategorilerine göre değişik tehlike
kategorilerinde yer alan 200 nadir tür bulunmaktadır. Endemik ve nadir toplam 200 taksonun tehlike kategorilerine
dağılımları şöyledir: 19 takson kritik “CR”, 25 takson tehlikede “EN”, 80 takson zarar görebilir “VU”, 18 takson az
endişe verici “LC”, 8 takson tehdit altına girebilir “NT”, 20 takson veri yetersiz “DD”, 30 takson ise
değerlendirilmemiş “NE” kategorisinde yer almaktadır. CITES’in resmi internet sitesinde bulunan Ek listelerde yer
alan Türkiye türleri tablolarda belirtilmiştir. Buna göre bölgede bulunan Galanthus, Cyclamen cinsleri ile Orchidaceae
familyasına ait 35 tür bu listelerde yer almaktadır. Bern Sözleşmesi Ek Liste I'de yer alan korunması gereken tür sayısı
ise 14’dür. Alanda yer alan toksonların floristik dağılımları da listeler halinde verilmiş ve alan üzerindeki tehditler
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Flora, Vejetasyon, Kırklareli, Trakya, Türkiye

168

(13658) Trakya Bölgesi’nin Lepidoptera Tür Zenginliği / Species Richness of
Lepidoptera in The Turkish Thrace
1

ZÜHAL OKYAR 1
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
zuhalo@trakya.edu.tr

Giriş
Türkiye Lepidopterleri (kelebekler) ile ilgili ilk çalışmalar 18. Yüzyılın sonlarında tür tanımlamaları ile başlamıştır.
Sistematik çalışmalar ise Macar, Avusturya ve Alman araştırıcıların 19. yüzyılda yaptıkları çalışmalara dayanmaktadır
ve sonrasında diğerleri takip etmiştir. Trakya Bölgesi kelebekleri ile ilgili çalışmaların 19. yüzyılın sonlarında birkaç
çalışma ile başladığı görülmektedir. Kelebekler, doğal ortamlarında kertenkele, kurbağa, kuş vs. gibi pek çok
predatörün besin kaynağıdır. Predatör baskısını, zorlu iklimsel şartları tolere edebilen kelebekler, insan baskısıyla
bozulan habitatlarda yaşamlarını sürdürmekte başarılı olamazlar. İnsan eliyle doğal ortamların bozulması sadece
Türkiye’nin değil tüm dünyanın sorunudur. Bir bölgenin veya bir ülkenin biyolojik zenginliğinin tespit edilmesi; ilgili
alanda yeterince çalışma yapılmasını gerektirmektedir. Kelebek türlerimiz değişen ekolojik koşullarda korunmak
isteniyorsa bu öncelikle hangi kelebeğin nerede yaşadığının, hangi ekolojik koşullara gereksinim duyduğunun ve
türleri tehdit eden faktörlerin belirlenmesini gerektirmektedir. Bu çalışma ile Trakya Bölgesi’nde 19. yüzyıldan
günümüze kadar kelebeklerle ilgili yapılan çalışmalar derlenerek mevcut türlerin envanterinin çıkarılması ve insan
eliyle yaşam alanlarının bozulması sonucu bu türlerin zenginliğindeki değişimin izlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışmada, Trakya Bölgesi Lepidoptera tür zenginliğini belirlemek üzere 1881 yılından günümüze değin konu ile
yapılan ilgili literatürler taranmıştır. Trakya Bölgesinde yer alan 5 ilde (Edirne, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli,
Tekirdağ) tespit edilen türler Lepidoptera familyaları esas alınarak Excell programına işlenmiştir. Familyalara ait tür
sayıları, bölgedeki iller düzeyinde, Türkiye ve Avrupa tür sayılarıyla karşılaştırırılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışma sonucunda; Trakya Bölgesinde Lepidoptera ordosuna ait 45 familya, 512 cinse ait 1180 türün tespit edildiği
ortaya konmuştur. İllerin tür zenginlikleri esas alınarak sıralandığında, 40 familya 715 türle İstanbul ilk sıradadır.
Sırasıyla 29 familya 530 türle Edirne, 36 familya 563 türle Kırklareli, 28 familya 435 türle Çanakkale ve 19 familya
235 türle Tekirdağ yer almaktadır. Türkiye Lepidoptera tür zenginliği yaklaşık 5400 civarındadır. Trakya Bölgesinde
tespit edilen 1280 türün Türkiye geneline oranı yaklaşık %22’dir.
Anahtar Kelimeler: Lepidoptera, Tür Zenginliği, Trakya Bölgesi
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Giriş
Hızla artan dünya nüfusu ve buna bağlı olarak yeni besin ve enerji kaynaklarına olan gereksinim, aşırı atık üretimi ve
yerleşim alanlarının her geçen gün genişlemesi telafisi güç yerel ve küresel çevresel sorunları beraberinde
getirmektedir. Burada ülkemiz balık faunasının mevcut durumu ve bunun sebep/sonuç ilişkileri tartışılacaktır.
Materyal ve Metot
Türkiye su ürünleri de dahil olmak üzere büyük bir biyolojik zenginliğe sahiptir. En son 2014 yılında Türkiye
içsularında 26 havzada toplam 27 familyaya ait 92 cins ve 371 tür ve denizlerinde ise 149 familyaya ait olan 512 balık
türü bildirilmiş ve her geçen gün yeni türler tanımlanmaktadır. Türlerin saptanmasının yanı sıra pek çok balık türünün
yayılış alanları boyunca populasyon düzeyindeki çeşitlilikleri ve bunun temelinde yatan tarihsel jeolojik ve iklimsel
faktörler de araştırılmıştır. Bu biyolojik ve genetik kaynakları tanımlama, sürdürülebilir bir yararlanma ve de koruma
giderek hayati bir önem kazanmaktadır. Günümüzde özellikle Moleküler Genetik ve Evrim teknolojisindeki
gelişmeler bunların çok etkin olarak hayata geçirilmesine olanak sağlamaktadır.
Bulgular ve Tartışma
Ülkemiz balık faunası üzerine olumsuz etki yapan çoğu insan kaynaklı olan belli başlı faktörler vardır. Bunların
başında su kaynaklarının kirletilmesi, aşırı avcılık, bilinçsizce yapılan balık aşılama çalışmaları, istilacı türler, su
kaynaklarının enerji üretimi ve tarım için kullanılması, deniz ve içsulardaki yoğun kültür balıkçılığı ve küresel ısınma
gelmektedir. Bu faktörler tek tek ya da birlikte populasyonların küçülmesine ve hatta yok olmasına neden olabildiği
gibi mevcut genetik kaynaklarda kirliliğe yol açarak özelliklerde bozulmalara yol açabilir. Türkiye balık faunasının
olumsuz koşular ve bunlar için çözüm önerileri de tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Balık, Türkiye, Biyolojik Çeşitlilik ve ekoloji
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(13767) Gölbaba Bataklığı ve Çevresinin (Edirne) Kuşları Üzerine Bir Araştırma / A
Research on Birds of Gölbaba Marsh and Its Vicinity (Edirne)
1

MUSTAFA KAYA 1
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ NÖLÜMÜ
mustkaya22@hotmail.com

Giriş
Bu çalışma Edirne ili Merkez ilçeye bağlı Büyükdöllük ve Değirmenyeri köyleri arasında yer alan Gölbaba Bataklığı
ve yakın çevresinde yapılmıştır. yeraltı sularıyla beslenen Gölbaba Bataklığı, Edirne’nin doğal sulak alanlarındandır.
Bu alan, bir tatlı su bataklığı olarak nitelendirilebilir. Taşkın zamanında göl ile Tunca Nehri birleşir ve ovayı kaplar.
Göl, ayrıca çevresindeki çeşmelerden ve yeraltı sularından sürekli beslendiği için, yıl boyunca su ve etrafında sazlık
alanlara sahiptir. Önemli bir kuş beslenme, barınma ve üreme alanıdır.
Materyal ve Metot
Gözlemler çıplak gözle yapılmış veya gerektiğinde 10X10 Soligor marka dürbün, 12X42 DCF Nikon marka dürbün
ve Leica Apo-Televid 82 marka teleskop kullanılmıştır. Ayrıca kuşların videolarını çekmek için JVS marka video
kamera ve fotoğraflarını çekmek için tele objektifli Pentax K10 ve Canon 7D marka fotoğraf makinaları kullanılmıştır.
Kuşların teşhislerinde çeşitli kaynaklardan yararlanılmıştır. (Bruun ve ark. 1990, Gooders 1995, Heinzel ve ark. 1995,
Simeonov ve ark. 2002).
Bulgular ve Tartışma
Gölbaba Bataklığı ve çevresinde Mart 2013- Mart 2016yılları arasında yapılan 24 günlük gözlemler sonucu 84 kuş
türü tespit edilmiştir. Çalışmada saptanan kuş türlerinin listesi, bölge statüleri ve koruma statüleri, üreme durumları
ile birlikte bir tablo topluca verilmiştir. 84 kuş türünün 39’nun araştırma sahasında ürediği tespit edilmiştir.
Gözlemlenen kuşların Bölge Statülerine bakıldığında 47 türün yerli (Y: yıl boyunca görülen türler), 37 türün yaz
ziyaretçisi (YZ: 01 Mart-30 Eylül arası gözlemlenen türler) ve 17 türün de kış ziyaretçisi (K: 01Eylül-01Mart tarihleri
arasında gözlemlenen türler) olduğu görülmektedir. 84 kuş türü incelendiğnde, tespit edilen kuş türlerinin çeşitli
kategorilerde tehlikeyle karşı karşıya oldukları görülmektedir. IUCN (2014)’ne göre 1 tür NT: 83 tür ise LC
statüsündedir (IUCN (2014). BERN sözleşmesine göre (1993) 25 tür B3, 52 tür ise B2 kategorisindedir (IUCN (2014).
MAKK’a göre EK-I’e 11 kuş türü, EK-II’ ye ise 19 kuş türü girmektedir (MAK (2014).
Anahtar Kelimeler: Kuşlar, Edirne, Gölbaba Bataklığı, biyoçeşitlilik
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(12588) Masa Dağı ve Kızıldağ (Muğla)’ın Endemik Bitkileri / Endemic Plants of Masa
Mountain and Kızıldağ (Muğla)
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Giriş
Ülkemiz yaklaşık olarak 12000’e yakın bitki türüyle komşu ülkelere kıyasla oldukça zengin bir floristik yapıya
sahiptir. Yapılan yeni çalışmalarla bu sayı gün geçtikçe artmaktadır (Erik ve Tarıkahya, 2004). Endemik bitkiler
biyolojik çeşitlilik açısından önemli yere sahiptir. Bu bağlamda endemik bitkilerin tanınması, tespiti ve nesli tehlikede
olanların koruma altına alınması nesillerinin devamı için çok önemlidir. Çalışma alanımızı oluşturan Masa Dağı ve
Kızıldağ Akdeniz fitocoğrafik bölgesi içerisinde yer alıp Davis’in kullandığı Grid sistemine göre C2 karesine
girmektedir. Bu çalışma ile araştırma alanındaki endemik bitkiler tespit edilmiştir.
Materyal ve Metot
Bitki örnekleri 2009-2011 tarihleri arasında 2 yıllık vejetasyon süresince araştırma alanından farklı lokalitelere ait
değişik habitatlardan bitkiler toplanmıştır. Toplanan bitki örnekleri herbaryum tekniklerine göre kurutulmuş ve
preslenmiş, daha sonra bu bitki örnekleri Davis (1965-1988)’in “Flora of Turkey and the East Aegean Island” adlı
eseri kullanılarak tayin edilmiştir. Bitkilerin tehlike kategorileri Iucn Red Lıst Categorıes And Crıterıa ve Türkiye
Bitkileri Kırmızı Kitabı’ndan yararlanılarak belirlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışma “Masa Dağı ve Kızıldağ (Muğla) Florası” isimli yüksek lisans tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Nisan
2009-Nisan 2011 tarihleri arasında yapılan arazi çalışmaları sonucunda toplanan 1015 bitki örneğinin
değerlendirilmesi sonucunda 76 familyaya bağlı 278 cinse ait 452 takson tespit edilmiştir. Tespit edilen taksonlardan
31 tanesinin endemik olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda 31 endemik takson belirlenmiştir. Endemik
takson sayısı bakımından Lamiaceae, Caryophyllaceae ve Rubiaceae ilk üç sırada yer almaktadır. Çalışmada bitki
türlerinin tehlike kategorileri de verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Endemik Bitki, Masa Dağı, Kızıldağ, Muğla, Türkiye
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Giriş
“Bozburun (Marmaris-Muğla) Yarımadası’nın Fitososyolojik Yönden Araştırılması” isimli vejetasyon çalışması
amacıyla 2013-2015 yılları arasında çalışma alanından toplanan bitki örnekleri teşhis edilmiştir. Alanda daha önceden
Carlström (1999) tarafından yapılmış olan çalışma ile vejetasyon çalışmaları esnasında belirlemiş olduğumuz bitkiler
karşılaştırılmış ve 27 tür ve tür altı bitki taksonunun çalışma alanında daha önceden belirlenmediği tespit edilmiştir.
Materyal ve Metot
2013-2015 yılları arasında yapılan vejetasyon arazi çalışmaları neticesinde Bozburun Yarımadası’nda yaklaşık 470
bitki taksonu tespit edilmiştir. Toplanan örnekler herbaryum materyali haline getirilip, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Herbaryum Laboratuvarında muhafaza edilecektir. Bitki örneklerinin teşhisinde Türkiye florası (Davis
ve ark., 1965-1988, Güner ve ark., 2000) isimli kaynaktan faydalanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Araştırma alanından vejetasyon çalışmaları neticesinde toplanan bitkilerden 470 takson tespit edilmiştir. Çalışma
alanını da içerisine alan bir bölgede Carlström (1999) tarafından floristik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Tespit
ettiğimiz bitkilerden 18 familyaya ait 23 cins 15 tür, 7 alttür ve 5 varyetenin çalışma alanında daha önceden
belirlenmediği görülmüştür. Endemik ve nadir bitkilerin tehlike kategorilerinin belirlenmesinde IUCN (2003)
kriterleri, “Türkiye bitkileri kırmızı kitabı (Ekim ve ark., 2003)” ve bölgede yapılmış diğer çalışmalara ait
gözlemlerden faydalanılmıştır. Endemik ve nadir bitkilerin sayısı 5’dir. Bitki taksonlarının fitocoğrafik bölgelere göre
dağılımı şu şekildedir; Akdeniz elementleri 6, Doğu Akdeniz elementleri 6, Avrupa-Sibirya elementleri 2, Geniş
yayılışlı veya yayılış alanları belirlenemeyen taksonların sayısı 13.
Anahtar Kelimeler: Bozburun, Flora, Marmaris, Muğla.
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Introduction
Turkey is a rich country in terms of geophyte species compared with many countries. Five hundred forty geophyte
species from 26 families was identified in Turkish flora. Most of these species have economical and medical
importance. The Sandras mountain is located in Muğla province, southwestern of Turkey. Even though it was
recognized as an important biodiversity area, no floristic study has been conducted so far to determine geophyte plant
species. The aim of the current study was to fill this gap in the literature.
Material and Methods
Plant species were collected from Sandras mountain between 2015 and 2016 years. All specimens were pressed and
dried according to the standard herbarium methods. Identifications were made using Flora of Turkey and the East
Aegean Islands, and the revision of the genus Fritillaria L. (Liliaceae) in the Mediterranean region (Turkey).
Geophyte taxa names have been updated according to the Turkish Plant List (Vascular Plants) book.
Result and Discussion
In this study, 55 geophyte taxa, of which two were endemic, belonging to 13 families were identified from study areas.
Of the 8 endemic geophyte taxa examined, 3 were categorized as CR, 2 as EN, 2 as NT and 1 as LC.
Acknowledgements
This study was supported by Muğla Sıtkı Koçman UNIVERSITY scientific research projects coordination unit
(Project no: 11/19).
Key Words: Biodiversity, Sandras mountain, Geophytes, Muğla.
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Introduction
The Sandras mountain is located in Muğla province, southwestern of Turkey, which is recognized as a key biodiversity
area. Sandras Mountain, which reaches a height of 2294 m (Çiçekbaba Hill), is one of the highest mountains of
southwest Anatolia. Despite the recognition as an important biodiversity area, its endemic plants and their
conservation status has not been studied previously. The aim of the study was to determine the endemic plants of the
area and to show their conservation status according to IUCN red data categories and criteria.
Material and Methods
Plant species were collected from Sandras mountain between 2015 and 2017 years. All specimens were pressed and
dried according to the standard herbarium methods. Identifications were made using Flora of Turkey and the East
Aegean Islands. Endemic plant taxa names have been updated according to the Turkish Plant List (Vascular Plants)
book.
Results and Discussion
In this study, 70 endemic plant taxa belonging to 24 families were identified from study areas. This species were
categorized according to IUCN Red Data categories (2003): 11 taxa (% 16) Endangered (EN), 13 taxa (%19)
Vulnerable (VU), 34 taxa (%48) Least Concern (LC), 7 taxa (%10) Near Threatened (NT) and 5 taxa (%7) Critically
Endangered (CR).
Acknowledgements
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Giriş
Araştırma alanımız, Akdeniz fitocoğrafik bölgesi içerisinde, Muğla ili sınırları içinde olup, güneybatı kesiminde 27"
32' Doğu boylamı ve 37" 12' Kuzey enlemi arasında yer almaktadır. Yaklaşık olarak 400 km2 büyüklüğündedir. Davis’
in kullandığı kareleme sistemine göre C1 karesi içerisinde yer alır. Bu çalışmayla Bodrum Yarımadası’ndaki endemik
türler ve tehlike kategorileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Buna göre 9 endemik türümüzden 1 takson EN, 3 takson
VU, 5 takson LC kategorisinde yer almaktadır .
Materyal ve Metot
Çalışmamızın materyalini 2009-2013 yıllarında vejetasyon çalışmalarımız esnasında topladığımız bitki örnekleri
oluşturmaktadır. Toplanan örnekler herbaryum materyali haline getirilmiş ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen
Fakültesi, Biyoloji Bölümü Herbaryumu’nda muhafaza edilmiştir. 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. Endemik taksonların tehlike kategorilerini belirlemek için Türkiye
Bitkileri Kırmızı Kitabı kullanılmıştır. Araştırma alanına ait coğrafik harita Harita Genel Komutanlığı’nın
1/25.000’lik paftalarından faydalanılarak çizilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Ülkemiz 3750’den fazla endemik bitki türüyle oldukça zengin, bitki biyoçeşitliliği bakımından önemli bir
konumdadır. Aynı zamanda Muğla ili 287 endemik türüyle dikkat çekmektedir. ÖBA kapsamında önemli bir alan olan
Bodrum Yarımadası’nda bulunan endemik bitkiler Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı kullanılarak tehlike kategorileri
belirlenmiştir. Çalışma alanımızda yer alan endemik türlerimiz ve tehlike kategorileri şu şekildedir: EN
kategorisinde Helichrysum compactum Boiss., VU kategorisinde Iris xanthospuria B. Mathew & T.
Baytop, Limonium effusum (Boiss.) Kuntze, Papaver argemone L. subsp. davisii Kadereit, LC kategorisinde Galium
brevifolium Sm. subsp. brevifolium, Onosma nanum DC., Verbascum parviflorum Lam., Quercus aucheri Jaub. &
Spach, Ricotia sinuata Boiss. & Heldr. bulunmaktadır.
Teşekkür
Bu çalışma, MSKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi tarafından 11/38 numaralı proje ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bodrum Yarımadası, Endemik, Muğla, Tehlike Kategorisi
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Araştırma alanımız, Akdeniz fitocoğrafik bölgesi içerisinde, Muğla ili sınırları içinde olup, güneybatı kesiminde 27"
32' Doğu boylamı ve 37" 12' Kuzey enlemi arasında yer almaktadır. Yaklaşık olarak 400 km2 büyüklüğündedir. Davis’
in kullandığı kareleme sistemine göre C1 karesi içerisinde yer alır. Süs bitkisi olarak kullanıldığı bilinen gövdesi
soğan, rizom ya da yumru şeklinde metamorfoza uğrayan geofitlerin ülkemizde 818 tür ile temsil edildiği
bilinmektedir. Bu çalışmamızda Bodrum Yarımadası içerisinde bulunan geofitlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışmamızda 2009-2013 yıllarında vejetasyon çalışmalarımız için toplanan bitki örnekleri kullanılmıştır. 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. Araştırma alanına ait coğrafik harita Harita Genel Komutanlığı’nın
1/25.000’lik paftalarından çizilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Ticareti yapılan ve oldukça zengin bir floraya sahip olan geofitler çalışma alanımızda 81 taksonla temsil edilmektedir.
Taksonların familyalar bazında dağılımı incelendiğinde 32 takson Orchidaceae, 11 takson Amaryllidaceae, 8 takson
Iridaceae, 8 takson Ranunculaceae, 6 takson Asparagaceae, 4 takson Geraniaceae, 3 takson Liliaceae, 3 takson
Araceae, 2 takson Primulaceae, 2 takson da Asteraceae, 1 takson Colchicaceae, 1 takson Oxalidaceae familyasına
aittir.
Teşekkür
Bu çalışma MSKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından 11/38 numaralı proje ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bodrum Yarımadası, Geofit, Muğla
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Introduction
This study was prepared by taking advantage of the master thesis titled "Flora of Masa Mountain and Kızıldağ
(Muğla)". Masa Mountain and Kızıldağ are located on C2 square acording to Davis‟s grid system The altitude of the
Kızıldağ is 900m, Masa Mountain is 910m. New floristic records identified by evaluating plant samples collected
from research area during the field studies conducted between April 2009 and April 2011. In this study, sixteen taxa
have been determined as new records for C2 square.
Material and Methods
Identifications were made using Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Davis 1965-1988; Güner et al., 2000).
Whether identified plant samples are new record, that was determined by looking to other sources. Plant names
arranged according to Turkey Plant List (Vascular Plants). Family, genus and species were given in alphabetical order.
Plant samples that make up the subject of research are stored in the herbarium of Muğla Sıtkı Koçman UNIVERSITY.
Result and Discussion
In this study, 452 taxa belonging to 76 families were identified by evaluating plant samples. Sixteen taxa have been
determined as new records for C2 square. All taxa belong to the Spermatophyta section. The distribution rates of the
specimens into phytogeographical regions are as follows: Mediterranean elements 7, Irano-Turanian elements 2,
Unknown or cosmopolits 7.
Key Words: New floristic records, Masa Mountain, Kızıldağ, Muğla, Turkey.
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Introduction
This study was carried out to determine the decapod crustacean fauna inhabiting the littoral zone of the Marmara
Island and to study certain ecological properties of the habitat. With an area of 120 km2, the Marmara Island is the
largest of these islands in the Sea of Marmara and the second largest island of Turkey after Gökçeada. Many studies
have been carried out on the biodiversity of the Sea of Marmara, which is second in the Turkish fishery after the Black
Sea. However, the number of studies conducted on the Marmara Island is relatively small.
Material and Methods
Sampling was carried out on the Marmara Island in May and November 2008 at a total of 12 stations (6 onshore, 6
offshore) ranging from 0 to 60 m in depth. The samples were kept in a formol solution (5%) prepared with seawater.
During the field studies, temperature, salinity and dissolved oxygen values of the seawater at the sampling stations
were also determined. The temperature was measured using the thermometer on the sampling flask. The salinity was
measured using silver nitrate titration according to the Mohr-Knudsen method. The amount of dissolved oxygen was
measured using a sodium thiosulfate titration according to the Winkler method.
Results and Discussion
In this study, which aimed to determine the species of decapod Crustacea living in the littoral zone of the Marmara
Island, a total of 17 species belonging to 15 genera of 13 families were detected. Among these species obtained by the
onshore sampling, only Xantho poressa is constant species in both seasons. The other constant species in spring
are Diogenes pugilator and Carcinus aestuarii. Pisidia bluteli and Clibanarius erythropus are common species. In
autumn, Pisidia bluteli, Pisidia longimana are constant species while Clibanarius erythropus, Carcinus
aestuarii and Pilumnus
hirtellus are
common
species.
According
to
the
dominance
index
values, D. Pugilator and X.poressa are dominant species in spring and in autumn, respectively. A total of 7 decapod
Crustaceans were found at the offshore sampling stations. The temperature varied between 14.3 and 18.0 ° C in the
two sampling periods. The temperature was observed to decrease with depth. The salinity values ranged from 21.2 ‰
to 35.7 ‰. The highest dissolved oxygen value (12.98 mg l-1) was obtained in in May from station 2 and the lowest
value (5.65 mg l-1) was also obtained May from station V at the depth of 50 m.
Acknowledgement
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Giriş
Bir bölgedeki ekosistemlerin, türlerin, ekolojik olayların meydana getirdiği kavram olan biyolojik çeşitlilik yada
kısaca biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin devamı, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğini amaçlayan koruma biyolojisi;
bu ikili insan yaşamının, ekosistemlerin ve doğa temeli olan süreçlerin sürdürülmesinde önemli rol oynamaktadırlar.
Bu iki başlığın da kesin bir bilimsel tanımı bulunmasa da doğa ve doğal süreçler için tartışmasız iki önemli kavramdır.
Materyal ve Metot
Biyolojik çeşitlilik için iklim değişikliği, kirlenme ve kaynakların aşırı ve sürdürebilir olmayan kullanımı önüne
geçilmez bir tehlike arz etmektedir. Fakat doğada ekosistemlerin bir ögesi olan biyolojik çeşitliliğin her bir üyesi
sistemin dengeli çalışması için gereklidir. Koruma Biyolojisi çerçevesi altında biyolojik çeşitliliğin devamı ve
sürdürülebilirliği için klasik In-Situ (alanda), Ex-Situ (alan dışında) ve In-Vitro (gen çeşitliliğinin alan dışında
korunması) metotlarının;*Koruma alanları ülke yüzölçümünün % 5’i yerine % 8 - % 10’ unu kapsayacak şekilde
artırılmalı ve etkin olarak koruma ve sürdürülebilirliği sağlanmalı,*Organik tarım uygulamalarının kullanımı
yaygınlaştırılarak, organik tarım alanları korunmalı ve desteklenmeli,*Zarar görmüş/bozulmuş ekosistemlerin
restorasyonu, rehabilitasyonu ve reklamasyonu çalışmaları daha fazla artırılmalı,*Restorasyon, rehabilitasyon ve
reklamasyon için kaynak temini, plan ve uygulamalar geliştirilmeli,*Biyolojik çeşitliliğin korunması çalışmalarına
ayrılan mali kaynaklar arttırılmalı,*Yeniden yapılanma sürecinde biyolojik çeşitliliğin korunması açısından istihdam,
altyapı, teknik destek vb. yönünden kurumsal örgütlenme ve kapasite şeklinde klasik koruma metotları ve stratejileri
geliştirilmelidir.
Bulgular ve Tartışma
Biyolojik çeşitlilik için koruma biyolojisi başlığı altında kullanılan geliştirilen bu meteryal - metotlar
sayesinde;*Genetik ve tür çeşitlilik kaybını azaltmak,*Ekosistemlerde biyolojik çeşitliliği, hem şimdiki hem de
gelecekteki insanların yararlanacağı şekilde kullanılabilir hale getirmek,*Düzeltilen ekolojik ortam şartları altında
yabancı tür geliştirimi ve üretimini artırmak,*Küresel düzeyde ve iyi yönde iklimsel değişimler,*Habitat
parçalanması/bozulmasının en az düzeye indirilmesi,*Restorasyon, Rehabilitasyon ve Reklamasyon çalışmaları ile
zarar görmüş/tahrip olmuş alanların ekosisteme geri kazandırılması,*Biyolojik çeşitlilik(biyoçeşitlilik) ve ekoloji
hakkında daha bilinçli bir toplum oluşturma v.b. metodlar sayesinde 10 milyon ila 80 milyon kadar olduğu tahmin
edilen tür sayısının, biyolojik çeşitliliğin devamı ve sürdürülebilirliğinin sağlanması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, Sürdürülebilirlik, Ekosistemler, Restorasyon, Rehabilitasyon
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Introduction
The Braconidae (Hymenoptera) constitute one of the most species-rich families of insects. Adult Chelonines are small
sized (body usually 2-6 mm) wasps with a compact, sculptured body and a carapace formed by fusion with the first
three metasomal terga. Members of Cheloninae are solitary koinobiont egglarval endoparasitoids on Lepidoptera
(especially Tortricoidea and Pyraloidea), Diptera, Hymenoptera and Coleoptera, and therefore are potentially very
important biological control agents to be used against pest insects. The spread of Microchelnus Szépligeti, 1908
(Hymenoptera, Braconidae, Cheloninae) fauna in Turkey is not well known. This study was carried out between 2007
and 2009 in order to determine the species of the genus Microchelnus in Central Anatolia Region.
Material and Methods
Samples collected from short plants using standard insect sweeping nets were transferred into tubes containing 70%
ethanol and labeled following their preparations according to museum techniques.
Results and Discussion
Samplings were performed in 28 localities and 9 Microchelnus species, all of which are new records for Central
Anatolia Region fauna, were determined. The distributional ranges of already known species within the study area
were expanded with the addition of new records for these species. The distributions of the determined species in
Turkey as well as their general distributions were given and discussed zoogeographically.
Key Words: Braconidae, Microchelnus, Fauna, Hymenoptera, Turkey
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Introduction
Euphorinae Föerster, 1862 is a subfamily of the family Braconidae (order Hymenoptera) with about 1100 species
distributed all around the world. Subfamily Euphorinae has a host range substantially broader than other braconid
subfamilies and which can be used as a biological control agent of plant pest insects. The Meteorini Cresson, 1887
are small to medium size (2–10 mm) euphorine braconids, classified into two genera: the species-rich and
cosmopolitan Meteorus Haliday, 1835 and the small Holarctic and Neotropical Zele Curtis, 1832. Meteorus species
are koinobiont endoparasitoids of the larvae of either Lepidoptera or Coleoptera, and most species of Meteorus are
solitary parasitoids (rarely gregarious).
Material and Methods
Gökçeada (Imbros) is an island of Turkey in the north-eastern part of the Aegean Sea. Imbros is a rural district of the
Çanakkale province and it is the biggest Turkish island of Turkey. Adult specimens of Meteorus were collected from
different habitats of Gökçeada between 2010 and 2016. Sweeping nets and light traps were used to obtain samples on
grass-type plants.
Results and Discussion
Eight species that had not previously been found in Gökçeada were observed in this study. In the present
study, Meteorus rubenswas found to be the most commonly parasitic wasp in the Gökçeada fauna. Zoogeographical
remarks and chorotype information were given for each species.
Key Words: Meteorus, Braconidae, Hymenoptera, Gökçeada, Fauna
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Introduction
Eriophyid mites have a worldwide distribution and more than 3690 species are known. Members of Eriophydae live
on trees, shrubs and herbaceous plants, causing injury to leaves, buds and fruits. Moreover some eriophyid mites are
plant virus vectors. In this study, eriophyoid acars (Acarina: Eriophyoidea) on fruit trees in Yalova was investigated.
Material and Methods
To identify eriophyoid species on natural and cultivated plants of the Yalova, surveys were conducted from 2016 to
2017; one survey specifically concentrated on species of fruit trees at the following sites: Çınarcık, Termal, Armutlu,
Esenköy, Çiftlikköy). Infested leaves were collected from May to September. Specimens collected from plant
materials were prepared and slide mounted according to literature. Specimens were examined with a Leica DM 1000.
Results and Discussion
The main goal of this work is to determine Eriophyid (Acarina: Eriophyidae) mites fauna on fruit trees of Yalova
(Erciş, Adilcevaz, Muradiye, Gevaş, Tatvan, Van) during 2016–2017 years. As a result Aceria
avanensis (Bagdasarian, 1970), Aceria erinea (Nalepa,1891), Colomerus vitis (Pagenstecher, 1857), Aculus
schlechtendali (Nalepa, 1890), Aculus fockeui (Nalepa and Trouessart, 1891) Calepitrimerus baileyi Keifer,
1938 Epitrimerus pyri (Nalepa, 1891) were determined.
Acknowledgments
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Giriş
Bu çalışmada Van ilinde 2014-2015 yıllarında Bağlarda zararlı olan Colomerus vitis, (Pagenstecher, 1857) (Acari:
Eriophyoidea)’in 4 farklı konakçı (1 Cardinal, 2 Erkenci beyaz, 3 Şilfoni, 4 Öküzgözü) üzerinde oluşturduğu gal zararı
tespit edilip sayımlar yapılmıştır. Yapılan sayımlar sonucu elde edilen veriler Shapiro-Wilk testi kullanılarak
Normalite varsayımı sınanmış ve akar (Colomerus vitis, Pagenstecher, 1857) sayılarının normal dağılışa sahip
olmadığı ortaya koyulmuştur (p<0.0014). Farklı konakçılar üzerinde bulunan akar sayılarının varlığı üzerine sıcaklık
ve nemin etkisinin araştırıldığı bu çalışmada yayılım parametresi değerlendirildikten sonra bilinen Poisson regresyon
modelinin kullanılmasının uygun olduğu tespit edilmiştir. Poisson regresyon analiz sonuçlarına göre, akar sayılarının
varlığı üzerine sıcaklığın önemli bir etkisi olduğu ortaya koyulmuştur (p<0.001). Aynı zamanda Konakçı 4’ün referans
olarak dikkate alındığı analiz sonuçları, konakçı 4 ile konakçı 1 ve konakçı 2 arasında anlamlı farklılık olduğunu
göstermiştir (sırasıyla p=0.0194 ve p=0.0073). Buna göre, sıcaklıktaki birim artışın akar sayısında ortalama 1.14 kat
artış meydana gerdirdiği, akar sayısının konakçı 4’e göre konakçı 1’de 1.22 kat ve yine konakçı 4’e göre konakçı 2’de
1.25 kat daha fazla olduğu söylenebilir.
Materyal ve Metot
Poisson Regression: Poisson dağılışına sahip olduğu kabul edilen birdeğişkenine ait olasılık fonksiyonlar şekil ve
grafiklerde verilmiştir. Poisson dağılışının bilinen en karakteristik özelliği ortalama ve varyansının birbirine eşit
olmasıdır. Poisson regresyon modelinde bağımsız değişkenler log-bağlantı fonksiyonu kullanılarak modele dahil
edilir. Burada Xi bağımsız değişkenler matrisine ilişkin i’ninci sırayı veregresyon parametrelerini göstermektedir.
Poisson regresyon analizinde varyansın ortalamadan büyük olması aşırı yayılım olarak bilinir. Burada yayılım
parametresini gösterir (aşırı-yayılımlı Poisson model, düşük-yayılımlı Poisson model, bilinen Poisson regresyon
model). Yayılım miktarının küçük olması durumunda, yayılım parametresi dikkate alınarak regresyon katsayılarının
düzeltilmiş standart hataları elde edilebilirse Poisson regresyon modeli hala kullanılabilir bir yöntem olmaktadır.
Yapılan istatistiksel analizler için SAS istatistik paket programı kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Poisson regresyon analiz sonuçlarına göre intercept ve nem önemli bulunmamıştır. Konakçı 4’ün referans olarak
dikkate alındığı bu çalışmada Konakçı 3’ün akar sayısı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir.
Konakçı 4 referans olarak alındığında akar sayısı üzerine Konakçı 1, Konakçı 2 ve sıcaklığın etkisinin önemli olduğu
tespit edilmiştir (sırasıyla p=0.0194, p=0.0073 ve p<.0001). Buna göre Konakçı 4’e göre konakçı 1 akar sayısında
1.22 kat daha fazla artışa, konakçı 1 ise akar sayısında 1.25 kat daha fazla artışa neden olmaktadır. Sıcaklıktaki birim
artış, akar sayısında yaklaşık 1.15 kat artış meydana getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akar, Colomerus vitis, Poisson Regresyon, Bağ
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Giriş
Aphidiinae altfamilyasının tüm bireyleri ergin ve ergin olmayan afitlerin soliter, koinobiont endoparasitoidi olmaları
dolayısıyla ekonomik öneme sahiptir. Braconidae familyası içinde 65 cins ile temsil edilen Aphidiinae altfamilyasının
Avrupa’da 241, Batı Palearktik’te 252, tüm dünyada 641 kadar türü bilinmektedir. Oldukça küçük olmaları sebebiyle
halk tarafından bilinmemektedirler. Yakın zamana kadar “parazitoid-konak afit-konak bitki“ tritrofik
değerlendirmelerinin yapıldığı entegre mücadele programları araştırmalarında elde edilen kayıtlara dayanan Türkiye
Aphidiinae altfamilyasının dağılım bilgilerine son zamanlarda Türkiye Aphidiinae faunasının belirlenmesi amacıyla
yapılan çalışmalar eklenmiştir. İklimsel değişiklikler ve ekolojik sorunlar nedeniyle habitat kayıplarının ve buna bağlı
olarak da tür kayıplarının yaşandığı günümüzde, zararlıların doğal düşmanları olan yararlı böcek gruplarının
faunalarının belirlenmesi oldukça önemli bir hale gelmiştir.
Materyal ve Metot
Edirne ilinde 2014 yılı yaz periyodunda ince tülden yapılmış atrap yardımıyla bitkiler üzerinden toplanan materyal
diğer materyalden emgi tüpü yardımı ile ayrılmış ve içinde %70’lik alkol bulunan kaplar içinde öldürülerek depolama
kapları içinde laboratuara getirilmiştir. Toplanan örneğin preperasyonu yapılmış, üçgen etiketlere suda çözünebilen
özel bir tutkal ile yapıştırılmıştır. Araştırma materyali tür düzeyinde teşhis edilmiştir. Materyal T. Ü. Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü Entomoloji müzesinde saklanmaktadır
Bulgular ve Tartışma
Aphidiinae alt familyasının 65 cinsinden biri olan Adialytus cinsinin tüm dünyada 7, Nearktik bölgede 1, Doğu
Palearktik bölgede 4 ve Türkiye’de 3 türü bulunmaktadır. Bu çalışmada, Edirne-Süleoğlu-Büyük Gerdelli
lokalitesinden toplanan ve şimdiye kadar sadece Kazakistan’dan dağılım kaydı bilinen Adialytus veronicaecola türü
batı Palearktik bölgesi ve dolayısıyla Türkiye faunası için ilk kayıt olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Braconidae, Aphidiinae, Adialytus veronicaecola, Batı Palearktik, yeni kayıt
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Introduction
Flatheaded woodborer, Capnodis tenebrionis L., which is an important pest of stone fruit orchards, causes yield loses
by burrowing into the roots in Mediterranean countries.
Material and Methods
In this study, distribution and biology of C. tenebrionis was studied on apricot orchards in Yeşilyurt district of Malatya
province in 2016-2017. Main materials of the study are C. tenebrionis adults and apricot shoots. Samplings were
started to collect adults from orchards just after sun rise in the early hours of morning by observing branches and
stems of trees.
Results and Discussion
While the numbers of the collected individuals were 40 adults on 22th of June 2016 from an apricot orchard, the
numbers of the collected individuals were 25 adults on 11th of June 2017 and were 103 adults 12th of June 2017 from
the same orchards. Collected adults were transferred to laboratory in collection boxes and placed into 70x70x70cm
sized reproduction fiber cages. Egg laying behavior was observed in laboratory conditions of 24±1°C temperature and
%60-65 relative humidity. Eggs are flat, cream color and 0,2mm sized. Eggs were laid in groups of 2, 4 and 8 under
sand cover. First instar larvae have emerged after 10-12 days.
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Introduction
Hermann’s Tortoise (Testudo hermanni) occurs in southern Europe. Distrubition of this tortoise in Turkey is limited
to only European part of the country. Hermann's tortoise is classified as Near Threatened (NT) on the IUCN Red List
and listed on Appendix II of CITES. The main threats are: loss of habitat; agro-chemicals and other pollution impacts;
urbanisation and tourist infrastructure development; wildfires; collection for pet trade; road mortality; and potentially
disease impacts from released pet tortoises. This species was overharvested due to pet trade before Turkey become a
part of CITES in 1996.
Material and Methods
In order to see the effect of this over collection from the wild we carried out population genetic study of the species.
With this aim, a total of 15 microsatellite loci were studied from 99 T. hermanni individuals at European Turkey. We
collected nail tips of the individuals from 36 different locations around European Turkey.
Results and Discussion
All studied loci were polymorphic and allel numbers ranged from 2 to 11. The highest genetic diversity was 0.649 in
one locus (GmuB08). Six loci were deviated from Hardy-Weinberg equilibrium (p<0.005). Under two phase model
(TPM) it seems that the population faced bottleneck recently (Wilcoxon test all loci p=0.02557, p<0.05, heterozygosity
deficiency 11 loci (p=0.01279), heterozygosity excess 4 loci (p=0.98923). The populations were grouped into 6
according to geographic distances. The highest heterozygosity was in population 6 (0.3314). Tools for Population
Genetic Analyses (TFPGA) separated the populations into 3 populations.
Key Words: Testudo hermanni, Population genetics, Microsatellite, Turkey
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Introduction
The family Dytiscidae usually known as predaceous diving beetles has aquatic characteristics and is the second largest
family assigned to the suborder Adephaga. It includes about 4430 species and 188 genera in the world. 75 genera and
about 1100 species have been recorded from the Palaearctic region. About 160 species are known from Turkey. In
this study, Dytiscidae specimens collected from various aquatic habitats in Gümüşhane province between 2014 and
2015 were researched faunistically.
Material and Methods
The samples were collected by means of a sieve, ladle and net having a diameter of 0,5 mm pore from shallow areas
of a various ponds, springs, running water and brooks in spring between 2014 and 2015. The beetles were killed with
ethyl acetate or within alcohol solution and then the clayey and mudy substances on their surfaces were also brushed
with a small paint brush in the laboratory. They were examined using a Nikon type SMZ-U stereo microscope.
Results and Discussion
The specimens belonging to the family Dytiscidae (Coleoptera) living stagnant and various flowing waters in
Gümüşhane province (center, Köse, Torul, Kürtün, Şiran and Kelkit districts) have been investigated as faunistically.
Totally 20 species, 4 subspecies and 12 genera belonging 5 subfamily have been determined. Of these, 9 species just
from Gümüşhane province are firstly recorded.
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Introduction
1

The aim of this work on birds in the main agricultural areas of the Tlemcen region, namely orchards, gardens,
hedgerows and cereal fields, was to determine their diversity in each type of environment and to know the most
favorable to their conservation. To accomplish this task, we opted for the Point Abundance Index (IPA) method. 30
point counts were undertaken during the breeding season at each of the two crossings and in each of the four habitats.
Material and Methods
Forty-four (44) species of breeding birds were contacted in these four environments from a sample of 240 IPAs. The
gardens contain the greatest species richness with 33 species, followed by hedgerows with 30 species, then orchards
with 28 species and, lastly, fields with only 12 species.
Results and Discussion
Rare species (F <25%) are strongly present in all environments while the most frequent birds (F> 50%) are more
numerous in gardens and hedgerows. A comparative analysis by ANOVA applied to the different parameters of
diversity in the four types of agricultural environments showed highly significant differences for richness (F3.116 =
134.12, P <0.001), abundance (F3.116 = 79.88, P <0.001) and the Shannon index (F3.116 = 242.8, P <0.001). Thus
gardens and hedgerows, among agricultural environments, appear to be the most favorable habitat for avian diversity
and its conservation.
Key Words: Birds, Agricultural environments, Orchards, Hedgerows, IPA, Diversity, Conservation
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Introduction
The genus Centaurea has 250 species distributed across Eurasia, particularly in Irano-Turanian and Mediterranean
Regions. In recent times, with the description of new taxa, the genus Centaurea has reached 200 taxa, of which 111
are endemic in Turkey. So, the endemism ratio of genus is reached about 56 %. This study includes a detailed
anatomical analysis of two taxa of Centaureagenus called C. cheirolopha and C. lycopifolia from Turkey.
Material and Methods
The plant materials were collected from Hatay province and some of them prepared according to standard herbarium
technique and some of them put in 70% ethyl alcohol. The paraffin method was applied to vegetative organs of studied
taxa for cross sections. If paraffin method doesn’t work, we take cross sections with hand. Permanent slides were
observed by Leica DM 1000 light microscope. Measurements were made with Cameram 21 program and photos were
taken with a Canon EOS 450D camera attached to the light microscope.
Results and Discussion
The secondary root structure has observed in root cross sections of the studied taxa with the peridermis, cortex, phloem
and xylem. The cross sections of stem have an epidermis layer on the outermost surface. Cortex is 5 or 6 layered and
characterized with parenchymatic cells. The pith covers by parenchymatous cells. The leaves of studied taxa have two
epidermis with mesophyll tissue. Mesophyll is equifacial in studied taxa. The stomata are anizositic type and the
leaves are amphistomatic. These characters have taxonomic importance to separate taxa each other.
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Introduction
The summer period seems to be critical for vegetation in the Mediterranean, recurrence and incidences of fires have
increased significantly in recent decade. In the northwestern part of Algeria, the coastal municipality of Dar
Yaghmouracene appears as a concrete case to study the effect of summer vacationers on the risk of forest fires. The
municipality of Dar Yaghmouracene extends over 5700 ha. The residences are mainly dispersed integrated into private
property. Agriculture, market gardening, arboriculture, intensive livestock raising (1500 head), poultry farming (40
poultry houses with a capacity of 350,000 subjects / year), beekeeping (500 hives) are the main economic activities
of population. The forests occupy 2109 ha (37% of the territory).
Material and Methods
The method of elaboration “forest fire risk” prevention plan is carried out in two stages:
-The first step is general considerations on the study area;
-The second step is the specific data on meteorological data, the satellite image of the Landsat ETM and the Digital
Terrain Model. The ENVI 4.5 software, Mapinfo 7.8, Vertical Mapper and Google Earth are also required.
Results and Discussion
The five risk classes were showed at the figures. With an annual fire risk per 10,000 ha of 56.89, an area burned for
100 hectares of 1.66 ha / year and one territory with 54.34% area to be strong and clear risk. These indices show that
the commune of Dar Yaghmouracene is considered among the communes most threatened and most affected by the
forest fires in the Mediterranean basin. However, the area burnt by fire of 3.18 ha, the concentration of fires during
the months of July and August demonstrate to what extent the occupation of the territory, and the activities of the local
population militate to preserve the territory. The forest fire prevention system in the municipality of Dar
Yaghmouracene is also based on:
-Openings and maintenance of runways: 69 km;
-Openings and maintenance of fire-cutting trenches: 45 ha;
-Creations and development of water points: 14;
- Silvicultural works: 100 ha.
Key Words: Dar Yaghmouracene Municipality (Tlemcen), forest fires, territory predisposition, prevention
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Introduction
The species of Onobrychis Mill. are economically important plants that are grown to produce high-protein food for
many animals. In Turkey, Onobrychis genus is represented by 55 species, 28 of them are endemics. There are several
studies about anatomy, palynology, karyology and cytotaxonomy of some Onobrychis taxa from Turkey in the
literature. However, there is no detailed study on the micromorphological characters O. tournefortii, endemic to
Turkey. The aim of this study is to investigate the micromorphological characters of stem, leaf, calyx and seed of O.
tournefortii (Willd.) Desv.
Material and Methods
Plant materials were collected from natural populations in Central Black Sea Region, Amasya, Turkey in 2016. The
collected specimens were dried according to standard herbarium methods and stored at the Ondokuz Mayıs
UNIVERSITY Herbarium (OMUB). For scanning electron microscopy (SEM), dried stem, leaf, calyx and seed
samples were directly mounted using double sided adhesive tape. Samples were coated with 12.5-15.0 nm of gold.
Coated samples were examined and photographed with a JEOL-JSM 7001 S scanning electron microscope.
Results and Discussion
SEM observation showed that the stem of O. tournefortii had single celled eglandular trichomes. The leaf is
amphistomatic. The stomata are more abundant on the lower epidermis of leaf. The types of stomata are anomocytic.
The upper epidermis of leaf is densely papillose on their surfaces. However, there are abundant eglandular unbranched
trichomes on the lower epidermis of leaf. Calyx is covered by densely long eglandular trichomes. The colour of mature
seeds are light brown. Seeds of O. tournefortii have an ellipsoidal narrowly asymmetric kidney shape. The
ornamentation types of the mature seeds are reticulate. Our observations about seed micromorphology are aggrement
with data reported by previous studies.
Key Words: Onobrychis tournefortii, endemic, micromorphology, SEM, Turkey
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Onobrychis cappadocica (Fabaceae) from Turkey
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Introduction
The genus Onobrychis Mill., is distributed mainly in temperate Europea and Asia. In Turkey, Onobrychis genus is
represented by 55 species under five different sections and 28 of them are endemic. Onobrychis play an important role
in the soil environment by increasing the nutritive value of drought-resistant pasture. There are several studies on
palynology, anatomy and cytotaxonomy of this genus. However, there is limited data about the anatomical and
micromorphological characteristics of Turkish endemic O. cappadocica Boiss. The aim of this study is the
determination of the leaf anatomical and micromorphological characteristics of O. cappadocica.
Material and Methods
Plant samples were collected from natural populations in Central Black Sea Region, Amasya, Turkey in 2016 and
were kept at the Ondokuz Mayıs UNIVERSITY Herbarium. For anatomical analysis, samples were fixed in 70 %
alcohol. For anatomical analysis, samples were fixed in 70 % alcohol. Transverse sections were stained with safranin
and fast green. Anatomical observations were performed on cross-sections of the leaves as well as the surface sections
of leaves. Observations were performed under a Nikon Coolpix 5200 digital camera. For scanning electron microscopy
(SEM) study, dried leaves were mounted on stubs using double-sided adhesive tape and coated with gold. Their
photographs were taken using JEOL-JSM 7001S scanning electron microscope.
Results and Discussion
The leaves are surrounded by single layered epidermis on the upper and lower surfaces in the examined taxa. Under
upper epidermis, there are cyclindrical shaped secretory cells. The leaf is amphistomatic, the stomata are anomocytic
type and more densely distributed on the lower surface. Under SEM, the shapes of guard cells are elliptical. SEM
analyses confirmed leaf surface of O. cappadocica is densely covered with non-glandular trichomes on both leaf
surfaces, but eglandular unbranched trichomes are more abundant on the lower epidermis of leaf. According to these
results, leaf anatomy and micromorphology can provide useful characters to identify Onobrychis species.
Key Words: Onobrychis cappadocica, anatomy, endemic, micromorphology, SEM
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Introduction
Polygonaceae family consists of ten genera in Turkey. Polygonum is a largest genus of the Polygonaceae family
comprising
about
40
species
in
Turkey. Polygonum genus
has
been
divided
into
four
sections: Aconogonon Meissn., Persicaria (Miller)
DC., Polygonum Meiisn.
and Tiniaria Meiisn. Polygonum
dumetorum L. belongs to section Tiniaria. Several Polygonum species are used as folk medicines and herbs. P.
dumetorum L. distributed in Middle and East Black Sea region and Adana vicinity. This species is known as
“çiyanotu” in Turkish. We aimed to studied anatomical and morphological properties of root, stem, leaf and petiole
of P. dumetorum.
Material and Methods
The plant samples were collected from natural populations during the generative growth period from Yomra, Trabzon.
For anatomical study, plant materials were fixed in 70% alcohol. Surface section of leaves and cross section of root,
stem, petiole and leaves were investigated in samples. The permanent slides were photographed with a Nikon FDX35 microscope including software. Stomata index was calculated.
Results and Discussion
Root is secondary structure. In stem, there is a single-layered epidermis. There are multilayered sclerenchyma cells.
Druse crystals are clearly seen in the stem, petiole and leaves. Keshavarzi et al. (2012) reported that druse crystals
are important for Polygonum.In our study, leaves are bifacial. P. cognatum and P. aviculare have ecvifacial leaf types
(Keshavarzi et al. 2012, Akçin et al. 2014). In P. dumetorum, leaves are hipostomatic. Stomata are anisocytic and
anomocytic. Metcalfe and Chalk pointed out that the Polygonaceae family have both anomocytic and paracytic
stomata. P. hydropiper has paracytic stomata (Olaru and Istudor 2002). There are anisocytic, anomocytic and diacytic
stomata in P. cognatum (Akçin et al. 2014).
Acknowledgement
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Giriş
Yoğun çiçekli sığırkuyruğu olarak bilinen Verbascum densiflorum’un doğal yetişme alanı Avrupa ve Asya olup
Türkiye’de sadece Edirne ve Kırklareli'nde bulunan tıbbi bir bitkidir. Ekstrem yetişme koşulları istemeyen bu bitki
çoğunlukla ormanlık alanlar, meralar ve yol kenarlarında kolaylıkla yetişir. Doğal habitatlarında yaşayan pek çok
böcek tarım alanlarına yayılarak ürünlere zarar vermektedir. Son yıllarda tarım alanların kenarlarına böceklerin
besleneceği alternatif bitkiler dikilerek ürünlerin korunması yoluna gidilmektedir. Bu çalışma ile, V.
densiflorum üzerindeki arthropoda çeşitliliğinin tespit edilmesi ve alternatif bitki olarak kullanılabilirliğinin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışma, 2005-2006 yıllarında, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi’nde, yaklaşık 4500m2’lik bir alanda
gerçekleştirilmiştir (41° 38' 08" N, 26° 36' 36" E, h: 40 m). Çalışma alanı V. densiflorum’un yoğun olarak bulunduğu
bir tarla olup etrafı badem ağaçları (Amygdalus communis L.) ve otsu bitkilerin yer aldığı diğer tarlalarla ile çevrilidir.
2005 yılının Nisan ayından, 2006 yılının Aralık ayına kadar iki yıl süre ile her hafta V. densiflorum üzererindeki
Arthropod’ların, ergin ve larvaları elle, atrapla ve pensle toplanmıştır. Bitkinin 2 yıllık otsu bir bitki olması nedeniyle
örneklemelere rozet aşamasında başlanmıştır. Bitkinin gövde, çiçek ve yapraklarından elde edilen ergin böcekler her
gruba özgü preparasyon teknikleri dikkate alınarak monte edilmiş, larvalar ise uygun nem ve ısı ortamları sağlanarak
beslenmişlerdir. Larvalardan ergin böcekler ve larvaların parazitodleri elde edilmiştir. Elde edilen örneklerin teşhisleri
her grubun uzmanları tarafından yapılmıştır. Bazı gruplarda teşhisler cins ve familya düzeyinde bırakılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
V. densiflorum üzerinden Arthropoda klasisine bağlı 11 ordo, 39 familya ve 122 tür tesbit edilmiştir. Beslenme
düzeylerine göre türlerin 72’si fitofag, 14’ü omnivor-granivor,11’i zoofitofag ve 9’u ise predatördür. Saptanabilen
türlerin 107’si polifag, 12’si oligofag ve 3’ü monofagtır. İki yıl boyunca türlerin toplanma tarihleri dikkate alındığında
58 tür yaz, 36 tür kış, 25 tür hem yaz hem kış aylarında tespit edilmiştir. Ekonomik amaçlı üretilen bitkileri, zararlı
böceklerden uzaklaştırmaya yönelik uygulanan ve söz konusu tarlaların kenar kısımlarına ekilen alternatif besin
bitkileri son yıllarda sıklıkla kullanılmaktadır. Yapılan çalışma sonucu elde edilen verilere göre V.
densiflorum üzerindeki tür zenginliği dikkate alındığında bu bitkinin zararlı böcekleri uzaklaştırmaya yönelik
kullanılabileceği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Verbascum densiflorum, Tür zenginliği, Arthropoda, Edirne
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(12864) Tirebolu (Doğu Karadeniz) Kıyılarında Dağılım Gösteren Mezgit Balığının
Merlangius merlangus euxinus (Linnaeus, 1758) Yumurta Verimliliği / Fecundity of
Whiting, Merlangius merlangus euxinus (Linnaeus, 1758) in Coast of Tirebolu (Eastern
Black Sea)
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Giriş
Gadidae familyası içerisinde yer alan mezgit türü; Karadeniz, Adriyatik ve Doğu Atlantik sahillerine kadar dağılım
gösteren demersal bir türdür. Yumurtlama yıl içerisinde devam etmekle birlikte genellikle Ekim ayında başlayarak
Temmuz-Ağustos aylarına kadar sürmektedir. Mezgit Türkiye’de özellikle Karadeniz balıkçılığında önemli bir tür
olup TÜİK 'in 2016 yılı verilerine göre toplam avcılığı 11.540,8 tondur. Bu amaçla türün üreme özelliklerinin
incelenmesi stok çalışmaları için son derece önemlidir.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada toplamda 70 adet mezgit örneği Tirebolu’da ticari avcılık yapan balıkçılardan türün maksimum üreme
dönemi olan kış mevsiminde elde edilmiştir. Laboratuvarda balık örneklerinin total boy (cm) ve vücut ağırlıkları
(0,01 g) ölçüldükten sonra disekte edilerek eşey tayinleri yapılmıştır. Dişi bireylerin gonad gelişim safhaları Holden
ve Raitt (1974) tarafından belirlenmiş olan 5 aşamalı safha ayrım yöntemine göre makroskobik olarak saptanmıştır.
Fekonditenin (yumurta verimliliği) belirlenmesinde kullanılacak olan ovaryumlar %4’lük formalin solüsyonunda
fikse edilmiştir. Daha sonra fekonditenin saptanması için 20 adet ovaryum kullanılarak her bir ovaryumdan ağırlığının
%2-5’i arasında 3 alt örnek (ovaryumun anterior, median, posterior kısımlarından) alınmıştır ve gravimetrik yöntem
ile oositler sayılmıştır. Total fekondite ovaryumdaki toplam oosit sayısı; F= (n*G)/g formülünden yararlanılarak
hesaplanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Toplam değerlendirilen 70 adet balıkta total boy ve ağırlık değerleri sırasıyla; 12,6-23,3 cm (ortalama 17,08±2,12),
15,59-95,72 g (ortalama 41,07±16,75) olarak tespit edilmiştir. Total boy-ağırlık ilişkisi W=0,0073L3,024 (R2= 0,94)
olarak saptanmıştır. Daha önce Karadeniz’de yapılan bazı çalışmalarda boy-ağırlık ilişkileri; Kalaycı ve ark. (2007)
W=0,0067L3,025 (R2=0,96), Samsun (2010) W=0,00427L3,202 (R2=0,97), Sağlam ve Sağlam (2012)
W=0,0064L3,044 (R2=0,88) şeklinde tespit edilmiştir ve çalışmamızla benzerlik göstermektedir. Çalışmamızda
yumurta verimliliği 3.247-30.534 yumurta olarak saptanmıştır. Fekondite ve total boy arasında F=2887,7L-40216
(R2=0,77) şeklinde doğrusal bir ilişki tespit edilmiş olup, İşmen (1995) Doğu Karadeniz’de yapmış olduğu çalışmada
fekondite-boy arasında F=aL2,20 (r=0,75) şeklinde üssel bir ilişki saptamıştır. Atasoy ve ark. (2006) Marmara’da
dağılım gösteren mezgit örneklerinde yumurta verimliliğini ortalama 14.582 olarak tespit etmiştir. Çalışmamızda
ortalama fekondite 10.140 yumurta olarak belirlenmiş olup bu farklılığın çalışmalarda kullanılan farklı boy
gruplarından olabileceği düşünülmektedir. Sonuç olarak üremenin maksimum olduğu kış döneminde elde edilen
mezgit örneklerinin fekonditesi belirlenmiş olup ileride bu çalışmanın tüm yıl boyunca devam ettirilerek
popülasyonun üreme biyolojisinin daha detaylı bir şekilde ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mezgit, Merlangius merlangus euxinus, Fekondite, Tirebolu, Doğu Karadeniz
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Giriş
Lygaeidae familyası dünya üzerinde 4000’in, Palearktik Bölgede 1000’in üzerindeki tür sayısı ile Heteroptera
alttakımının Miridae familyasından sonraki en çok tür çeşitliliğine sahip familyasıdır. Bir alttakımı dışında türlerinin
tamamı oligofaglıktan polifaglığa uzanan fitofag türlerdir ve alçak boylu bitkiler, çalılar ve ağaçlar üzerinde yaşarlar.
Geocorinae altfamilyası bireyleri ise zoofag olup küçük arthropodlarla beslenir. Türkiye’de bu familyaya ait toplam
326 tür, Trakya Bölgesi’nde ise 63 tür mevcuttur. Diğer canlı türleri gibi böcek türleri de aynı habitat içinde, başta
besin olmak üzere, alan ve eş bulma gibi çeşitli ihtiyaçları bakımından kısıtlı bir kaynağa sahiptirler ve bu durum
türlerin rekabete girmesine neden olur. Rekabetten kaçınmak amacıyla türler habitat içinde farklı dikey katmanları
paylaşma yoluna gitmekte ve böylece ortam şartlarını ve yaşamlarını kendileri için uygun hale getirmektedirler
Pentatomoidea üstfamilyası bireylerinin habitat içindeki dikey dağılımı üzerine yapılan bir çalışmada türlerin familya,
cins, hatta tür düzeyinde kesin sınırlarla dikey dağılış gösterdiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada 2015-2017 yılları
arasında yapılan arazi çalışmaları sonucu Trakya Bölgesi’nde tespit edilmiş Lyageidae familyasına ait türlerin habitat
içindeki dikey dağılımları ve bölge için tespit edilen yeni kayıtlar sunulmuştur.
Materyal ve Metot
Araştırma materyalini, 2015-2017 ilkbahar-yaz periyodunda Trakya Bölgesi’nde farklı habitat özelliklerine sahip
lokalitelerde toprak, alçak boylu bitki, çalı ve ağaç taç katmanlarından toplanmıştır. Örnekler, toprak katmanında
direkt emgi tüpüyle, alçak boylu bitkilerden atrap, çalı ve taç katmanından japon şemsiyesi yardımıyla toplanmıştır.
Alkol tüplerine alınan örnekler prepare edilerek teşhisleri yapılmıştır. Tespit edilen türler altfamilyalar bazında
toplandıkları katmanlar, her katmandaki birey sayıları ve toplam birey sayıları yazılarak bir çizelge oluşturulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Araştırma sonucu Lygaeidae familyasına bağlı 11 altfamilyaya ait 44 tanesi Trakya Bölgesi için yeni kayıt olmak
üzere 87 tür tespit edilmiştir. Türlerin habitat içindeki dikey dağılımlarına bakıldığında 42 tür toprak katmanında, 33
tür alçak boylu bitki katmanında, 5 tür çalı katmanında, 4 tür ağaç taç katmanında 3 tür ise hem toprak hem de alçak
bolu bitki katmanında tespit edilmiştir. Ischnorynchinae, Lygaeinae, Orsillinae, Oxycareninae altfamilyası türlerinin
daha çok alçak boylu bitki katmanında Arthenenianae, Blissinae türlerinin bir tür hariç çalı katmanında, Geocorinae
ve Rhparochorominae altfamilyası türlerinin çoğunlukla toprak katmanında, Orsillinae’den 2, Lyageinae ve
Rhparochorominae’den birer türün ise ağaç taç katmanında yaşadığı belirlenmiştir. Birey sayısı yönünden
karşılaştırıldığında ise en çok birey alçak boylu bitki katmanında, sonra sırasıyla toprak, çalı ve ağaç katmanlarında
tespit edilmiştir. Sonuç olarak Lygaeidae familyası türlerinin tür sayısı bakımından en çok toprak katmanıında ancak
birey sayısı olarak en çok alçak boylu bitki katmanında yayıldıkları gözlenmiştir.
Teşekkür
Bu çalışma Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (TÜBAP/2014-103) tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Lygaeidae, Heteroptera, habitat, dikey dağılım, yeni kayıt, Trakya Bölgesi
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Introduction
Orchis has drawn many researcher’s attention for a long time because it is type-genus of Orchidaceae which is one of
the richest families in terms of species number in flowering plants. Orchis species have a wide variety of
characteristics regarding the number of chromosome, floral morphology and pollination strategies. Recent
phylogenetic studies have changed the systematic categories of many species and many of them have been included
in closely related genera such as Anacamptis and Neotinea. There are also controversial studies on the classification
of the remaining species. As a characteristic feature of the Orchidaceae, the pollen is packaged as a special structure
called pollinium. The fact that the pollen disperses as a single, tetrads or massive masses called massulae is important
in classification at tribe or sub-tribe categories. In addition, some studies have emphasized that surface microstructure
contributes to clarifying the phylogenetic relationship. For this reason, the pollinium surface micromorphology of
some Orchis species defined according to the old classification was examined and the relationship between the
micromorphological diversity and phylogeny or ecological conditions was investigated.
Material and Methods
Examinations were conducted on the mature pollinium of eleven taxa. The pollinarium were taken from different
specimen and they have been dried for at least 1 month. The samples belonging to the same taxon were collected from
different localities have been assessed separately and the in-species variation has been assessed. The pollinium of the
collected specimens were protected inside the sterile seed tubes. The samples were mounted on the stubs for the
electron microscope and they were covered with 12,5 - 15 mm gold-palladium (SEM coating system, SC7620). The
examinations were carried out with the voltage of 5-15 kV in JEOL JMS-7001F Scanning Electron Microscope.
Results and Discussion
Species examined in this study vary in pollinium micromorphology. The species included in the
genus Anacamptis have a psilate-scabrate exine structure, although they have developed a different pollination
strategy. For this reason, pollinium surface morphology for Anacamptis species supports the phylogenetic tendency.
But pollinium surface in species of recently circumscribed genus Orchis is psilate, scabrate oa reticulate. According
to these results, Orchis exine ultrastructure are related to environmental conditions rather than phylogenetic trends for
these species.
Key Words: exine micromorphology, Orchis, pollinium.
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Introduction
The Apiaceae family comprises 460 genera and about 3700 species worldwide, and the family has represented 105
genera
and
494
species
in
Turkey.
There
are
3
monotypic
endemic
genera
in
Turkey: Aegokeras Raf., Ekimia H.Duman, Postiella Kljuykov. The numbers of endemic taxa are 183 belongs to 45
genera. Endemism ratio is 37%. Thecocarpus is a small genus and is distributed in the SW Asia. The genus is
represented by two species, one of which, T. meifolius Boiss., is distributed in Iran. The other species, T.
carvifolius (Boiss. & Balansa) Hedge & Lamond, is endemic for Turkey.
Material and Methods
DNA was isolated from silica-gels dried leaves using DNA isolation kit. The internal transcribed spacer (ITS) of
nuclear ribosomal DNA were amplified using universal primers. The PCR product was sent to a special company for
sequencing. The amplified fragments were sequenced using the same primers used for amplification. The sequences
were re-edited to similar lengths using the Sequencher 5.4 software and then aligned using ClustalX with the default
parameters. Aligned sequences were converted to nexus format using MEGA 6.0. Then, PAUP* 4.0a152 was used to
construct the phylogenetic tree. Some Seseli L., Peucedanum L., Prangos Lindl., Johreniopsis Pimenov, Heracleum
L.,Pastinaca L., Echinophora L., Bunium L., Grammosciadum DC., Apium L. and Pimpinella L. members were used
as outgroups.
Results and Discussion
In this study, the ITS sequences of Thecocarpus carvifolius and outgroup members were used to clarify the
phylogenetic relationship between and outgroup taxa. 228 characters of 644 total characters are parsimonyinformative characters. Grammosciadum daucoides DC. and Thecocarpus carvifolius have 611 ITS nucleotide
characters, and 574 characters are constant and 37 of 611 characters are parsimony-uninformative.
Key Words: Thecocarpus, Umbelliferae, ITS, Turkey
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Introduction
The Apiaceae Lindl. family includes about 460 genera and 3700 species and has a worldwide distribution. In Turkey,
there are 105 genera and 494 species of the family. The Apiaceae family includes 3 monotypic endemic
genera, Aegokeras Raf., Ekimia H.Duman & M.F.Watson, and Postiella Kljuykov, and the endemism rate of family
is 38% in Turkey. The genus Peucedanum L. s.l. has between 100 and 120 species throughout the world, with
21 Peucedanum taxa known from Turkey. Peucedanum is a taxonomically complicated genus, on in which many
taxonomic changes have been proposed.
Material and Methods
In the present study, we refer to the ‘Flora of Turkey and the East Aegean Islands’ for generic classification. Total
DNA was extracted from silica-gel dried leaves using the Dneasy Plant Extraction Kit. The internal transcribed spacer
(ITS) regions of the nrDNA of six Peucedanum species (Peucedanum depauperatum Boiss. & Balansa, P.
isauricum Parolly & Nordt, P. longifolium Waldst. & Kit., P. meyeri (Boiss.) Boiss., P. ozhatayiorum Akpulat &
Akalın, P. palimbioides Boiss.) were amplified using the universal primers ITS5 and ITS4. Amplified DNA fragments
were separated by electrophoresis in a 1.5% agarose gel at 70 V in TBE buffer. The DNA fragments were detected
under ultraviolet light by staining with ethidium bromide. PCR products were sent to a sequencing company. The
amplified fragments were sequenced using the same primers used for amplification. DNA sequences were checked
and edited using Sequencher and aligned using CLUSTAL X.
Results and Discussion
ITS sequences data for six species have a range of 647 to 653 base pairs (bp). Peucedanum longifolium is the most
differentiated species, in molecular terms, compared to the other five species, containing more than 20 base
substitutions and a five-nucleotide deletion. According to our study, the second most differentiated species is P.
meyeri, with eight base substituions and a three-nucleotide deletion. The main purpose of this study is to determine
the minor base changing of six species and to barcode these ITS data.
Key Words: Umbelliferae, Peucedanum, ITS, Turkey
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Giriş
Ceutorhynchinae Gistel, 1848 altfamilyası, Türkiye'de 5 tribüs'e ait 262 tür ile temsil edilmekte olup bu türlerden
35'inin kaydı sadece Türkiye'den bilinmektedir. Ceutorhynchinae altfamilyasında en çok tür içeren Ceutorhynchini
Gistel, 1848 tribüs'ünün Türkiye'den bilinen 247 türü, 37 cins altında toplanır. Bu tribüs'ün Türkiye'de en çok tür
içeren cinslerinden biri; Ceutorhynchus Germar, 1824, Mogulones Reitter, 1916 ve Thamiocolus Thomson, 1859 den
sonra 11 tür ile Glocianus Reitter, 1916 'tur. Son yıllarda Glocianus cinsinin tür sayısı yeni ilaveler ile 13'e
yükseltilmiştir. Bu çalışmada, bitkilerin Asteraceae familyası ile ilişkili olan Glocianus cinsine ve şimdiye kadar
Türkiye'den tür kaydı bilinmeyen bitkilerin Urticaceae familyasıyla ilişkili olan Parathelcus cinsine ait birer tür,
Türkiye Ceutorhynchinae faunası için yeni kayıtlar olarak verilmektedir.
Materyal ve Metot
Materyal 2016 yılının yaz periyodunda Anadolu'da Aladağlar (Niğde) ve Trakya Bölgesi'nde Terkos gölü kıyısı
(İstanbul)'nda yapılan arazi çalışması esnasında bitkilerin atrap yardımıyla süpürülmesiyle ve aspiratör yardımıyla
toplanmıştır. Örnekler arazide % 96'lık Etil Alkol içinde öldürülmüş ve stoklanmıştır. Arazi dönüşü, örnekler gerilerek
ve üçgen etiketlere entellan ile yapıştırılarak prepera edilmiştir. Çalışmada verilen yeni türler, bu türlerin anahtarlarını
içeren mevcut literatürler kullanılarak teşhis edilmiştir. Materyal, Trakya Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji
Bölümü'nde bulunan Entomoloji Müzesi'nde muhafaza edilmektedir.
Bulgular ve Tartışma
Glocianus punctiger (C. R. Sahlberg, 1835) ve şimdiye kadar Türkiye'den tür kaydı hiç bilinmeyen
Parathelcus cinsine ait Parathelcus pollinarius (Forster, 1771) türleri, Türkiye Ceutorhynchinae faunasına yeni
kayıtlar olarak ilave edilmiştir. G. punctiger'in Türkiye Ceutorhynchinae faunasına ilavesiyle, Glocianus cinsine ait
tür sayısı 14'e yükseltilmiştir. Parethelcuscinsi, Türkiye Ceutorhynchinae faunasına için yeni bir cinstir. Bu cinsin
ilavesiyle, Ceutorhynchini tribüs'üne ait Türkiye'den bilinen cins sayısı 38 olmuştur. G. punctiger'in konukçusu
olarak Taraxacum cinsine ait türler, P. pollinarius türünün konukçusu olarak Urtica dioica L. ve U. pilulifera L. bitki
türleri verilmektedir. G. punctiger ve P. pollinarius türlerinin Türkiye'de kayıt edildiği illerdeki bitkilerin dağılımına
bakıldığında, bu türler için verilen konukçu bitkilerin mevcut olduğu görülmektedir.
Teşekkür
Materyalin temin edilmesinde yardımları olan Kaan Yence'ye (Trakya Üniversitesi, Türkiye) ve teşhis edilen türlerin
doğruluğunu teyit eden Dr. Enzo Colonnelli'ye (Roma, İtalya) katkılarından dolayı teşekkür ederim.
Anahtar Kelimeler: Ceutorhynchinae, yeni cins, yeni tür, Türkiye
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Giriş
Ergin Odonata türleri, çoğunlukla üredikleri yerlerden gün içerisinde beslenmek için ya da bazı türler göç ettikleri için
uzaklaşabilmektedirler. Larval Odonata kayıtları, türlerin bulunduğu bölgede ürediğini gösteren kesin kanıtlardır.
Aynı zamanda Odonatların aktif oldukları mevsimsel zaman aralığında, farklı Odonata türleri, farklı uçma
periyotlarına sahiptirler. Dolayısıyla bir bölgede bulunan türlerin ergin bireylerinin dışında, ergin safhaya ulaşmamış
türlerin de larval safhada örneklenmesi, çalışılan bölgede Odonata tür çeşitliliğini daha doğru yansıtacaktır. Bu
çalışmada, belirli habitat tercihleri olan ve çalışma bölgesinde dağılım bilgileri daha az olan, çoğunlukla akan sularda
bulunan Gomphidae ve yine çoğunlukla temiz ve akan küçük derelerde bulunan Cordulegastridae familyasına ait
larval örnekler değerlendirilerek; i) örneklerin toplandığı bölgede Odonatların bu iki familyasına ait türlerin dağılım
bilgilerinin arttırılması, ve ii)özellikle Balkanlarda dağılım sınırları net olmayan Gomphidae familyasına ait Gomphus
vulgatissimus (Linnaeus, 1758) ve G. schneiderii Selys, 1850 türlerinin kuzeybatı Türkiye'deki dağılım verilerine
katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
Materyal ve Metot
Materyal toplama işlemi; Edirne, Çanakkale, Gökçeada, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul illerinde 1995-2001 yılları
arasında yürütüldü. Çamur örnekleri, akarsu ve durgun sulardan el çamur kepçesi ile alındıktan sonra farklı göz aralıklı
eleklerde (Nominal Aperture- 0,600µ, 300 µ ve 1,18mm) yıkanarak, larvalar ince uçlu penslerle toplandı. Toplanan
örnekler, % 70 alkol bulunan plastik şişelerde tespit ve muhafaza edildi. Laboratuvara getirilen örnekler, tarih ve
lokalite bilgileri yazılı etiketlerle kapaklı PP- tüplere konuldu. Larval örnekler, Trakya Üniversitesi, Fen Fakültesi,
Biyoloji Bölümü'nde bulunan teşhisli materyal ile karşılaştırılarak ve mevcut literatür kullanılarak teşhis edildi.
Çalışma materyali, T.Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü'nde muhafaza edilmektedir.
Bulgular ve Tartışma
Çalışma materyali değerlendirildiğinde, Odonata takımının Anisoptera alttakımında yer alan Cordulegastridae
familyasından, Cordulegaster insignis Schneider, 1845 ve C. picta Selys, 1854 türleri, ve Gomphidae
familyasından, Gomphus flavipes(Charpentier, 1825), G. schneiderii, G. vulgatissimus, Onychogomphus forcipatus
albotibialis Schmidt, 1954 ve O. f. forcipatus(Linnaeus, 1758) türleri/ alttürleri tespit edilmiştir. Bu çalışmada,
Odonatların her iki familyasından kayıtlanan türlerin dağılım bilgilerine yeni lokaliteler ilave edilmiştir. Trakya
Bölgesi ve Anadolu'da (aynı zamanda Gökçeada'da) iki farklı altfamilya ile temsil edilen O. forcipatus türüne ait elde
edilen yeni larval veriler de, Trakya Bölgesi'nde bu türün nominat alttürünün ve Anadolu'da (Gökçeada
dahil) albotibialis alttürünün dağılımını desteklemektedir. Yakın zamana kadar G. vulgatissimus'un alttürü olarak
verilen G. schneiderii türü, şimdiye kadar Trakya Bölgesi'nde tek kayıtla temsil edilmektedir. Türün Avrupa'daki
dağılımı Balkanların güneyinden (özellikle Yumanistan'ın güneyi) bilinir. Günümüze kadar Trakya Bölgesi'nde
sürdürülen çalışmalarda bu familyaya ait verilen ergin ve larval kayıtların, G. flavipes ve G. vulgatissimus türlerine
ait olduğu görülmektedir. Mevcut çalışmada da bu familyaya ait Trakya Bölgesi'nden toplanan larval örneklerin, G.
flavipes ve G. vulgatissimus türlerine ait, Anadolu yakasından toplanan örneklerin ise G. schneiderii türüne ait
oldukları görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Odonata, Cordulegastridae, Gomphidae, larval kayıt, Kuzeybatı Türkiye
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Introduction
Parablennius sanguinolentus is widespread and common in the eastern Atlantic Ocean, the Mediterranean, and in the
Black Sea. The present study aimed to determine digenean parasites of from rusty blenny, Parablennius
sanguinolentus from Sinop coasts of the Black Sea in Turkey for the first time.
Material and Methods
The fish samples were caught by gill-net and long-line Sinop coasts of Black Sea in the period May to June 2016. A
total of 5 fish specimens were examined for digenean parasites Collected fish were transferred to parasitology
laboratory at the Faculty of Fisheries and Aquatic Sciences in Sinop and examined for metazoan parasites under a
dissecting microscope. The examination included the skin, fins, gills, eyes (lens and vitreous humour), body cavity
and visceral organs (stomach, intestine, liver, swim bladder and gonads). Parasites recovered parasite species, their
site of infection in the host and their infection rates were recorded.
Results and Discussion
The current is the first to report on the digenean parasites of the rusty blenny, Parablennius sanguinolentus in Turkish
Black Sea coasts. A total of eight digenean parasite species belonging to 5 distinct families were found. They
were Peracreadium genu Nicoll, 1909, Phyllodistomum acceptum Looss, 1909, Magnibursatus blennii (Paggi &
Orecchia, 1975), Helicometra fasciata (Rudolphi, 1819), Bucephalus marinum Vlasenko, 1931, Galactosomum
lacteum (Jagerskiöld, 1896), Rhipidocotyle sp., and Monorchis sp. were identified. The infection prevalence (%) and
mean intensity values as well as microhabitat preferences of all parasite species identified in P. sanguinolentus are
detected. Overall infection prevalence (%) and mean intensity values were 100% and 506.40±120.78
respectively. Bucephalus marinum was the core species. This investigation is the first on the digenean parasites of P.
sanguinolentis in Turkish Black Sea coasts. Peracreadium genu is new parasite record for Turkey.
Acknowledgements
Authors are pleased to acknowledge that this study was supported financially by the scientific and technological
research council of Turkey with the project number of 215O224.
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Introduction
The Sparidae is one of the largest currently recognized families that the perciforms order counts. Fishes of the
genus Diplodus (Teleostei, Sparidae) are widespread in the Mediterranean Sea, in the Black Sea and in the Eastern
Atlantic Ocean. The present study aimed to determine digenean and monogenean trematodes in Diplodus
annularis and D. puntazzo from Sinop coasts of the Black Sea in Turkey for the first time.
Material and Methods
Diplodus annularis (Linnaeus,1758) and D. puntazzo (Walbaum, 1792) from Sinop coast of he Black Sea were
examined with regards to trematode parasites occurrence between June 2016 and May 2017. A total of 55 sparid fishes
of D. annularis (n:53) and D. puntazzo (n:2) were caught by gill-net and long-line Sinop coasts of Black Sea.
Collected fish were transferred to parasitology laboratory at the Faculty of Fisheries and Aquatic Sciences in Sinop
and examined under a dissecting microscope. The examination included the skin, fins, gills, eyes (lens and vitreous
humour), brain, body cavity and visceral organs (stomach, intestine, liver, swim bladder and gonads). The parasite
species, their site of infection in the host and their infection rates were recorded. The taxonomic classification and
identification of the observed parasites were done on the basis of respective literature for each parasite group.
Results and Discussion
In total, 11 trematode parasite species including 2 monogenean and 9 digenean were identified. Two
monogenean, Lamellodiscus elegans, L. fraternus and one digenean Monorchis parvus were recorded from both
sparid
fish
whereas Magnibursatus
bartoliiand Macvicaria
crassigula were
found
only
in D.
puntazzo. Magnibursatus diplodii, Arnola microcirrus, Proctoeces maculatus, Cardiocephaloides longicollis,
Galactosomum lacteum and Metadena sp. were found in D. annularis. This investigation is the first on the digenean
and monogenean trematodes of two sparid fishes in Turkish Black Sea coasts. Magnibursatus bartolii, M. diplodii,
Macvicaria crassigula, Proctoeces maculatus and Cardiocephaloides longicollis are new parasite records for Turkey.
Acknowledgements
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Introduction
The marine bluefish, Pomatomus saltatrix is an important commercial fish, and is also utilized for aquaculture. The
present study aimed to determine the metazoan parasites of the bluefish collected from Sinop coasts of the Black Sea.
Material and Methods
Sixteen specimens of bluefish, P. saltatrix, caught Sinop coasts of Black Sea between September 2016 and January
2017, were investigated their metazoan parasites. All fish were weighed and measured, subsequently examined for
metazoan parasites using conventional methods under a dissecting microscope. The examination included gills,
pharynx, body cavity and visceral organs (stomach, intestine, liver, swim bladder and gonads). The isolated parasite
species, their site of infection in the host and their infection infection prevalence (%) and mean intensity values were
recorded.
Results and Discussion
A total of four parasite species including one ectoparasite and three endoparasites were identified; they
were Microcotyle
pomatomi Goto,
1899, Philometra
saltatrix Ramachandran,
1973, Hysterothylacium
aduncum (Rudolphi, 1802) and Hysterothylacium fabri (Rudolphi, 1819) Deardorff & Overstreet, 1980. Overall
infection prevalence (%) and mean intensity values were 62.5% and 2.10±0.34 respectively. The gonad-infecting
nematode Philometra saltatrix was the most prevalent species (25%). Present study is the first one providing data on
metazoan parasites and infection levels of P. saltatrix off Anatolian coast of the Black Sea.
Acknowledgements
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Introduction
Apricot, which is a type of fruit in climacteric (matured after ripping) and mild climate fruit group, depends on
ecological conditions (climate and soil conditions) in terms of some fruit quality qualities and content. Malatya has
favorable ecological conditions (soil structure and climate) for apricot production. Apricot is susceptible to frost,
drought and diseases (monilia and freckles). Trees which are not taken good care tend to show periodicity.
Material and Methods
In this study, 10 types/varietiey of fresh apricot fruits (Hacıhaliloğlu [control], Hacıhaliloğlu-34, Alkaya, İsmailağa,
12-Kadıoğlu, Kabaaşı, Çataloğlu, Soğancı, No 8 Zerdali, 49-Alioğlu) were used as material in the Apricot Genetic
Resources plots located in Malatya Apricot Research Institute where national apricot studies were carried out. Fruit
samples were obtained from trees which were cultivated under similar pedoclimatic conditions (Malatya). Total
phenolic substance (TPS) was determined by Folin-Ciocalteu solution, antioxidant activity was determined by
spectrophotometric methods based on ABTS+/TEAC and DPPH methods in fresh 10 types/varieties of apricot fruits.
The β-carotene assay was performed by the HPLC-DAD method while aromatic component analysis of five
types/varieties of fruits was performed by SPME–GC–MS method.
Results and Discussion
The change in the amount of β-carotene in 10 different types/varieties of apricot grown in similar pedoclimatic
conditions was determined to be 5,64 mg/100 g in dry matter in 2013 and 4,48 mg/100 g in dry matter in 2015. It has
been observed that the content of β-carotene, one of the remarkable quality indicators of Malatya apricots, change not
only with respect to varieties but also with years. Ecological conditions are important for the identification of TPS
compounds, determination of their authenticity and differences from other apricots in Malatya apricots. The TFM
variation of the apricot varieties used in the study has been between 176,65 mg GAE/100 g DM (Kabaaşı) – 276,80
mg GAE/100 g DM (Soğancı). This indicates that the TPS content is largely dependent on genetic factors and
environmental conditions, as well as its variability. In the assay of antioxidant activity in Malatya apricot varieties,
218,24 mg TE/100 g DM and 201,62 mg TE/100 g DM values were determined for Çataloğlu and Hacıhaliloğlu
[control], respectively. It has been determined that Malatya apricots have high antioxidant properties compared to
other varieties. Antioxidant activity is effected by factors such as the climate of the plant/fruit grown, soil stress
conditions and storage conditions in foods that are stored for long periods. The aldehyde and ketone groups, which
are important in aromatic profile, were determined mostly in 12-Kadıoğlu fresh apricot with content of 43,03 μg/kg
and number of 17 components. The main factors affecting the quantity and composition of the volatile aroma
compounds in fruits are variety, year, climatic conditions, maturation, region and technological processes (harvest).
As a result, the fruit quality and some nutritional results may vary depending on many factors like flesh firmness, fruit
weight, fruit climate and environmental conditions, genetic factors, soil condition, age of apricot tree, fruit yield,
fertilization, etc.
Key Words: Apricot, ecology, antioxidant, aroma, β-caroten
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Giriş
Kafkasya, İran-Anadolu ve Akdeniz olmak üzere üç biyolojik çeşitlilik sıcak noktasının kesişim bölgesi olarak işlev
gören Türkiye coğrafi konumu, kompleks paleocoğrafik geçmişi, heterojen topoğrafyası ve iklimi ile çok yüksek
hayvan çeşitliliğinin oluşumuna neden olmuştur. Ülkemizde 1851 yılında Rigler’in çalışması ile başlayan karınca
faunasını belirleme çalışmaları sonrasında günümüze kadar pek çok farklı araştırmacıların çalışmaları ile devam etmiş
ve şimdiye kadar 365 karınca taksonu tespit edilmiştir. Bu çalışmaların pek çoğu anakarada yürütülmüş olup ülkemiz
adaları karınca faunaları ile ilgili sadece Gökçeada ve Bozcaada karıncaları ile ilgili sırasıyla 1992 ve 1994 yıllarında
Aras ve Aktaç tarafından yapılmış iki ön çalışma yürütülmüş olup başka herhangi bir çalışma mevcut değildir. Bu
çalışmalardan Gökçeada’da 5 gün süreyle yapılan çalışmalar neticesinde 3 altfamilya, 16 cinse ait 35 tür kayıt
edilmiştir. Ancak tespit edilen türlerden bazılarının günümüzde geçerliliğini yitirdiği veya bölgemizde dağılımı
olmadığı fark edilmiştir. Bu eksikliği gidermek amacıyla Gökçeada’da arazi çalışması yürütülmüştür.
Materyal ve Metot
Bu bilgiler neticesinde Gökçeada’da 13-14.05.2017 tarihlerinde 2 günlük kısa bir ziyaret sırasında 6 farklı lokaliteden
aspiratör yardımıyla elde edilen örnekler işlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Bölgede gerçekleştirilen iki günlük örnekleme neticesinde bölge için 2 yeni cins ve 15 yeni tür olmak üzere toplam 3
altfamilyaya ait 17 cins ve 32 türe ait örnekler elde edilmiştir. Daha önce yapılan çalışmada verilen türlerin sahip
oldukları yeni dağılım ve taksonomik verileri neticesinde Gökçeada karınca faunasının toplamda 3 altfamilya, 18 cins
ve 45 tür ile temsil edildiği saptanmıştır. Bölgede yürütülecek daha kapsamlı fauna belirleme çalışmaları sonucunda
bu sayıların daha da artacağı kesin gözükmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gökçeada, Karınca, yeni kayıt
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Introduction
Noccaea genus which had been separated from Thlaspi is represented by 44 species in Turkey. This genus which has
no anatomical study has systematic problems according to many researchers. The main goal of the present paper to
investigate the anatomical properties of Noccaea cariensis which grows on serpentine place and in Marmaris village
from Muğla province in Turkey for the first time.
Material and Methods
The specimens of Noccaea cariensis were collected from its natural habitat (Sandras Dag, Muğla). The paraffin
method was applied to vegetative organs of Noccaea cariensis for cross sections. Permanent slides were observed by
Leica DM 1000 light microscope. Measurements were made with Cameram 21 programme and photos were taken
with a Canon EOS 450D camera attached to the light microscope.
Results and Discussion
The secondary root structure has observed in root cross sections of N. cariensis with the peridermis, cortex, phloem
and xylem. The cross sections of stem have an epidermis layer in outermost surface. Cortex is 5 or 6 layered and
characterized with parenchymatic cells. The pith covers by parenchymatous cells. The leaves of studied taxon have
between two epidermis layers with mesophyll tissue. Mesophyll is equifacial. In conclusion, anatomical biomarkers
of different plant parts have been used as aids in the taxonomical recognition of species of medicinal plants. Therefore,
we selected Noccaea cariensis and determined its anatomical characteristics for the first time and the systematic
position has been ensured to be confirmed.
Key Words: Anatomy, Brassicaceae, Noccaea, leaf, stem
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Introduction
Ciliated protozoa constitute an essential component of soil ecosystems due to their being the base of the heterotrophic
eukaryotic food web, and an important mediators of soil energy flow. Moreover, their dynamics and community
structures have important implications for environmental changes. After understanding of soil ciliate ecology and their
role in food web, soil ciliate biodiversity has gained importance. Most soil ciliates are still undescribed. Global and
local soil ciliate biodiversity are required to compile the taxonomic, faunistic, and ecological information on reliable
data from different geographic regions. There have been no detailed studies on ciliate biodiversity in the soils,
especially in our country that may be reservoir for rare and uncharacterized species. This work is part of the project
carried out on soil spathidiids of Tekirdağ, Turkey. Spathidium Dujardin, 1841 belongs to the order Spathidiida
Foissner and Foissner, 1988, a diverse group of rapacious ciliates that live mainly in terrestrial and semi terrestrial
environments all around the world. The present study is aimed to contribute to the Turkish soil ciliate diversity. Such
data are important also in the current biogeographical discussion of protists because Turkey is in the transition zone
of different biogeographical regions.
Material and Methods
The present study was carried out between December-2014 – January-2015 on the spathidiids ciliates in soil samples
taken from Tekirdağ. Soil samples were cultured to investigate the spathidiids ciliates diversity. The detailed
cytological structures of ciliates were investigated using live observation, silver impregnation, and morphometry.
Results and Discussion
The family Spathidiidae comprises about 200 described species, most belonging to the old genus Spathidium. We
studied cell size and shape, nuclear structure, and infraciliature of one population of Spathidium, using silver
impregnation and morphometry. Spathidiids are separated from each other according to the general body shape and
size, the number of contractile vacuoles, the presence and absence of extrusomes and their shapes and sizes, the shape
of the macronucleus, and the combination of these features. Size 104,20 – 154,40 X 23,10 – 37,50 in vivo. Elongate
spatulate with distinctly flattened. Macronucleus long and tortuous, straightened about as long as body; several
globular micronuclei. Extrusomes rod-shaped, about 14 X 1 µm. On average 16 ciliary rows, 3 anteriorly differentiated
to dorsal brush occupying 12% of body length. We do not include this population in any known
species. Spathidium sp. seems to be a new species when morphological and morphometric features are taken into
consideration as a whole. Especially with the developed, fan-shaped oral region, this species is separated from its
congeners. It however, should be confirmed by molecular studies.
Acknowledgments
I would like to thank the NAMIK KEMAL UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECTS
COORDINATION UNIT which supports this project as NKUBAP.00.10.YL.14.04.
Key Words: Soil ciliates diversity, Spathidium, Tekirdağ, Turkey

209

(12953) Metazoan Parasites of the Picarel, Spicara smaris (Family: Centracanthidae),
with the First Report of Monorchis monorchis and Condylocotyla pilodora in Turkey
ARZU GÜVEN 1, TÜRKAY ÖZTÜRK 1, PELİN SEVCAN KÖKSAL 2
1
SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
2
SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
arzu.cam86@gmail.com
Introduction
The picarel, Spicara smaris, is a species of fish native to the eastern Atlantic Ocean, the Mediterranean Sea and the
Black Sea. This fish species is rarely consumed as human food so commercially fishing is not common in Black sea.
The present study aimed to determine the metazoan parasites of the picarel collected from Sinop coasts of the Black
Sea.
Material and Methods
The fish samples were caught by gill-net and long-line Sinop coasts of Black Sea in the period from June 2016 to May
2017. A total of 52 fish specimens were examined for parasites. Collected fish were transferred to parasitology
laboratory at the Faculty of Fisheries and Aquatic Sciences in Sinop and examined for metazoan parasites under a
dissecting microscope. The examination included the skin, fins, gills, eyes (lens and vitreous humour), body cavity
and visceral organs (stomach, intestine, liver, swim bladder and gonads). Parasites recovered were either studied fresh
or frozen fish samples and parasite species, their site of infection in the host and their infection rates were recorded.
The taxonomic classification and identification of the parasites observed were done on the basis of respective literature
for each parasite group.
Results and Discussion
The current study is the first report on the metazoan fauna of S. smaris in Turkish coast of Black Sea. Two
digenea, Condylocotyla pilodora (metacercariae) and Monorchis monorchis (adult), one Cestode, Scolex
pleuronectis, three Nematoda Hysterothylacium aduncum, Hysterothylacium fabri and Contraceacum sp. were
identified. The infection prevalence (%) and mean intensity values as well as microhabitat preferences of all parasite
species identified in S. smaris are detected. Overall infection prevalence (%) and mean intensity values were 98.1%
and 11.90±2.14 respectively. Monorchis monorchis and Hysterothylacium aduncum were the core species. This
investigation is the first on the metazoan parasites of the picarel, Spicara smaris in Turkish Black Sea
coasts. Monorchis monorchis and Condylocotyla pilodora are new parasite records for Turkey.
Acknowledgements
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Giriş
Türkiye bulunduğu konum açısından farklı jeolojik, coğrafik ve zoocoğrafik bölgeleri bünyesinde barındırmaktadır.
Bulunduğu zoocoğrafik bölge dikkate alındığında daha çok Batı Palearktik ve kısmen de olsa Sahra-Arap bölgesinde
yer alan ülkemiz Avrupa ve Asya arasında hayvan türleri için önemli bir geçiş noktası ve aynı zamanda da bir bariyer
özelliği göstermektedir. Pek çok farklı orijinden fauna elemanının kesişim noktası konumunda olan Türkiye,
barındırdığı yaklaşık 158 amfibi ve sürüngen türü ile neredeyse Avrupa kıtası kadar (yaklaşık 200 tür) zengin bir
potansiyele sahiptir. Fakat hala ülkemizde dağılış gösteren sürüngen türlerinin dağılışı tam olarak bilinmemektedir.
Bu çalışmanın amacı; sınırları içerisinde zoocoğrafik olarak önemli bir bariyer olan Sultan Dağları’nı da barındıran
Afyonkarahisar İlinin sürüngenlerini belirlemek ve belirlenen türlerin popülasyonlarını tehdit eden faktörleri tespit
etmektir.
Materyal ve Metot
Afyonkarahisar İli‘nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi çalışmasında
Afyonkarahisar İlinde daha çok sürüngen türlerinin aktif olduğu dönemleri kapsayacak şekilde 20 günlük yoğun arazi
çalışması gerçekleştirilmiştir. Değişik yöntemlerle yakalanan sürüngen grubuna ait örneklerin hangi türe ait oldukları
belirlendikten sonra örnekler tekrar uygun yaşam habitatlarına bırakılmışlardır. Gözlem yapılan alanlar ve bu
alanlarda tespit edilen sürüngen türlerine ait koordinatlar Küresel Konum Belirleme Aracı (GPS) yardımıyla
alınmıştır. Ayrıca örnek yakalanan alanlarda, örneklerin fotoğrafları çekilmiş, habitat bilgileri not edilmiştir. Diğer
tarafytan çalışılan alanlarda gerek habitatları gerekse sürüngen türlerini olumsuz yönde etkileyebilecek etmenlerin
tespitine yönelik çalışmalar da yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Mevcut çalışmada; arazi çalışmaları ve literatür taraması sonucunda Afyonkarahisar İli’nde 26 sürüngen türünün
yaşadığı tespit edilmiştir. Bu türlerden 2 tanesi kaplumbağa, 11 tanesi kertenkele ve 13 tanesi yılan grubuna aittir.
Tespit edilen türlerden iki tanesi (Anatololacerta anatolica ve Montivipera xanthina) bölgesel endemik türlerdir.
Afyonkarahisar İlinde tespit edilen türlerin popülasyonlarını tehdit eden önemli faktörlerin; habitat kaybı ve yok
olması, çevresel kirlenme ve tarımsal aktiviteler olduğu görülmüştür. Dünya ölçeğinde pek çok sürüngen türünün
popülasyonu azalmaktadır. Habitat tahribatı ve yok olması, yabancı türler (Trachemys scripta), ticari amaçla
toplatılma, kirlenme (agrokimyasallar, fabrika atıkları vs.), iklim değişimleri gibi pek çok olumsuz faktör sürüngen
türlerinin popülasyonlarının azalmasına neden olan nedenler arasında sayılabilir. Bu nedenle, öncelikli olarak
ülkemizdeki sürüngenlerin tehlike durumlarının ulusal ölçekte değerlendirilmesi ve çıktılar dikkate alınarak hassas
popülasyonların korunmasına yönelik çalışmalara hız kazandırılması gerekmektedir.
Teşekkür
Arazi çalışmaları için izin veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz.
Anahtar Kelimeler: Sürüngen, Dağılış, Afyonkarahisar, Türkiye
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Giriş
Türkiye Avrupa, Ortadoğu ve Kafkasya arasında, üç biyoçeşitlilik sıcak noktasının (Kafkaslar, İran-Anadolu ve
Akdeniz) kesişim noktasında yer almaktadır. Ülkemizde 33 çiftyaşar (18 kuyruklu ve 15 kuyruksuz kurbağa) ve 134
sürüngen (10 kaplumbağa, 67 kertenkele ve 57 yılan) olmak üzere toplam 167 tür yaşamaktadır. Fakat bu türlerin
detaylı dağılışları tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada Iğdır ilinin çiftyaşar ve sürüngenlerinin envanteri
oluşturulmuş ve türleri tehdit eden başlıca faktörler tartışılmıştır.
Materyal ve Metot
Iğdır ilinde “Karasal Ve İş Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter Ve İzleme" projesi kapsamında, NisanHaziran 2017 tarihleri arasında 14 gün arazi çalışması yapılmıştır. Görsel temas yöntemi ile tespit edilen bireyler
fotoğraflanmış ve konumları GPS yardımı ile kaydedilmiştir. Arazi çalışmaları esnasında yöre halkı ile görüşmelerde
yapılmış ve türlere yönelik potansiyel tehditler belirlenmeye çalışılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Arazi çalışması ve literatür taraması sonucunda; 5 kuyruksuz kurbağa, 2 kaplumbağa, 9 kertenkele ve 13 yılan olmak
üzere 29 tür tespit edilmiştir. Arazi çalışmaları ve yöre halkı ile yapılan görüşmeler doğrultusunda; türleri tehdit eden
başlıca faktörlerin habitat kaybı ve bozulması, çevre kirliliği, tarımsal faaliyetler olduğu gözlenmiştir. Birçok çiftyaşar
ve sürüngenin popülasyonları küresel ölçekte azalma eğilimindedir. Habitat kaybı ve bozulması, istilacı türler, çevre
kirliliği, hastalık, parazitlik, aşrı kullanım, küresel iklim değişikliği ve bu faktörler arasındaki sinerji, popülasyonları
etkileyen önemli faktörlerdir.
Teşekkür
İzinler için Iğdır Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü’ne ve Turunç Peyzaj A.Ş.’ye maddi olarak desteklerinden dolayı
teşekkür ediyoruz.
Anahtar Kelimeler: Çiftyaşar, Sürüngen, Yayılış, Iğdır, Türkiye
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Giriş
Kadife akarlar farklı habitatlara uyum sağlamış, besin zincirinde çok önemli bir yere sahip olan akarlardır.
Kimyasalların kullanılmadığı doğal alanları tercih eden bu canlıların özellikle milli parklarda yoğunlukları fazladır.
14 familyayı içeren Trombidioid akarlar ülkemizden çok az bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı Artvin ili Karagöl
Sakara Milli Parkı’nın trombidioid akarlarını belirlemek ve Türkiye faunasına katkı sağlamaktır.
Materyal ve Metot
2015 yılı Mayıs ayında Artvin Karagöl Sahara Milli Park’ında arazi çalışması yapılmıştır. Ağaç altı döküntü, çimenli
ve yosunlu toprak örnekleri alınmıştır. Araziden gözle toplanan ya da Berlese düzeneği ile topraktan ayıklanan kadife
akarlar %96’lık etil alkolde muhafaza edilmiştir. Preparasyon işlemi için ergin bireyler saf su içerisinde vücutları iğne
yardımıyla delinerek %9’luk KOH çözeltisinde bekletilmiş ve içleri temizlenmiştir. Hoyer ortamında preparatları
yapılmıştır. Tüm ölçümler mikrometre cinsinden (μm) verilmiştir. Morfolojik terminoloji için konuyla ilgili
literatürden yararlanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmada Artvin ili Şavşat ilçesine bağlı Karagöl Sahara Milli Parkı’nda üç familyaya ait beş tür tespit edilmiştir.
Microtrombidiidae Thor, 1935 familyasına ait Microtrombidium pusillum (Hermann, 1804), Eutrombidium
locustarum (Walsh, 1866), Enemothrombium bifoliosum (Canestrini, 1884) dur. Trombidiidae Leach, 1815
familyasına ait Allothrombium sp., ile Johnstonianidae Thor, 1935 familyasına ait Johnstoniana parva Wendt,
Wohltmannn, Eggers and Otto, 1994’tür. Tespit edilen türlerin tümü çalışma alanından ilk defa kaydedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Acari, Artvin, Kadife akarlar, Parasitengona
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Giriş
Amasya ili, Karadeniz Bölgesi’nde yer alır ve 5690 km2’lik bir alana sahiptir. Amasya ili sulak alanlar bakımından
oldukça zengin bir bölge olup, çok sayıda nehir, baraj gölleri, küçük çaylar, dereler bataklık alanlar ve küçük çaplı
göletler barındırmaktadır. Amasya’nın en önemli su kaynağı Sivas İli Suşehri İlçesi’nin güneybatısındaki Köse
Dağları’ndan doğan Yeşilırmak’tır.
Palearktik bölgede Heteroptera (Insecta, Hemiptera) alttakımı 1632 cinse ait 9365 tür ile temsil edilmektedir.
Türkiye’de Heteroptera alt takımı ile ilgili olarak 469 cinse ait 1349 tür kaydı verilmiştir. Türkiye’de sucul ve yarısucul
Heteroptera faunasının tespitine yönelik çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Türkiye'de yapılan çalışmalar sonunda
Heteroptera alttakımı içinde yer alan Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha ve
Leptopodomorpha infraordolarına ait 101 türün dağılım gösterdiği belirtilmiştir. Bu çalışmada, 2015-2016 yılları
arasında yapılan arazi çalışmaları sonucu Amasya sulak alanlarında tespit edilmiş Sucul ve yarısucul Heteroptera
türlerin habitat içindeki dağılımları ve araştırma alanı için tespit edilen yeni kayıtlar sunulmuştur.
Materyal ve Metot
Araştırma materyalini 2015-2016 yıllarında Amasya ve çevresinden toplanan Sucul ve yarısucul Heteroptera
alttakımına ait ergin bireyler oluşturmaktadır. Örnekler Mayıs-Eylül ayları arasında sulak alanlardan atrap yardımı ile
toplanmış, %70’lik etil alkol bulunan tüplere konulmuştur. Lokalite bilgileri (Yer, tarih, hava durumu, koordinarlar,
yükseklik, alanın özellikleri vb.) arazi defterine yazılmıştır. Preparasyon işlemi öncesinde örnekler kaynar su içinde
2-5 dakika yumuşatılmıştır. Yumuşatılan örneklerin genital organları stereomikroskop altında preparasyon iğnesi
yardımı ile çıkarılmıştır. Teşhis işlemleri yapılan örnekler, lokalite bilgileri ve tür etiketleri yazılarak daimi preparatlar
halinde Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde bulunan Entomoloji koleksiyonunda
muhafaza edilmektedir.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan bu çalışma sonucunda, Amasya ve çevresindeki sulan alanlarda Nepomorpha, Gerromorpha ve
Leptopodomorpha infraorder’larına ait 19 cinse bağlı 38 tür ile ilgili yeni bulgulara ulaşılmıştır. Tespit edilen
türlerden; Nepomorpha infraordor içinde, Nepidae familyasına ait Ranatra linearis (Linnaeus, 1758), Micronectidae
familyasına ait Micronecta pusilla (Horváth, 1895), Corixidae familyasına ait Corixa affinis Leach, 1817, Corixa
panzeri Fieber,
1848, Corixa
punctata (Illiger,
1807),Paracorixa
concinna (Fieber,
1848), Sigara
nigrolineata (Fieber, 1848), Sigara striata (Linnaeus, 1758), Sigara lateralis (Leach, 1817), Naucoridae familyasına
ait Ilyocoris cimicoides cimicoides (Linnaeus, 1758), Notonectidae familyasına ait Notonecta glauca
glauca Linnaeus, 1758, Notonecta maculata Fabricius, 1794, Notonecta meridionalis Poisson, 1926, Notonecta
obliqua Thunberg, 1787, Notonecta viridis Delcourt, 1909, Pleidae familyasına ait Plea minutissima Leach, 1817,
Gerromorpha infraordor içinde, Gerridae familyasına ait Aquarius ventralis (Fieber, 1860), Gerris
caucasicus Kanyukova, 1982, Gerris asper (Fieber, 1860), Gerris costae fieberi Stichel, 1938, Gerris
lacustris (Linnaeus, 1758), Gerris maculatus Tamanini, 1946 ve Leptopodomorpha infraordor içinde, Saldidae
familyasına ait Saldula saltatoria (Linnaeus, 1758) taksonları ilk kez Amasya’dan bu çalışmada kaydedilmiştir.
Ayrıca Nepa cinerea Linnaeus, 1758, Lethocerus patruelis (Stål, 1854), Ochterus marginatus marginatus (Latreille,
1804), Micronecta scholtzi (Fieber, 1860), Micronecta griseola Horváth, 1899, Anisops sardeus Herrich-Schaeffer,
1849, Hebrus pilipes Kanyukova, 1997, Saldula arenicola (Scholtz, 1847), Saldula pilosella pilosella (Thomson,
1871) ve Mesovelia furcata Mulsant & Rey, 1852 taksonları hem Amasya hem de Karadeniz bölgesi sucul ve yarısıcul
Heteroptera faunası için yeni kayıttır. Sonuç olarak Amasya ve çevresindeki sulak alanlarda dağılım gösteren sucul
ve yarısucul Heteroptera fauna elemanlarının dağılımı ve türlerin kayıt altına alınması, biyolojik çeşitliliğin ortaya
konulmasına katkı sağlanması gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aquatic ve Semiaqutic Heteroptera, Nepomorpha, Gerromorpha, Leptopodomorpha, yeni kayıt,
Karadeniz Bölgesi, Amasya.
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Türkiye 33 çiftyaşar (18 kuyruklu ve 15 kuyruksuz kurbağa) ve 134 sürüngen (10 kaplumbağa, 67 kertenkele ve 57
yılan) olmak üzere toplam 167 türünü barındırmaktadır. Fakat bu türlerin detaylı dağılışları tam olarak
bilinmemektedir. Kars Anadolu’nun kuzey doğusunda, ortalama rakımı 1768 m. olan ve karasal iklimin hakim olduğu
bir ilimizdir. Bu çalışmada Kars ilinin çiftyaşar ve sürüngen envanteri oluşturulmuş ve türleri tehdit eden başlıca
faktörler tartışılmıştır.
Materyal ve Metot
Kars ilinde “Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme" projesi kapsamında, NisanHaziran 2017 tarihleri arasında 17 gün arazi çalışması yapılmıştır. Görsel temas yöntemi ile tespit edilen bireyler
fotoğraflanmış ve konumları GPS yardımı ile kaydedilmiştir. Arazi çalışmaları esnasında yöre halkı ile görüşmelerde
yapılmış ve türlere yönelik potansiyel tehditler belirlenmeye çalışılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Arazi çalışması ve literatür taraması sonucunda; 4 kuyruksuz kurbağa, 1 kaplumbağa, 11 kertenkele ve 16 yılan olmak
üzere 32 tür tespit edilmiştir. Arazi çalışmaları ve yöre halkı ile yapılan görüşmeler doğrultusunda; türleri tehdit eden
başlıca faktörlerin habitat kaybı ve bozulması, tarımsal faaliyetler ve çevre kirliliği olduğu gözlenmiştir. Birçok
çiftyaşar ve sürüngenin popülasyonları küresel ölçekte azalma eğilimindedir. Habitat kaybı ve bozulması, istilacı
türler, çevre kirliliği, hastalık, parazitlik, aşrı kullanım, küresel iklim değişikliği ve bu faktörler arasındaki sinerji,
popülasyonları etkileyen önemli faktörlerdir.
Teşekkür
İzinler için Kars Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü’ne ve Turunç Peyzaj A.Ş.’ye maddi olarak desteklerinden dolayı
teşekkür ediyoruz.
Anahtar Kelimeler: Çiftyaşar, Sürüngen, Yayılış, Kars, Türkiye
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1
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Introduction
The genus Gammarus Fabricius, among the various amphipod genera, is widespread in epigean waters of marine and
freshwater ecosystems.The rich amphipod fauna of Turkey has been researched by several scientists since 1905.The
Biga Peninsula is located in the north-western part of Anatolia, Turkey. The region is bounded by the Dardanelles to
the northwest, by the Aegean Sea to the west, and separated from the rest of Anatolia by Kaz Dağları (Ida
Mountains). In this study, Gammaridae fauna of Biga Peninsula was investigated.
Material and Methods
Material was collected between the years 2011-2013 and the year 2015 from different inland water ecosystems
(streams, ponds, lakes, etc) in Biga Peninsula of Turkey. Specimens were obtained from the sediment by using a finemesh hand net and the material was preserved 70% ethanol in the field. The specimens belonging Gammaridae were
chosen under microscope and the species was identified by using the literature.
Results and Discussion
In this study, a total of 4 gammaridean species (Gammarus aequicauda, G. balcanicus, G. komareki, G. pulex) were
reported based on sampling sites from Biga Peninsula in Turkey. Also, some geographical and ecological
notes belonging to the determined species and distribution of them were presented in the study.
Key Words: Amphipoda, Gammaridae, Biga Peninsula, Fauna, Turkey.
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(13008) Türkiye’nin Neothrombiid Akar (Actinotrichida) Fauna Bilgisine Katkı / A
Contribution to the Knowledge of the Neothrombiid Mite (Actinotrichida) Fauna of
Turkey
SEVGİ SEVSAY 1, MERT ELVERİCİ 1, EVREN BUĞA 2
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Giriş
Neothrombiidae Feider, 1959, Palaearktik, Nearktik, Orientalis, Avusturalya ve Afrika bölgesine yayılmış 17 cinsi
içeren bir familyadır. Toplamda 25 türe sahip olan bu familya tür sayısı açısından oldukça fakirdir. Bu
cinslerden Neothrombium cinsi hariç diğer cinsler yalnızca larva safhasından bilinmektedir. Ülkemizden bu familyaya
ait yalnızca bir tür verilmiştir (N. neglectum). Bu çalışmada dünya için yeni olan ve bu familyaya ait ergin
safhadan Neothrombium sp nov. verilmiştir. Bu çalışmanın amacı, ülkemiz ve dünya akar faunasına katkı sağlamaktır.
Materyal ve Metot
Çalışmanın materyalini 2011 yılı Mart-Nisan aylarında Muğla ili Milas ilçesinin Kıyıkışlacık köyünde çukur tuzaklara
düşen dört ergin birey oluşturmaktadır. İçerisinde antifiriz olan bu tuzaklar denize çok yakın zeytin ağaçlarının olduğu
alanlara yerleştirilmiştir. Örnekler ayıklanarak %96’lik etil alkolde muhafaza edilmiştir. Preparasyon işlemi için ergin
bireyler saf su içerisinde vücutları üç farklı yerden delinerek temizlenmesi için %9’luk KOH çözeltisinde bekletilmiş
ve Hoyer ortamında preparatları yapılmıştır. Tüm ölçümler mikrometre cinsinden (μm) verilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Neothrombiidae familyası Trombidiodea üst familyası içerisinde tür sayısı bakımından en fakir grupdur. Bir cinsi
hariç tüm cinsleri larva safhasından bilindiği için ergin türlerin birbiriyle mukayese edilmesi zordur. Yeni
türümüz Neothrombium cinsinden verilen hiç bir türün erginine benzememektedir. Sadece dorsal kıl yapısının çatallı
olmasıyla bu cinse benzemektedir. Fakat bu cins den palptibiyasında sayıları 2-3 arasında değişen basidontun
bulunmasıyla ve çok sayıda kitenidiyumun olmasıyla ayrılmaktadır. Bu yeni türün larvaları elde edilene kadar bilgi
kirliliği olmaması açısında şu anki verileriyle Neothrombium cinsinde değerlendirilmişdir.
Anahtar Kelimeler: Acari, Parasitengona, Muğla, Türkiye
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Introduction
The morphological characteristics of pollen are used as an important character in systematic botanicals. Today, little
is known about the pollen morphology of Cuscuta species. More importantly, pollen morphology of this genus has
not been extensively analyzed. At the same time, there are no morphological studies on the pollen of Cuscuta species
in Turkey.
Material and Methods
The samples of Cuscuta spp. were collected from different geographical regions in Turkey as indicated in the Flora
of Turkey. Dry pollen grains were placed onto the stubs and samples were prepared, coated with a thin layer and then,
examined under the scanning electron microscope.
Results and Discussion
The morphological pollen structures were found different from each other and these properties were found to be
important for taxonomy of Cuscuta L. using SEM. C. campestris and C. brevistyla species were found 3 (-4)
zonocolpate, C. planiflora 3 (-6) zonocolpate. Pollen structures of taxa belonging to Cuscuta L. genus were
determined prolate, subprolate, perprolate and prolate-spheroidal. The apertures of the pollens of these taxa were
found scabrate, scabrate-perforate, oscabrate-perforate, reticulate and ekinate-reticulate. Studies on the identification
of pollen morphology of the genus Cuscuta in the world are very limited. In Turkey, there aren’t any studies related
to the subject. We believe that pollen characters of species belonging to the genus Cuscutain future species-level
taxonomic revisions will benefit enormously.
Acknowledgements
This study was accepted for publication in International Journal of Agriculture & Biology. It is also part of Ibrahim
Demir's pHd thesis and forms part of the project titled "Determination of Pollen Morphology and Phylogenetic
Relationships of Species of Cuscuta Species Registered in Turkey" numbered TUBITAK 113O418.
Key Words: Cuscuta; Pollen; SEM; Turkey
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(13010) Valgothrombium valgum (George, 1909) (Acari, Microtrombidiidae)’un
Türkiye’den İlk Kaydı / The first record of Valgothrombium valgum (George, 1909)
(Acari, Microtrombidiidae) from Turkey
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Giriş
Microtrombidiidae familyası kozmopolit olup, çok çeşitli habitatlarda yaşayabilirler. Trombidioidea üst familyasının
en zengin tür sayısı bu familyaya aittir. Fakat ülkemizden oldukça zayıf olarak bilinen bu familyadan bugüne kadar
11 cinse ait 12 tür verilmiştir. Valgothrombiinae alt familyasına ait olan Valgothrombium cinsi 30 tür ile temsil
edilmekte olup Türkiye’den daha önce hiçbir kayıt verilmemiştir. Bu çalışma ile Erzincan, Gümüşhane ve Giresun
illerinden çimenli ve döküntülü toprak örneklerinden ayıklanan numuneler incelenmiştir. Valgothrombium
valgum (George, 1909)’un postlarval safhalarının tanımı gözden geçirilmiş gerekli çizimleri yapılmış, yayılışı ve
yaşam alanları verilmiştir.
Materyal ve Metot
Bu çalışma, 2013-2015 yılları arasında Erzincan, Gümüşhane ve Giresun illerinden farklı habitatlardan toplanan
toplam 2 dişi, 9 ergin, 6 postlarva ve 2 deutonimf değerlendirilmiştir. Çalışma alanlarından alınan toprak örnekleri
laboratuvara getirilerek Berlese hunilerinden oluşan ayıklama düzeneğine yerleştirilmiştir. Ayıklanan kadife akarları
%70’lik etil alkol içine alınmış etiketlenerek incelenmek üzere muhafaza edilmiştir. İncelenen örnekler saf su
içerisinde delinerek %9’luk KOH çözeltisi içerisinde bekletilerek içleri temizlenmiş ve Hoyer ortamında daimi
preparatları yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Ergin örneklerimiz Avrupa’dan verilen örneklerle uyuşmakla birlikte sırt kıllarının yapısı ve uzunluğu ile farklılık
göstermektedir. Avrupa örneklerinde pDS gövdesi uca doğru sivrilmiş ve uçta dalcık taşımazken, örneklerimizin kıl
gövdesi uçta yuvarlak ve uzun dalcıklıdır. Ayrıca Avrupa örneklerinin pDS uzunluğu 15-20 µm iken bizim
örneklerimizde biraz daha uzundur (15-27 µm).
Anahtar Kelimeler: Acari, İlk Kayıt, Microtrombidiidae, Valgothrombium
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Introduction
The African golden wolf (Canis anthus) has been recently recognized as a seperate canid species occupying the
Northern and Estern part of Africa. After showing that it is a distinct monophyletic lineage from the Eurasian golden
jackals (Canis aureus) based on the analyses of the complete genome data. Our goal was to look for their potential
diversity based on the mitochondrial control region data.
Material and Methods
A total of 36 African golden wolf samples (33 tissues and 3 scats) were collected from various ecosystems (forest,
steppe and desert) between April 2014 and July 2016 before being analyzed at CIBIO. DNA extraction was made
using the EasySpin kit for invasive samples and the Guanidine Tiocyanate protocol (silica method) for non-invasive
samples. The DNA was used for haplotyping of the mitochondrial control region (D.loop) using the pair of DLH and
ThrH primers. The obtained electropherograms were checked using GENEIOUS v7.1.5 then blasted against the NCBI
GenBank database to verify the species identity. Haplotypes and nucleotides diversity were calculated using DNASP
v5 and the network was made using TCS v1.21. Sequences alignment was achieved in MEGA v7 and the genetic
distances were calculated using the p-distance model. The TMRCA between the African golden wolf, Grey wolf and
Eurasian golden jackal, was estimated using BEAST v1.0.8. The phylogenetic tree with subsequent probabilities for
each node was obtained using TREEANNOTATOR v1.0.8 and the final tree was visualized and edited with FIGTREE
v1.4.3.
Results and Discussion
Samples were amplified successfully for mtDNA sequencing and the fragment analyzed showed a high diversity based
on an alignment of 344-bp. We determined 17 different haplotypes geographically dispersed across the sample sites.
The TCS network showed that the maximum number of mutation between two haplotypes was up to three. Haplotype
and nucleotide diversity were 0.938 and 0.00968, respectively. The results of genetic distances (0.75/0.76) and the
TMRCA (1917/3100 years ago) showed that the African golden wolf is much closer to the Grey wolf than to the
Golden jackal. The control region fragment (344 bp) analyzed confirm that the Algerian population of the African
golden wolf has a large diversity of haplotypes and nucleotides as it was mentioned in previous studies, which they
are much higher than those recorded for other carnivore species. The phylogenetic tree showed the separation of three
clades where the African golden wolf appears closer to the grey wolf than to the Eurasian golden jackal.
Key Words: Canis anthus, Algeria, D.loop, phylogeography, TMRCA
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Introduction
Transposable elements (TEs) are the most common genomic elements in eukaryotic organisms and have several
effects on the expression and function of genes through various regulatory mechanisms in genome. It suggested that
TEs play key roles in adaptation against environment changes and can impose strong selection pressures for plants.
With the development of advanced molecular biology techniques, large quantities of both genomic and transcriptomic
data can be obtained from data base. In this way, genome-specific characters can be identified. Here, we investigate
the tissue specific TE transcription activity in Brachypodium distachyon which is one of the most important plants
used as a model organism in genomic and transcriptomic studies since it has a small genome.
Material and Methods
Transcriptome data retrieved from NCBI SRA data base. Reads were aligned to the B. distachyon whole genome.
Using Repeat Masker program homology based in silico identification of TEs was performed. For the naming of
transposons literature was used and TEs were clustered. The read numbers of TEs were detected. The expression
levels of transposons, which showed different read numbers among panicle, stem, leaf and roottissues, were measured
with real-time Genespecific primers of selected genes were designed using the Primer3 Plus software version 2.3.3.
Results and Discussion
qRT-PCR based measurement of 10 transcripts encoding several TEs was conducted. Among 10 primers 9 of them
were found to be transcriptionally active in all tissues.The most common transposon in the panicle, stem, leaf, and
root tissues was the Copia, besides the least expressed transposon was Helitron. The data will provide expression
levels for tissue-specific transposons in B.distachyon. The different expression levels of TEs in different tissues shows
that environmental conditions in adaptation might have an effect on TEs expressions.
Key Words: Brachypodium, gene expression, transcriptome, transposon
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Giriş
Cruciferae (Brassicaceae) familyası dünyada 321 cins ve yaklaşık 3660 türle temsil edilmektedir. Ülkemizdeki durum
ise 89 cins ve yaklaşık 571 türdür. Tür sayısı bakımından en zengin familyalar arasında 4. sırada yer almaktadır.
Berteroa DC. küçük bir cins olup dünyada geçerli olarak kabul edilmiş 5 türü bulunmaktadır. Avrupa, Akdeniz kuşağı
ve ılıman Asya’da yayılış göstermektedir. Bu cins Türkiye Florası’ında 4 türle temsil edilmektedir. Flora’nın 1.
cildinde B. mutabilis (Vent.) DC. ve B. orbiculata DC. yer alır iken, ilk ek cilt olan 10. ciltte B. incana (L.) DC. ve B.
obliqua (Sm.) DC. Türkiye Florasına eklenmiştir.
Bu çalışma ile, ülkemizde yayılış gösteren Berteroa cinsi hakkında, morfolojik ve moleküler veriler kullanılarak
teşhisinde yaşanan sorunlar çözülmeye çalışılmış, türlerin ülkemizdeki yayılışları detaylı bir şekilde ortaya konulmuş
ve yeni bir tür bilim dünyasına tanıtılmıştır.
Materyal ve Metot
Morfoloik çalışmalar: Arazi çalışması öncesinde problemleri tespit ve türlerin genel yayılışlarını ortaya çıkartmak
amacıyla herbaryum çalışmaları yapılmıştır. Bu nedenle ülkemizdeki büyük herbaryumlar; ISTE, ISTO, ANK, GAZI,
HUB ziyaret edilerek incelemeler yapılmıştır. Morfolojik çalışmalar için gerekli materyal türlerin çiçeklenme ve
meyve olgunlaşması dönemlerinde, 2013-2015, Nisan-Ekim ayları arasında gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmalarında
toplanan örneklerin bir kısmı herbaryum materyali haline getirilerek saklanmış, bir kısmı ise moleküler çalışmalar
için uygun şartlarda muhafaza edilmiştir.
Arazi çalışmaları Trakya, Batı Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Bulunan lokalitelerin
koordinatları GPS ile tespit edilerek yayılış haritaları oluşturulmuştur. Alanda türün ve habitatının detaylı fotoğrafları
çekilmiştir. Bu fotoğraflar özellikle kurutma esnasında kaybolacak ya da anlaşılması zorlaşacak yapıların
değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Kayıtlı lokalitelerin az olması sebebiyle uygun habitatlar tespit edilip olası yayılış
alanları tespit edilmeye çalışılmıştır. Örnekler ISTE’de (İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu)
muhafaza edilmektedir.
Moleküler Çalışmalar: Berteroa türleri arasındaki genetik çeşitliliği belirlemek amacı ile, nuclear (ITS1, ITS2 ve 5.8S
rDNA) ve kloroplast DNA’sında (trnL-F) bulunan bölgeler pcr yöntemi ile çoğaltılarak, DNA bölgeleri sanger sekans
yöntemi ile dizilenmiştir. Berteroa cinsine ait toplamda 13 ITS ve trnL-F dizisi Cluxtal X programı ile hizalanarak,
maximum likelihood, neigbour-joining ve UPGMA analizleri kullanılarak türler arasındaki akrabalık ilişkisi ortaya
konmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmanın en önemli bulgusu; bilim dünyasına Berteroa physocarpa olarak yeni bir türün tanıtılmış olmasıdır.
Revizyon niteliğindeki bu çalışma ile, ülkemiz herbaryumlarında çok az örnekle temsil edilen bu cinsin yayılışı detaylı
bir şekilde ortaya konmuştur. Türkiye Florası’na göre B. incana ülkemizde sadece Trakya’dan bilinmektedir. Yapılan
arazi ve herbaryum çalışmaları sonrasında Trakya’dan bilinen bu örneğin B. incana değil B. obliqua olduğu
anlaşılmıştır. B. incana Kars’tan yeni kayıt olarak verilmiştir. B. orbiculata ülkemizden sadece Trabzon’dan verilen
kayıtlardan bilinmektedir. Yapılan literatür çalışmaları sonucunda bu türe ait ülkemizden bir toplama kaydına daha
ulaşılmıştır. 1967 yılında Sorger tarafından İzmir, Bergama civarından yapılan toplama bu türe ait bilinen son kayıttır.
Ancak yapılan arazi ve herbaryum çalışmaları sonucunda bu türün ülkemizdeki varlığı teyit edilememiştir. Isparta’dan
toplanan ve B. orbiculata’ya yakın olduğu düşünülen örnekler üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
Teşekkür
Bu çalışma İ.Ü. BAP Birimi tarafından, 31628 numaralı projesi ile desteklenmiştir. Desteğinden ötürü birime
içtenlikle teşekkür ederiz.
Anahtar Kelimeler: Berteroa, Brassicaceae, ITS, yeni tür
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Giriş
Trakya Bölgesi'nde Odonata faunası üzerine yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde bölgede şimdiye kadar 56
Odonata tür/alttür'ünün kayıt edildiği görülmektedir. Trakya Bölgesi'nden bilinen bu türler içinde, bölgedeki dağılım
kayıtları daha nadir olan ve aynı zamanda Avrupa Odonatlarının ve Akdeniz Bölgesi Odonatlarının IUCN kırmızı
listelerinde tehlike statüsünde sınıflandırılan türler bulunmaktadır. Bu konumdaki türlerin gelecekteki durumları
hakkında yorum yapabilmek için ve aynı zamanda Odonatların biyoindikatör tür olarakta kullanıldıkları dikkate
alındığında; türlerin dağılım ve populasyonları ile ilgili bilgilerin güncel tutulması gerekmektedir. Bu çalışmada,
Trakya Bölgesi'nden son yıllarda toplanan materyal değerlendirilerek, bölgeden kayıtları az bilinen bazı Odonata
türlerinin dağılım bilgilerine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
Materyal ve Metot
Çalışmada, 2012, 2013 ve 2015-2017 yılları arasında Trakya Bölgesi'nden toplanan ve bölgedeki dağılım bilgileri az
olan Odonata türleri değerlendirildi. Arazide atrap yardımıyla toplanan ergin örnekler, arazi dönüşü laboratuvarda etil
asetat ile öldürülerek üçgen zarflar içinde kurumaya bırakıldı. Kuruyan örnekler, teşhis edildikten sonra üzerinde
etiket bilgileri yazan üçgen zarflara yerleştirilerek müze materyali haline getirildi. Çalışmada verilen Odonata
türlerinin kaydedildiği yeni lokaliteler, liste olarak verildi ve Trakya Bölgesi haritası üzerinde gösterildi.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmada Trakya Bölgesi'nden nadir bilinen Odonata türlerinden, Lestes dryas Kirby, 1890, L.
virens (Charpentier, 1825), Sympecma fusca (Vander Linden, 1820), Coenagrion ornatum (Selys, 1850), C.
scitulum (Rambur, 1842), Enallagma cyathigerum(Charpentier, 1840), Ischnura pumilio (Charpentier, 1825), Aeshna
affinis Vander Linden, 1820 ve Somatochlora borisi Marinov, 2001 türlerinin dağılım bilgilerine yeni lokalite
kayıtları ilave edilmiştir. Ayrıca burada verilen türlerden C. ornatum, E. cyathigerum ve A. affinis türleri, yeni
lokasyon verileri ile ilk kez İstanbul ilinden ve L. virens türü ise ilk kez Kırklareli ilinden kayıtlanmış oldu. Bu
çalışmada verilen türler Avrupa Odonatlarının ve Akdeniz Bölgesi Odonatlarının IUCN kırmızı listelerinde verilen
kategorilere göre değerlendirildiği zaman; C. ornatum türü hem Avrupa hem de Akdeniz Bölgesi Odonatlarının
kırmızı listelerine göre NT (Tehdite yakın) kategorisinde sınıflandırılırken, Somatochlora borisi türünün ise yine
Avrupa ve aynı zamanda Akdeniz Bölgesi Odonatlarının kırmızı listelerine göre VU (Duyarlı) kategorisinde
sınıflandırıldığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Odonata, nadir türler, yeni kayıt, Trakya Bölgesi
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Giriş
Microlepidoptera terimi taksonomik olarak hiyerarşik bir kategorik düzey değildir ve kanat açıklığı 20 mm’nin altında
olan “küçük güveleri” içerir. Adelidae familyası üyeleri kanat açıklığı 14 mm’ye kadar olan küçük güvelerdir.
Antenleri çoğunlukla ön kanattan daha uzundur, ancak anten uzunluğu kısa ya da kanat uzunluğundan daha az olan
türleri de içermektedir. Adelidae familyası Avrupa’da 50, Türkiye’de 30 ve Trakya Bölgesi’nde ise 2 tür ile temsil
edilmektedir. Oecophoridae, Gelechioidea'nın geniş bir familyasıdır. Ergin kelebekler, çok küçükten orta
büyüklüklüğe kadar kanat açıklığına sahip olup, kanat açıklıkları 0,3 ile 3 cm arasında değişmektedir. Avrupa’da 113,
Türkiye’de 116 ve Trakya Bölgesi’nde ise 11 tür ile temsil edilmektedir. Tineidae familyası üyeleri mantar ve elbise
güveleri olarak bilinen küçük ve orta büyüklükteki güvelerdir. Larvaları, mantar, liken ve döküntü ile beslenirler.
Familyanın en bilinen türleri elbise güvesi Tineola bisselliella (Hummel,1823) ve halı güvesi Tinea
pellionella Linnaeus,1758’dir. Tineid’ler, Avrupa’da 247, Türkiye’de 84 ve Trakya Bölgesi’nde ise 12 tür ile temsil
edilmektedirler. Bu çalışma ile Avrupa ve Anadolu’da geniş dağılım gösteren Microlepidopter’lerin, Türkiye ve
Trakya Bölgesi için olası yeni tür kayıtlarına ve coğrafik dağılımlarına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Araştırma materyali, 1993-2000 yılları arasında Trakya Bölgesi ve Anadolu’dan toplanmıştır. Materyaller, gündüz
atrap yardımıyla yakalanmış, müze materyali hazırlama tekniklerine uygun olarak preparasyonları yapılmıştır. Tür
teşhislerinde kullanılmak üzere genital organ preparatları hazırlanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmada, Edirne-merkez ve Keşan-Suluca’dan elde edilen Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758) Türkiye
Adelidae faunası için ilk kayıttır. Nemophora cinsi Türkiye’de 11 tür ile temsil edilmektedir. Bu çalışma ile bu sayı
12’ye yükselmiştir. Trakya Bölgesi’nden ise familyaya ait 3. tür kaydıdır. Alabonia staintoniella (Zeller,1850)
(Oecophoridae), Amasya, Bursa ve İstanbul’un Anadolu yakası-Alemdağı’ndan bilinmektedir. Araştırmamızda
Kırklareli-Demirköy’den tespit edilmiştir ve Trakya Bölgesi Oecophoridae faunası için ilk kayıt olma özelliğindedir.
Kırklareli ve Kastamonu’dan elde edilen Euplocamus anthracinalis (Scopoli, 1763) (Tineidae), Trakya Bölgesi
Tineidae faunası için yenidir. E. anthracinalis Anadolu’dan Amasya, Bursa, İçel, İzmir, Kahramanmaraş ve
Trabzon’dan bilinmektedir. Bu tür, bu çalışmada Kastamonu-Küre’den tespit edilmiş ve dağılım alanı
genişletilmiştir. E. ophius (Cramer, [1779]) Amasya, Bolu, Bursa ve Trakya’dan sadece İstanbul’dan kayıt edilmiştir.
Bu çalışmada E. ophius Edirne ve Tekirdağ’dan yakalanmış ve türe ait bölgeden ikinci veri elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Microlepidoptera, Adelidae, Oecophoridae, Tineidae, Yeni kayıt, Türkiye
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Introduction
This study aimed to identify mammalian species diversity in the area of the wind power plant in Alaçatı (Çeşme
district). Determination of the mammal species diversity will allow the monitoring of adverse effects of wind power
plant and a plurality of turbine on the wild life mammals.
Material and Methods
For this study, field and observational study was conducted in 2015 (January) - 2017 (July), in different habitats in
the area of the wind power plant in Aliağa. During the fieldwork, for two years, optical devices (cameras, telescopes)
and global positioning system devices has been used. Live capture traps for capture small mammals and mist- net
mechanism for capture bats has been used. Individuals captured were released back to nature after species
identification. Moreover, determination of mammalian species has been used for animal tracks (footprint, feces etc.).
Results and Discussion
This research resulted in the terrestrial and aquatic biotope at regions around the wind turbines, is likely to spread 22
mammal species were identified. This mammal species belong to the following orders; Chiroptera (8 species),
Carnivora (4 species), Rodentia (7 species), Cetartiodactyla (1 species), Lagomorpha (1 species) and Erinaceomorpha
(1 species). Mammalian fauna, area of wind power plant in Alaçatı, evaluated by IUCN category are determined
endangered species. In this context, the four Chiroptera species (Rhinolophus euryale- Mediterranean Horseshoe
Bat, Myotis capaccinii- Long-fingered Bat, Miniopterus schreibersii- Common Bentwing Bat and Rhinolophus
mehelyi- Mehely's Horseshoe Bat) are under threat in Aliağa District. Other mammal species in the LC (low risk,
widely distributed) category. There are no endemic mammalian species in Çeşme district.
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Introduction
This study aimed to identify wild life species (except Avian fauna) diversity of Maden district of Elazığ. Determination
of the diversity will allow the monitoring of anthropogenic effects on the wild life.
Material and Methods
In this study, field and observational study was conducted during 2015, in different habitats in Maden district and its
surroundings. During the field work, optical devices (cameras, telescopes) and global positioning system devices has
been used. Live capture traps for capture small mammals and mist- net mechanism for capture bats and landing net
for amphibians has been used. Individuals captured were released back to nature after species identification. Moreover,
determination of wild life species has been used for animal tracks (footprint, feces etc.).
Results and Discussion
This study documents the results of a one year, field study of these organisms conducted Maden district and its
surroundings in Elazığ. A total of 14 species of amphibians, reptiles and small mammals were collected by trapping.
Other species can not be trapped, observed and photographed. A total of 12 amphibian and reptile species and 13
mammal species were either collected or observed at the study area. This research resulted in the terrestrial biotope of
Maden district and its surroundings, is likely to spread 25 species were identified. This species belong to the following
families; Bufonidae (Amphibia) (2 species), Testudinidae (Reptilia) (1 species), Agamidae (Reptilia) (1 species),
Gekkonidae (Reptilia) (1 species), Lacertidae (Reptilia) (2 species), Scincidae (Reptilia) (1 species), Typhlopidae
(Reptilia) (1 species), Colubridae (Reptilia) (3 species), Erinaceidae (Mammalia) (1 species), Soricidae (Mammalia)
(1 species), Muridae (Mammalia) (3 species), Canidae (Mammalia) (1 species), Suidae (Mammalia) (1 species),
Cricetidae (Mammalia) (1 species), Sciuridae (Mammalia) (1 species), Mustelidae (Mammalia) (1 species),
Vespertilionidae (Mammalia) (2 species)and Rhinolophidae (Mammalia) (1 species). Wild life fauna of Maden district
evaluated by IUCN category. All species of study area are the LC (low risk, widely distributed) category. There are
no endemic species.
Acknowledgements
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Introduction
Integument is important organ to provide a barrier between external environment and organisms and prevent invasions
of pathogens and maintain homeostasis. The most important property of terrestrial vertebrate’s evolution is
maintaining effective skin barrier against water loss. The amphibian integument is a variable and adaptable organ
which has many functions such as mechanical protection, chemical defense, sensory perception, ion transport, water
absorption, respiration and osmoregulation. We studied Bufo bufo and Bufotes variabilis for terrestrial, Hyla
savignyi for semi-aquatic and Pelophylax bedriagae for aquatic species based upon variable biotopes for a better
understanding of the role of E-K layer.
Material and Methods
The animals were collected from Eastern Mediterranean Region of Anatolia, Adana, Turkey (Lat. 37.214840; Long.
35.340086). Skin samples were taken from both dorsal and ventral body parts and fixed in 10% neutral buffered
formalin. Five micrometer thick sections were stained with Hematoxylin-Eosin for general morphology, And Von
Kossa method detecting Eberth-Katschenko layer.
Results and Discussion
We observed E-K layer in dorsal and ventral dermal layers of Bufo bufo, Pelophylax bedriagae and Hyla savignyi;
between st. spongiosum and st. compactum. As for Bufotes variabilis we only detected calcium depositon in st.
spongiosum layer of the ventral dermis. In Bufotes variabilis, E-K layer between stratum spongiosum and stratum
compactum was not seen, nor did calcium deposition exist in this layer. Elkan (1968) reported that E-K layer might
not be seen in the skin areas where big glands are present. On dorsal skin sections taken from Bufotes variabilis, E-K
might not have been seen since there is an area containing big toxic glands. But in Von Kossa staining of skin samples
of Bufotes variabilis, while calcium depositions were not observed in the skin section taken from the dorsal in the
staining made with Von Kossa methods, they were observed in stratum spongiosum taken from the ventral. Elkan
(1968) examined skin structure of 112 different anuran species belonging to 13 families, including Bufo bufo, and
investigated presence of the E-K layer in dermis. The basophilic E-K layer seen in H-E stained sections particularly
in Bufo bufove Pelophylax bedriagae and Hyla savignyi, which was observed in the present study, was shown in many
anuran species. Presence and thickness of E-K layer in the anuran skin varies among the species and this is closely
associated with the biotope of the species. And E-K layer become thicker in terrestrial species, as we here shown
between terrestrial Bufo bufo and aquatic and arboreal Pelophylax bedriagae and Hyla savignyi, respectively. As
for Bufotes variabilis, another terrestrial anuran, futher integument studies are required to enlighten the structure of
the E-K layer.
Key Words: Anura, Integument, Dermis, Eberth-Katschenko layer, Histochemistry
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Introduction
1

Angorae loach, Oxynoemacheilus angorae (Steindachner, 1897) is a teleost fish which inhabiting in the Middle East
Asia. Angora loach feeds on benthic invertebrates. In this study was investigated some biometric properties of the
Angorae loach, Oxynoemachelius angorae (Steindachner, 1897) population in Kayaağzı Creek (Kirmir Stream). A
variety of morphological, physiological, behavioral and biochemical characteristics are used to identify and classify
fishes. In practice though, it is more common to use morphometric measurements (i.e., body length, body depth, head
length, eye diameter, jaw length) and meristics (i.e., fin ray, scale, teeth, gill raker, and lateral line pore counts). These
morphometric measurements are usually presented as a proportion of standard, fork and total length.
Material and Methods
This study was carried out on 16 Angorae loach Oxynoemacheilus angorae (Steindachner, 1897) caught between 2015
and 2016 in Kayaağzı Creek. These characteristics were Standard length, Fork length, Total length, Body Weight,
Dorsal distance, Dorsal Fin Base lenght, Dorsal fin length, Head length, Pre-orbital length, eye diameter, inter-orbital
length, body depth, anal distance, anal fin base lenght, anal fin length, pectoral fin length, pectoral fin base lenght,
ventral fin length, ventral fin base lenght, caudal peduncle depth, caudal peduncle length. This morphometric
characters were determined with statistically. The aim of this was to quantify morphometric characteristic
of Oxynoemacheilus angorae (Steindachner, 1897) in the from Kirmir Stream.
Results and Discussion
The present study, standard length (min-max), fork lengths (min-max), total length (min-max) and weight (min-max)
of specimens were varied between 33-59 mm; 35-65 mm; 40-71 mm and 0.54-3.52 g, respectively. The present study
indicates some morphometric characters of Oxynoemacheilus angorae. The data of this study are very important
for Oxynoemacheilus angoraepopulation in Kayaağzı Creek. Results obtained from this study may be useful in the
future to obtain information about population structure of Oxynoemacheilus angorae.
Key Words: Oxynoemacheilus angorae, Angorae loach, morphometric characters, Kayaağzı Creek
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Introduction
The most inhabited area for Alburnus species is Türkiye with 20 species among total of 41 species. Sakarya bleak is
a small bodied Cyprinid with silver color. The present study was reported that In this study was investigated some
morphometric characters of the of Sakarya Bleak (Alburnus escherichii Steindachner, 1897) in Kirmir Stream. A
variety of morphological, physiological, behavioral and biochemical characteristics are used to identify and classify
fishes. In practice though, it is more common to use morphometric measurements (i.e., body length, body depth, head
length, eye diameter, jaw length) and meristics (i.e., fin ray, scale, teeth, gill raker, and lateral line pore counts).
Materials and Methods
This study was carried out on 20 Sakarya Bleak (Alburnus escherichii Steindachner, 1897) caught between 2015 and
2016 in Kirmir Stream. These characteristics were Standard length, Fork length, Total length, Body Weight, Dorsal
distance, Dorsal Fin Base lenght, Dorsal fin length, Head length, Pre-orbital length, eye diameter, inter-orbital length,
body depth, anal distance, anal fin base lenght, anal fin length, pectoral fin length, pectoral fin base lenght, ventral fin
length, ventral fin base lenght, caudal peduncle depth, caudal peduncle length. This morphometric characters were
determined with statistically. The aim of this was to quantify morphometric characteristic
of Alburnus escherichii Steindachner, 1897) in the from Kirmir Stream.
Results and Discussion
The present study, standard length (min-max), fork lengths (min-max), total length (min-max) and weight (min-max)
of specimens were varied between 58-99 mm; 66-111 mm; 75-124 mm and 2.92-19.82 g, respectively. The present
study indicates some morphometric characters of Alburnus escherichii. The data of this study are very important
for Alburnus escherichii population in Kirmir Stream. Results obtained from this study may be useful in the future to
obtain information about population structure of Alburnus escherichii.
Key Words: Alburnus escherichii, Sakarya Bleak, morphometric characters, Kirmir Stream
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Introduction
The small cyprinid, Alburnoides bipunctatus (Bloch) is generally found as small shoals in shallow areas and welloxygenated clear water. In this study was investigated some biometric properties of the
population Alburnoides bipunctatus in Kirmir Stream. A variety of morphological, physiological, behavioral and
biochemical characteristics are used to identify and classify fishes. In practice though, it is more common to use
morphometric measure ments (i.e., body length, body depth, head length, eye diameter, jaw length) and meristics (i.e.,
fin ray, scale, teeth, gill raker, and lateral line pore counts).
Material and Methods
This study was carried out on 16 A. bipunctatus caught between 2015 and 2016 in Kirmir Stream. These characteristics
were Standard length, Fork length, Total length, Body Weight, Dorsal distance, Dorsal Fin Base lenght, Dorsal fin
length, Head length, Pre-orbital length, eye diameter, inter-orbital length, body depth, anal distance, anal fin base
lenght, anal fin length, pectoral fin length, pectoral fin base lenght, ventral fin length, ventral fin base lenght, caudal
peduncle depth, caudal peduncle length. This morphometric characters were determined with statistically. The aim of
this was to quantify morphometric characteristic of A. bipunctatus in the from Kirmir Stream.
Results and Discussion
The present study, standard length (min-max), fork length (min-max), total length (min-max) and weight (min-max)
of specimens were varied between 61-96 mm; 70-105 mm; 76-111 mm and 4.06-12.17 g, respectively. The present
study indicates some morphometric characters of A. bipunctatus. The data of this study are very important for A.
bipunctatus population in Kirmir Stream. Results obtained from this study may be useful in the future to obtain
information about population structure of A. bipunctatus.
Key Words: Alburnoides bipunctatus, morphometric characters, biometric properties, Kirmir Stream
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Giriş
Verbascum L. cinsinin (Schrophulariaceae) dünyamızda daha çok Akdeniz çevresinde yayılış gösteren 360 kadar türü
bulunmaktadır. Türkiye’de ise 244 tür yetişmekte olup bunlardan 193’ü endemiktir. Son yıllarda farklı araştırmacılar
tarafından Verbascum cinsine ait olan pek çok yeni tür betimlenmiştir. Bu çalışmada Katırlı Dağı’ndan toplanıp bilim
dünyasına tanıtılan yeni türlerden biri olan V. yurtkuranianum Kaynak, Yılmaz & Daşkın türünün morfolojik,
anatomik ve palinolojik özellikleri ona en yakın tür olan V. bugulifolium Lam. ile karşılaştırılmıştır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada kullanılan V. yurtkuranianum ve V. bugulifolium türlerine ait olan örnekler 2014-2015 yılları arasında
Katırlı Dağı’ndan ve Armutlu Yarımadası’ndan toplanmıştır. Toplanan örneklerin bir kısmı anatomik çalışmalar için
%70’lik etil alkol içerisinde saklanmıştır. Morfolojik çalışmalar için Olympus SZ 50 stereomikroskobu ile EVO 40
Taramalı Elektron Mikroskobu (Scanning Electron Microscope = SEM) kullanılmıştır. Anatomik çalışma için el ile
alınan enine kesitler daimi preparat haline getirilmiştir. Palinolojik incelemeler Wodehouse yöntemine göre
yapılmıştır. Anatomik kesitler ve polen preparatları Nikon Eclipse E100 dijital fotoğraf makinası ile fotoğraflanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
V. yurtkuranianum’un taban ve gövde yaprakları V. bugulifolium’dan daha büyük ve şekil olarak farklıdır. Taban
yaprakları V. yurtkuranianum türünde ovat-oblong, genişçe ovat, krenat, 7,5-11 x 3-8 cm, V. bugulifolium türünde ise
ovat, düz ya da krenat, 3-5 x 1,5-5,5 cm’dir. Gövde yaprakları V. yurtkuranianum türünde ovat, ovat-oblong, küneat,
uzunca aküminat, 3-7,5 x 0,5-3 cm, V. bugulifolium türünde ise düz ya da dentikülat, braktelere benzer, oldukça küçük
ve 1,1-3 x 0,5-1 cm’dir. Korolla V. yurtkuranianum türünde mor, 15-21 mm çapında, dış yüzeyi seyrek glandular
tüylü, V. bugulifolium türünde ise sarımsı-yeşilimsi, 19-30 mm çapında, dış yüzeyi yoğun glandular tüylüdür.
Kapsül V. yurtkuranianum türünde genişçe eliptikten yarı küremsiye kadar, V. bugulifolium türünde ise genişçe
eliptiktir. Her iki tür için yapılan anatomik çalışmalarda V. yurtkuranianum gövde yaprağı enine kesitinde mezofil
tabakasında palizat ve sünger parankiması hücrelerinin farklılaşması görülürken, V. bugulifoliumtüründe ise
farklılaşma gözlenmemiştir. Palinolojik çalışmada ise her iki türün de trikolpat polenlere sahip oldukları ve polen
şeklinin prolat-sphaeroidae olduğu belirlenmiştir. V. yurtkuranianum türünün polenlerinde yapılan ölçümlerde
ortalama polar eksen (P) 27,81 µm, ekvatoral eksen (E) 26,83 µm, kolpus uzunluğu (Clg) 20,17 µm, kolpus genişliği
(Clt) 2,31 µm, V. bugulifolium türünde ise ortalama polar eksen (P) 23,1 µm, ekvatoral eksen (E) 20,10 µm, kolpus
uzunluğu (Clg) 17,2 µm, kolpus genişliği (Clt) 3,9 µm olarak bulunmuştur. Ayrıca her iki türde de polen
ornamentasyonlarının retikülat olduğu görülmüştür.
Key Words: Verbascum yurtkuranianum, V. bugulifolium, Morfoloji, Anatomi, Palinoloji, Scrophulariaceae
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Hesperiidae familyası Lepidoptera takımında Hesperioidea üst familyası içerisinde yer alır. Türkçe “Zıpzıplar
Ailesi”olarak bilinir. Son yıllarda Hesperiidae sınıflandırılmasında geleneksel olarak kullanılan morfolojik karakterler
gözden geçirilmekte ve sınıflandırılmasında ve tanımlanmasında ihmal edilen karakterlere vurgu yapılarak yeni
bilgiler eklenmektedir. Cinsiyet karakterleri, türlerin veya daha yüksek grupların tarifi ve teşhisinde yaygın olarak
kullanılsa da, diğer abdominal yapılar nadiren bahsedilir veya belirtildiğinde hassas organların veya özelleşmiş
bezlerin varlığı veya yokluğuna değinir. Son araştırmalar Hesperiidae'lerin filogenetik ilişkilerini araştırıyor olsa da,
yeni karakterlerin eklenmesinden sonra hala pek çok uyuşmazlık bulunabilir. Karşılaştırmalı morfoloji çalışmaları,
homolojileri tespit etmeye yardımcı olur ve bu nedenle taksonomik ve filogenetik çalışmalar için önemli bir araçtır.
Bu çalışmada Pyrgus melotis (Duponchel, [1834]) ve Pyrgus cinarae (Rambur, 1839) türlerinin baş, thoraks ve
abdomen morfolojileri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
Materyal ve Metot
Pyrgus melotis ve P. cinarae türüne ait örneklerin baş, thorax ve abdomen preparasyonları yapılmıştır. Preparat
yapımı için örnekler %10’luk POH çözeltisinde kaynatılmış, su ve alkol (%90) serilerinden geçirilerek temizlenmiştir.
Örnekler alkol içerisinde iken stero mikroskop yardımı ile fotoğrafları çekilmiştir. Daha sonra kreozata alınan örnekler
kanada balzamı ile lam, lamel arasına yapıştırılmıştır. Baş, thoraks ve abdomenle ilgili yapılar çizim kalemi ile
çizilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Her iki türde de başta anten ve palpus labialis yapıları karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir. Daha önce çalışmamış
olan bazı iskelet yapıları bu çalışmada ilk kez değerlendirilmiştir. Boyun sklereitleri ve patagia yapıları birbirine
benzer olmakla birlikte morfolojik yapılarında ve boyutlarda farklılık göstermektedir. Her iki türde de glandular kese
benzer yapıdadır.
Anahtar Kelimeler: Pyrgus, Baş, Thorax, Abdomen, Morfoloji
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(13155) Pollinium Ultrastructure of Some Epidendroid and Orchidoid Species
(Orchidaceae)
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Introduction
Among the flowering plants, Orchidaceae is one of the richest families in terms of species number which have a wide
variety of characteristics regarding chromosome number, floral morphology and pollination strategies. As a
characteristic feature of the Orchidaceae, the pollen is packaged within a special structure called pollinium and
disperses as a single, tetrads or massive masses called massulae. This is important in classification at tribe or sub-tribe
categories. For this reason, the pollinium ultra-structures of some epidendroid and orchidoid species were examined
and the relationship between the micromorphological diversity and phylogenetical or ecological conditions was
investigated.
Material and Methods
Examinations were conducted on the mature pollinium of many taxa belonging to 14 genera. The pollinarium were
taken from different specimen and they were dried for at least 1 month. The samples were mounted on the stubs for
the electron microscope and they were covered with 12,5 - 15 mm gold-palladium (SEM coating system, SC7620).
The examinations were carried out with the voltage of 5-15 kV in JEOL JMS-7001F Scanning Electron Microscope.
Results and Discussion
Species examined in this study show considerable variation in pollen dispersal units and exine surface
micromorphologies, within a different group or having the different pollination strategies. In epidendroid species,
pollens disperse as a single or tetrad while orchidoid species’ pollen dispersal units are the massulae. A large variety
of exine surface structure (psilate, psilate–scabrate scabrate and reticulate) was found among the species belonging
the same genus or among the different genera. Although it is difficult to determine the evolutionary trends within
Orchidaceae, it appears to be related to environmental conditions or pollination strategies as well as phylogenetic
trends for these species.
Key Words: exine, micromorphology, orchid, pollinium
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(13158) Herpetological Observations in Vize District of Kırklareli Province
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ODABAŞ 1, HALİME KOÇ 1
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KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
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Introduction
Herpetological observations were carried out by many researchers in different parts of Turkey. There are many
amphibian and reptilian species in the Thrace region of Turkey because this region is close to the Balkan Peninsula.
According to the literature, Thrace host to about 25% animals in terms of the herpetofauna of Turkey. Although there
are some faunistic studies on the Thrace Region of Turkey, recently new amphibian and reptilian species have been
introduced into Turkish herpetofauna. For instance, it was reported the first record of the yellow-bellied toad, Bombina
variegata from Turkey in Enez District of Edirne province in a previous study. In order to find possible new records,
we performed the herpetological observations in Vize District of Kırklareli Province.
Material and Methods
During a two-year (2016-2017) field survey for the amphibian and reptilian species, we visited more than twenty
localities in Vize. The study was carried out from sea level to 500 m altitudes. All herptile specimens were recorded
and some of them were photographed. No specimens were taken for herpetological collection. All individuals were
released back into their habitats.
Results and Discussion
A total of 16 species from Vize was recorded during the field studies. Of these, 3 were anurans, 1 was tortoise, 2 were
turtles, 5 were lizards and 5 were snakes. These species have also been reported in previous studies performed in
different parts of Thrace Region. However, the findings of the present study have only the feature of being the data
reflecting the herpetofauna of the Vize District. Future studies are required to find more species and figure out
the herpetological diversity of this region in more detail.
Key Words: Distribution, Amphibia, Biodiversity, Reptilia, Turkey
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(13164) Seferihisar Doğa Mirası Projesi (Flora) / Seferihisar Nature Heritage Project
(Flora)
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Giriş
Seferihisar ilçesi Ege Bölgesi’nin doğal açıdan en iyi korunmuş ve en zengin yerlerinden biridir. Ne var ki bugüne
kadar ilçenin doğal zenginliğini tam olarak ortaya koyan hiçbir çalışma yapılmamıştır. Seferihisar, Ege Bölgesi’nin
de içinde bulunduğu Akdeniz Sıcak Noktası’nda yer almaktadır. Bu özelliği ile dünya üzerinde yer alan, son derece
özel 34 alandan birisi olmuştur. Bununla birlikte, 2006 yılı itibariyle Türkiye sathında belirlenen 305 Önemli Doğa
Alanından (ÖDA), 2 ÖDA Seferihisar ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır ki; bunlar Alaçatı ve Doğanbey Kıyıları
olarak adlandırılır. Seferihisar İlçesi Biyolojik çeşitliliğini ortaya koymaya yönelik olarak 2013 yılında Doğa Mirası
projesi hayata geçirilmiştir. Proje, bitki, kuş ve memeli çeşitliliğini ortaya koymak amacıyla 3 alt proje birliğinden
oluşmuştur. Bitki çeşitliliği çalışmalarında, bölge florasının ve vejetasyon tiplerinin tespiti, nadir-endemik ve nesli
tehlike altındaki bitki türlerinin koruma önceliklerinin belirlenmesi, alt projesi kapsamında bölgede yaşayan çiçekli
bitkiler tespit edilmiş, fotoğraflanmış, hakim vejetasyon tipleri belirlenmiştir.
Materyal ve Metot
Projenin materyalini Seferihisar’da yayılış gösteren bitkiler oluşturmaktadır. Çalışmada elde edilen veriler girilmek
üzere Tüm Seferihisar’ı kapsayan 5kmx5km genişlikte 19 UTM karesini baz alınmıştır. Elde edilen tüm veriler coğrafi
bilgi sistemleri veri tabanında depolanmış ve yapılan, gelecekte yapılacak tüm çalışmalar için “Seferihisar Doğa
Mirası CBS Veri Tabanı” oluşturulmuştur. Belirlenen 19 UTM karesinin her biri içerisinde bulunan bitki materyalleri
Nikon D5000 kamera ile fotoğraflanarak teşhisi gerçekleştirilmek üzere toplanmıştır. Toplanılan örnekler, Ege
Üniversitesi Botanik Bahçesi Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezinde teşhis edilerek Herbaryum
koleksiyonuna eklenmiştir. Alanın genel vejetasyonu belirlenerek; nadir-endemik türler, önemli tabiat anıtları ve
istilacı türler bir sonraki çalışmalara altlık hazırlaması için bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Elde edilen verilere göre bölgede toplam 551 çiçekli bitki taksonu tespit edilmiştir. belirlenen taksonların 4 tanesi
Gymnospermae (Açık tohumlular) geri kalanı ise Angiospermae (Kapalı tohumlular)’a aittir. Kapalı tohumlulardan
110 tanesinin Monocotyledone (Tek çenekliler) 437 tanesinin ise Dicotylodonae (İki Çenekliler)’e aittir. Tür sayısına
göre Compositae (Papatyagiller) 76 ve Leguminosae (Baklagiller) 60 türle en çok tür içeren familyalardır. Bu
familyaları Poaceae (Buğdaygiller) 47, Labiatae (Ballıbabagiller) 29, Umbelliferae (Maydonozgiller) 26 ve Cruciferae
(Hardalgiller) 23 tür ile takip etmektedir. Endemizm açısından alanda Umbellifera’ye ait Ferulago humulis türü
dışında türe rastlanmamıştır. Endemik olmayıp ülkesel ölçekte nadir olan ve önceki çalışmalar ile risk sınıfları
belirlenen takson sayısı ise 12’dir. Çalışma sırasında Gödence ve Çamtepe arasında bryofit tufası, Orta Mahalle ile
Orhanlı Yeni Köy arasında boyutsal anıt ağaç olarak nitelendirilebilecek iki büyük Anadolu mazı meşesi (Quercus
ithaburensis subsp. macrolepis) ve ilçe sınırları içerisinde bulunan diğer tuzcul bataklıklardan (Teos) yapısal ve bitki
örtüsü açısından farklılıklar gösteren Karakoç Kaplıcaları alanı önemli kılan Tabiat Anıtları olarak tespit edilmiştir.
Citta Slow üyesi olan Seferhisar’ın doğal bitki örtüsünün, Tabiat anıtlarının ve vejetasyonunun tespiti sayesinde,
gelecek yıllarda ilçe yönetiminin uygulayacağı politikalar ile Seferihisar’ın doğal yapısını bozmadan daha bilinçli
kullanımını sağlayacağı düşünülmektedir.
Teşekkür
Bu çalışma, Seferihisar Belediyesi, Seferihisar Doğa Okulu ve Doğa Derneği tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Seferihisar, Flora, Biyoçeşitlilik

235
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Possible Impacts on Native Species
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Avrupa’nın güneydoğusunda bulunan ve Ege Denizi’ne dökülmekte olan Meriç Nehri’nde günümüze kadar 71 balık
türü bildirilmiştir. Söz konusu türlerin 44’ü yerli 27’si yabancı türlerdir. Meriç Nehri’ndeki balık tür çeşitliliği
açısından Bulgaristan 63 tür ile ilk sırada yer alırken, Yunanistan 42 ve Türkiye 31 türün varlığı ile sıralanmaktadır.
Bu çalışmada, Meriç Nehri’nin balık faunasının son durumu, yabancı türler ve bu türlerin yerli balık faunasına olası
etkileri hakkında senaryolar geliştirmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada, Meriç Nehri’ndeki yabancı türlerin Anadolu içsularına yayılımları incelenmiş ve türlerin yerli balık
faunası ile ekosistem üzerine olası etkileri yorumlanmaya çalışılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
İstilacı türlerden Pseudurasbora parva ve Lepomis gibbosus ile Carassius gibelio türlerine ait ilk kayıtlar Trakya’nın
Türkiye kısmından verilmiştir. Anadolu içsularından ise C.gibelio türü Marmara Gölü’nden, P.parva türü Eğirdir
Gölü ile Aksu Çayı’ndan ve L.gibbosus türü ise Topçam Baraj’ından ilk kez bildirilmişlerdir. Bu türler Anadolu’da
hızla yayılarak içsu balıkçılığı açısından büyük sorun teşkil eder duruma gelmişlerdir. C.gibelio ortamdaki diğer
sazangiller ile hem besin hem de habitat rekabetine girmekte ve kısa bir sürede ortamda en baskın türü durumuna
geçebilmektedir. P.parva yerli balıkların larva ve yumurtasını tüketmek sureti ile populasyonlara zarar
verebilmektedir. L.gibbosus, her ne kadar su sıcaklığına toleransı düşük olsa da, ilerleyen dönemlerde agresif sürü
oluşturmaları ve üreme başarılarından dolayı biyolojik çeşitlilik açısından risk yaratma ihtimali yüksek olan bir türdür.
Meriç Nehri havzasında Yunanistan ve Bulgaristan sularından kaydı verilen Ameiurus nebulosus, Coregonus albula,
Coregonus peled, Gymnocephalus cerneus, Hucho hucho, Ictiobus bubolus, Ictiobus cyprinellus, Ictiobus niger,
Misgurnus fossilis, Mylopharyngodon piceus ve Thymallus thymallus türleri henüz Türkiye sularında görülmemekle
birlikte önce Trakya’nın Türkiye kısmındaki içsulara, sonrasında da Anadolu içsularına giriş yapmaları ve sonrasında
da yerli fauna ve ekosistem üzerinde çeşitli etkiler yaratmaları söz konusudur.
Anahtar Kelimeler: Balık faunası, Meriç Nehri, istilacı tür, ekosisteme etkiler, Türkiye
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Giriş
Artan nutrient kirliliği ve iklim değişikliği ile göl ve baraj göllerinde toksin üreten fitoplankton ve siyanobakterlerin
aşırı gelişimi arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla iki COST projesi (CyanoCOST and NETLAKE) kapsamında
2015 yazında Avrupa’nın farklı coğrafik ve iklim bölgelerini kapsayan çoklu göl örnekleme araştırması (EMLS)
yapılmıştır. EMLS’nin son ayağında 32 ülke ve 380 gölü kapsayan bir araştırma yürütülmüştür. Bu çalışmada, EMLS
kapsamında Göller Bölgesinde örneklenen 8 göl (Beyşehir, Eğirdir, Eber, Gölhisar, Karamık, Karataş, Kovada ve
Suğla) ve 2 baraj gölünde (Karacaören I ve II) biyohacimle temsil edilen yaz fitoplankton biyoması ve baskın
siyanobakter türleri sunulmaktadır.
Materyal ve Metot
Araştırma süresince bir kez olmak üzere göl ve baraj göllerinin fotik zonundan entegre fitoplankton örnekleri Ağustos
ayı içerisinde (06-21/08/2015) hortum kullanılarak toplanmıştır. Örnekler lügol solüsyonu ile korunmuş, teşhis ve
sayımlar çökeltme çemberi ve ters mikroskop kullanılan Utermöhl tekniği ile gerçekleştirilmiştir (CEN, 2004). Proje
hedefleri doğrultusunda fitoplankton tanımlamaları cins seviyesinde ve siyanobakterler tür seviyesinde
tanımlanmıştır. Her hücre, filament yâda koloninin şekli tayin edilerek biyohacim hesaplanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
İzlenen göl ve baraj göllerinde yaz mevsimi fitoplankton topluluğunun en düşük biyoması 0,83 x 106 µm3/mL olarak
Karacaören II Baraj Gölü’nde ve en yüksek biyoması 5,26 x 106 µm3/mL olarak Karataş Gölü’nde kaydedilmiştir.
Faktör analizi, taksonomik bölümlerin fitoplankton biyomaslarındaki varyasyon bakımından gölleri sınıflandırmıştır.
Bacillariophyta türleri biyomasının baskın olduğu Beyşehir, Eğirdir, Gölhisar ve Karataş Gölleri ile Karacaören I ve
II Baraj Gölleri toplam varyasyonu büyük oranda açıklayan ilk ekseni (%70), Cyanobacteria türleri katkısının daha
fazla olduğu Eber ve Kovada Gölleri ise toplam varyasyonun daha az oranda (%21) açıklayan ikinci ekseni negatif
yüklemiştir. Araştırma süresince toplam 36 siyanobakter taksonu kaydedilmiştir. Toplam biyomasa Cyanobacteria
katkısının
yüksek
olduğu
Eber
Gölü’nde Microcystis
aeruginosa dominant
ve Dolichospermum
spiroides subdominant,
Kovada
Gölü’nde Microcystis
wesenbergii dominant
ve Microcystis
aeruginosa ile Dolichospermum spiroides subdominant taksonlar olarak gözlenmiştir. Bacillariophyta baskınlığının
kaydedildiği Beyşehir Gölü’nde Anabaena sp., Eğirdir Gölü’nde Microcystis sp. ve Microcystis viridis, Gölhisar ve
Karataş Gölleri’nde Aphanocapsa delicatissima ve Karacaören I Baraj Gölü’nde Oscillatoria agardhii toplam
biyomasa yüksek katkı sağlayan taksonlar olarak belirlenmiştir. Suğla Gölü’nde Anabaena smithii ile Anabaena
planctonica ve Cyanobacteria toplam biyohacminin düşük belirlendiği Karamık Gölü’nde ise Pseudanabaena
catenata nispeten yüksek biyohacimlerde kaydedilmiştir. Örneklenen göllerde, tipik trofik durumlarına ve
fitoplankton süksesyonuyla ilişkili olarak farklı taksonomik bölümlere ait türlerin biyokütle baskınlığı ortaya çıkmış,
göllerin bazılarında toksin üreten siyanobakter türlerinin yaz mevsiminde baskınlaştığı gözlenmiştir. Göl ve baraj
göllerinde aşırı siyanobakter gelişimini etkileyen faktörlerin açıklanması için değerli bir veri tabanı oluşturan EMLS,
göllerin yönetimine önemli bir katkı sağlayabilir.
Teşekkür
Bu çalışmaya destekleri için Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne ve EMLS proje ekibine teşekkür
ederiz.
Anahtar Kelimeler: Fitoplankton, Siyanobakter, Göl, Baraj Gölü, Türkiye
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Giriş
Bentik organizmalar sucul ekosistemde işlevsel olarak önemli organizmalardır. Özellikle Oligochaeta ve larval
Chironomidae türlerinin tatlı su ekosistemlerinde su kalitesi, kirlilik, biyolojik üretim ve ekolojik yapıda indikatör
olarak kullanıldıkları, ayrıca balıklar için önemli bir besin kaynağı oldukları bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı,
Türkiye’nin ikinci büyük içme suyu kaynağı olan Eğirdir Gölü’nün Chironomidae ve Oligochaeta faunasını ortaya
çıkarmaktır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada, 2016 yılı içerisinde mevsimsel (Şubat, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) olarak, Eğirdir Gölü’nden
seçilen 5 farklı istasyondan yapılan bentik örneklemeler sonucunda elde edilen Chironomidae ve Oligochaeta türleri
taksonomik açıdan değerlendirilmiştir. Ekman tipi (15x15) çamur alma kabı ile her istasyondan alınan çamur
örnekleri göz aralıkları farklı eleklerle elenmiş ve elde edilen materyal %70 alkol içeren 250 cc’lik plastik şişelere
konarak laboratuvara getirilmiştir. Materyaldeki Chironomidae ve Oligochaeta örneklerinin tür düzeyinde teşhisleri
gerçekleştirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmada, Haplotaxis gordioides (Hartmann, 1821); Limnodrilus hoffmeisteri Claparède, 1862; Limnodrilus
udekemianusClaparède, 1862; Potamothrix hammoniensis (Michaelsen, 1901); Stylaria lacustris Linnaeus, 1767
olmak üzere toplam 5 Oligochaeta türü tespit edilirken, Chironomidae familyasına ait Chironomus tentans Fabricius,
1805; Dicrotendipes
tritomus Kieffer,
1916; Chironomus
riparius Meigen,
1804; Psectrocladius
limbatellus (Holmgren,
1869); Chironomus
plumosus (Linnaeus,
1758); Tanypus
punctipennis Meigen,
1818; Polypedilum nubeculosum (Meigen, 1804); Polypedilum scalaenum (Schrank, 1803); Cryptochironomus
defectus (Kieffer, 1913); Chironomus semireductus (Lenz, 1924); Tanytarsus gregarius Kieffer, 1909;
Procladius sp. ; Rheotanytarsus sp.; Procladius sp.
türleri
kaydedilmiştir.
Bu
türlerden Chironomus
semireductus (Lenz, 1924) türü Eğirdir Gölü için yeni kayıt niteliğindedir.
Teşekkür
Bu çalışma T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
tarafından desteklenen “Eğirdir Gölü’nün Trofik Yapısının Limnolojik Olarak İzlenmesi” (Proje No:
TAGEM/HAYSÜD/2016/A11/P-02/2) konulu proje kapsamında yürütülmüştür. Eğirdir Su Ürünleri Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü’ne ve bu projenin diğer alt grup çalışanlarına, örneklemelerdeki yardımları için teşekkür ederiz.
Anahtar Kelimeler: Bentik organizma, Eğirdir Gölü, Chironomidae, Oligochaeta
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(13198) Çanakkale/Biga Bölgesi’nde Ak Pelikan (Pelecanusonocrotalus) Göçü / White
Pelican (Pelecanusonocrotalus) Migration at Canakkale/Biga District
AZİZ ASLAN 1, LEYLA ÖZKAN 2
1
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
2
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
az77aslan@gmail.com
Giriş
Türkiye; Akdeniz - Karadeniz göç rotası olarak tarif edilen göç güzergahı üzerinde yer alan bir ülkedir. Güney - Kuzey
veya Kuzey - Güney göçleri ile Türkiye’ye ulaşan kuşlar, gidecekleri kışlama ve üreme bölgelerine farklı göç yollarını
takip ederek ulaşırlar. Güneş ışığının etkisiyle karalar üzerinde oluşan sıcak hava akımlarını (termaller) kullanan
göçmen kuş türleri (Leylekler, Pelikanlar, Kartallar, Şahinler vb.), bu termallerin içine girer ve hızla yükselerek fazla
enerji tüketmeden süzülerek kilometrelerce göç ederler.Bu göç dönemlerinde Boğazlar (Boğaziçi ve Çanakkale) ve
Arhavi - Borçka (Artvin) ile Belen (Hatay) bölgeleri, Türkiye’deki en önemli geçiş noktalarıdır. Türkiye’de görülen
göçmen kuş türlerinden biri de bu çalışmanın konusu olan Ak Pelikan (Pelecanus onocrotalus)’dır.
Materyal ve Metot
Araştırma Nisan 2015 – Haziran 2017 tarihlerinde arasında gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmaları esnasında sahanın
tamamını görmeye imkan sağlayan ve yeterli yükseltisi olan hakim noktalarda bekleyerek nokta gözlem ve izleme
yanında, vadi ve sırtları gören patika ve araç yolları üzerinde transect (hat boyu) gözlem ve izlemeler
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sahanın yaklaşık 15 km güneybatısında yer alan Ayıtdere Barajı da gözlem noktası olarak
kullanılmıştır. Süzülerek göç eden Akleylek, Karaleylek ve çalışmanın konusu olan Ak Pelikan türünün önemli
konaklama ve beslenme alanı olduğu için bu alan da düzenli olarak gözlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Çalışma kapsamında ilkbahar göç dönemi içerisinde yapılan izleme çalışmaları esnasında, süzülerek göç eden
kuşlardan olan Ak Pelikanın sahayı kullandığı ve termale girdiği, hem Biga ovasını hem de Biga-Bekirli arasındaki
bölgeyi termal bölgesi olarak kullandığı görülmüştür. Ak Pelikan için geceleme alanının ise Ayıtdere göleti olduğu
tespit edilmiştir. Bu tür yeterli yüksekliğe ulaşamadığı zaman 30-40 metreye kadar zaman zaman inebilmekte ve
uygun termali bulup yükselmekte veya kıyıya kadar deneyerek kıyı boyunca termali bulup yükseldikten sonra boğazı
geçebilmektedir. Bu süreç içerisinde kıyı boyunca yükselmek için zaman harcadıkları görülmüştür. Bölge için transit
göçer statüsünde olan Ak Pelikan, ilkbahar göç döneminde ilk geçişini nisan ve sonbahar döneminde ise ilk geçişlerini
Eylül ayında gerçekleştirmektedir. Ak pelikan 2015 yılı ilkbahar göçünde 8500 ve sonbahar göçünde 125; ilkbahar
2016’da 1109 ve sonbahar göçünde 2525 ve 2017 ilkbahar göç döneminde toplam 1963 birey geçiş yapmıştır.
Çalışmadan elde edilen verilere göre Çanakkale/Biga bölgesi Ak Pelikan türünün göç yolu üzerinde yer almakta ve
çok sayıda bireyin geçişine ev sahipliği yapmaktadır. Türün bölgede yakaladığı termaller bu bölgenin kullanılması
için önemli niteliklerden biridir. Aynı zamanda uzun göç yolculuğu esnasından kuş türlerinin dinlenmek ve beslenmek
amacıyla konaklama yapmaları gerekmektedir. Bu bölgede yer alan Ayıtdere göleti Ak Pelikan için uygun dinlenme
ve beslenme alanı oluşturmaktadır
Anahtar Kelimeler: Göç, Biga, Ak pelikan, Boğaz
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(13211) Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Kayıt: Caliscelis (Caliscelis) bonellii (Latreille,
1807) (Hemiptera: Fulgoromorpha:Fulgoroidea: Caliscelidae) / A New Record for the
Fauna of Turkey: Caliscelis (Caliscelis) bonellii (Latreille, 1807) (Hemiptera:
Fulgoromorpha:Fulgoroidea: Caliscelidae)
AHMET DURSUN 1
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ahmetdursun55@hotmail.com
1

Giriş
Caliscelidae Amyot et Serville, 1843 (Hemiptera: Fulgoromorpha) familyası 2 altfamilya içinde 5 tribüse bağlı 70
cins ve 200 tür içermektedir. Caliscellis Laporte de Castelnau, 1833 cinsi Caliscelini Amyot & Serville, 1843 Tribusu
içinde yer alır. Bu cinse ait türlerin Palearctic (Avrupa, Asya, Kuzey Afrika), Nearctic (Kalifornia-A.B.D) Neotropic
(Brezilya) Ethiyopya (Güney Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Sudan) ve Oriantal (Çin) zoocoğrafik bölgelerde dağılım
gösterdiği bilinmektedir. Caliscellis cinsi Bambulaaltcinsine bağlı 7 tür, Caliscellis altcinsine bağlı 7
tür, Caurca altcinsine bağlı 2 tür ve 1 alttür, Cerepa altcinsine bağlı 2 tür ve Melanero altcinsine bağlı 2 tür
bulundurmaktadır. Avrupada Caliscellis affinis (Fieber, 1876), Caliscellis bolivari Horvath, 1904, Caliscellis
bonellii (Latreille, 1807), Caliscellis dimidiata Costa, 1863, Caliscellis tricolor (Costa, 1834), Caliscellis
unicolor (Costa, 1834) ve Caliscellis wallengreni (Stal, 1863) taksonları dağılım göstermektedir. Türkiye’de
ise Caliscellis cinsi ile yapılan çalışmalar sonucunda Trakya Bölgesi’nden Caliscellis (Bambula) affinis ve Bolkar
dağlarından Caliscellis (Bambula) wallengreni taksonlarına ait faunistik kayıtlar bulunmaktadır.
Fulgoromorpha alttakımı Hemiptera takımı içinde yer alır ve tür çeşitliliği bakımından oldukça zengindir. Bu çalışma
2015 yılı içinde Türkiye Fulgoromorpha faunasına katkılar sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir ve arazi
çalışmalarında Trakya Bölgesi’nden tespit edilmiş Caliscelidae familyasına bağlı yeni bir tür kaydı verilmiştir.
Materyal ve Metot
Araştırma materyalini 2015 yılında Trakya Bölgesi’nden toplanan Caliscelidae familyasına ait ergin bir birey
oluşturmaktadır. Örnek araştırma alanı olan Kırklareli-Babaeski-Doğanca Köyü’nde atrap yardımı ile toplanmış,
%70’lik etil alkol bulunan tüp içine konulmuş ve lokalite bilgileri yazılmıştır. Laboratuvara getirilen erkek örnek
preparasyon işlemi öncesinde kaynar su içinde 5 dakika yumuşatılmıştır. Yumuşatılan örneğin genital organları
stereomikroskop altında preparasyon iğnesi yardımı ile çıkarılmıştır. Aedeagus, Paramer, Pygophore gibi genital
organlar etiketlere yapıştırılmıştır. Teşhis işlemleri yapılan örnek, lokalite bilgileri ve tür etiketleri yazılarak daimi
preparat halinde Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde bulunan Entomoloji
koleksiyonunda muhafaza edilmektedir.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan bu çalışma sonucunda, Trakya Bölgesi’nden Caliscelidae (Hemiptera: Fulgoromorpha) familyasına
ait Caliscelis bonellii(Latreille, 1807) taksonunun Türkiye Fulgoromorpha faunası için yeni kayıt olduğu
belirlenmiştir. Türün elde edilen örnek üzerinden yeniden tanımlanması yapılmıştır. Örneğin genital yapısının, dorsal
ve lateral vücut kısımlarının fotoğrafları çekilmiş ve vücut ölçüleri alınmıştır. C.bonellii taksonunun Avrupa’da;
İtalya, Fransa, İsviçre, İspanya, Slovenya ve Yunanistan’da dağılım gösterdiği ayrıca Nearctic zoocoğrafik bölgeden
Amerika Birleşik Devletleri’nde (Kaliforniya) bulunduğu belirlenmiştir. C. bonellii İsviçre’de kritik tür listesinde,
Nesli Tehlike altındaki türler (EN) kategorisinde yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hemiptera, Fulgoromorpha, yeni kayıt, Türkiye, Trakya Bölgesi
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Introduction
The genus Syngnathus Linnaeus, 1758 is one of the more biologically diverse genus including well known pipefishes
with approximately 35 described species. The hyper-diverse taxonomy and morphological overlapped characters
could lead misidentification in this genus. Overlapping geographic distributions, habitat preference and similar snout
shape of Syngnathus abaster and Syngnathus acus (especially in juvenile size) caused to confusions. Although
pipefishes and seahorses have no main commercial importance in fisheries, ornamental demands, dried for traditional
medicines and habitat destructions threat the syngnathid populations. The IUCN Red List listed 11 pipefishes
including Syngnathus abaster and Syngnathus acus as Least Concern in the Mediterranean Sea.
Material and Methods
Totally 30 specimens (15-S. acus and 15-S. abaster) were collected at 0-10 m depths by scuba divers with using
modified deep seine net (3x1 m and 5x5 mm mesh) from the Turkish coast of Black Sea. Counts and measurements,
which used to determine morphometric characters modified from the literature.
Results and Discussion
This study represents the morphological differences between S. abaster and S. acus and also aimed to clarify the
taxonomic ambiguities. Significant differences were observed in only trunk ring and dorsal fin rays meristics. S.
abaster has lower trunk ring and higher dorsal fin rays counts than S. acus. Although similar snout shape and size
between juvenile S. acus and adult S. abaster, significant differences were observed in adult size of these species.
Clarifying the taxonomic ambiguity between pipefish species has a great importance to determine risks and
conservation strategies. On the basis of this, molecular identification tools which is widely used in taxonomic studies
have not been fully adapted to clarify the systematic ambiguous of this diverse taxon although it is needed.
Acknowledgements
The survey has been supported by Izmir Katip Celebi UNIVERSITY Scientific Research Project Coordination Unit
BAP 2016-TDR-FEBE-0027.
Key Words: Syngnathus abaster, Syngnathus acus, Syngnathidae, pipefish.
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(13258) Erciş (Vitis vinifera L. cv. “Erciş”) Üzüm Çeşidinde Aroma Madde
Bileşimlerinin Belirlenmesi / Determination of Aroma Compounds in Erciş (Vitis
vinifera L. cv. “Erciş”) Grape Cultivar
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2
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Giriş
1

Dünyada ve ülkemizde sevilerek tüketilen üzüm, ekonomik açıdan olduğu kadar beslenme ve sağlık açısından da
önemli meyve türlerinden birisidir. Üzüm ve üzümden elde edilen ürünler zengin bileşimleriyle sağlıklı ve dengeli
beslenmeye katkı sağlamaktadır. Üzümün bileşiminde bulunan başlıca maddeler su, şekerler, organik asitler, fenolik
bileşikler, pektik maddeler, aroma maddeleri, azotlu bileşikler, enzimler, vitaminler ve minerallerdir. Bu bileşiklerden
biri olan aroma maddeleri, hem sofralık hem de şaraplık üzüm çeşitlerinde önemli bir kalite ölçütüdür. Üzümlerde
aroma, tat ve kokunun bileşiminden oluşan bir özellik olup, miktarı, mg/l’den ng/l’ye kadar değişmektedir. Aroma,
düşük derişimlerdeki yüzlerce uçucu bileşikten oluşmaktadır. Bu bileşikler çok az miktarlarda da olsa, duyusal olarak
algılanmakta ve kalite üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Üzüm tanesinde aroma maddeleri, olgunlaşmanın son
aşamalarında meydana gelmektedir. Bu maddelerden başlıcaları; esterler, terpen bileşikleri, aromatik alkoller,
karbonil bileşikleri ve azotlu bileşiklerdir. Aroma maddelerinin yoğunluğu ve tipleri üzüm çeşitlerine göre farklılık
göstermektedir. En önemli ve etkin aroma kaynağı, üzüm çeşidinden kaynaklanan ‘primer aroma’ ya da diğer bir ifade
ile ‘çeşit aroması’dır. Bu çalışmada, 2013 yılında Erciş üzüm çeşidinden elde edilen şıraların aroma madde bileşimleri
belirlenmiştir.
Materyal ve Metot
Araştırmada, Erciş ilçesine bağlı Bayramlı köyünde yetiştirilen Erciş üzümü materyal olarak kullanılmıştır. Asmalara
yöresel bir terbiye şekli olan ve özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaygın olarak kullanılan “Baran” terbiye şekli
verilmiştir. Bağlarda budama, gübreleme, ilaçlama gibi herhangi bir kültürel işlem uygulanmamaktadır. Bağ bozumu
20 Eylül 2013’de yapılmıştır. Üzümlerin kuru madde miktarı, dijital refraktometre ile bağ ortamında ölçülerek
olgunluk belirlenmiştir. Bağı temsil eden 20 adet omca belirlenmiş ve salkımlar bu omçalardan rastgele alınmıştır.
Şıralar, üzüm örneklerinin oda sıcaklığında sıkılması ile elde edilmiş ve ilgili analizler yapılıncaya kadar polietilen
numune şişeleri içerisinde -20 ºC’de muhafaza edilmiştir. Aroma maddelerinin analizi gaz kromatografisinde (GC)
gerçekleştirilmiş ve bu maddelerin tanısında gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC-MS) kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre Erciş üzüm çeşidinin şırasında toplam olarak 40 aroma madde bileşimi
belirlenmiştir. Bu bileşiklerin 14’ü alkol, 1’i ester, 9’u asit, 10’u aldehit, 2’si keton, 4’ü terpen ve terpenol bileşiğidir.
Aroma maddeleri sınıflarına göre ayrıldığında Erciş üzümü şırasında aldehitlerin %49.73 ile en yüksek oranda
bulunduğu, bunu %41.42 ile terpen ve terpenollerin, %34.62 ile de alkollerin izlediği görülmüştür. Keton grubu
bileşikler ise %1.67 ile en düşük oranda bulunmuştur. Bu çalışma ile Van ili Erciş ilçesi için önemli bir asma gen
kaynağı olan Erciş üzüm çeşidinde aroma maddeleri bileşimi ilk kez belirlenmiştir. Bu yönüyle, çalışmanın; sonraki
yapılacak olan çalışmalara katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Teşekkür
Bu çalışmaya, Yüksek Lisans tez projesi kapsamında maddi destek sağlayan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı’na (Proje no: 2014-FBE-YL044) ve yardımlarından dolayı Öğr. Gör. Yalçın
GÜÇER (Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu)’e teşekkür ederiz.
Anahtar Kelimeler: Erciş (Vitis vinifera L. cv. “Erciş”), Şıra, Aroma maddeleri, GC-MS
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(13287) Kars İli Atmosferinde Cupressaceae/Taxaceae Polenlerinin 2016 Yılı Gün İçi
Saatlik ve Aylık Değişimlerinin Belirlenmesi/Determination of Intradiurnal and
Monthly Variation of Cupressaceae/Taxaceae Pollens in Kars Atmosphere
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Giriş
Havada bulunan ve solunum yolu ile vücuda girerek allerjiye neden olan aeroallerjenler arasında polenler önemli yer
tutmaktadır. Bu polenler arasında Cupressaceae familyasına ait Cupressus (cypress-servi ağacı) ve Juniperus (juniper
- ardıç ağacı) polenleri de en önemli aeroallerjenler arasında yer almaktadır. Cupressaceae familyasının, dünyanın
kuzey ve güney yarım küresinin ormanlarında geniş yayılış gösteren 15 cinse ait 140 türü bulunmaktadır. Türkiye’de
ise Cupressaceae familyasına ait Cupressus ve Juniperus üyeleri doğal yayılış göstermektedir. Cupressaceae
familyasına ait polenler birbirine benzerlik gösterdiğinden tür veya cins seviyesinde analizleri yapılamamaktadır.
Hatta Taxaceae familyası üyeleri polenleriyle de benzerlik gösterdiğinden aeroplalinolojik çalışmalarda teşhisler
Cupressaceae veya Cupressaceae/Taxaceae şeklinde yapılmaktadır. Taxaceae familyasının ise üç cinse ait 13 türü
bulunmaktadır. Bunlardan Taxus cinsine ait Taxus baccata (porsuk ağacı) ülkemizde doğal yayılış göstermektedir. Bu
araştırmanın amacı, Cupressus ve Juniperus gibi cinsleri içeren Cupressaceae veya Cupressaceae/Taxaceae
familyalarına ait polenlerin Kars ilindeki gün içi saatlik ve aylık değişimleri ile ana polen sezonlarının belirlenmesidir.
Materyal ve Metot
Kars ili atmosferinde 2016 yılı süresince volumetrik yöntem kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada Lanzoni VPPS
2000 cihazı ile haftalık polen örnekleri toplanmış ve laboratuvarda günlük preparatlar haline dönüştürülmüştür. Işık
mikroskobu kullanılarak bu polenlerin ait oldukları taksonlar teşhis edilmiş ve bu taksonlara ait polenlerin sayımları
sonucunda elde edilen veriler saatlik, günlük, haftalık ve aylık tablolara dönüştürülmüştür.
Bulgular ve Tartışma
Kars ili atmosferinde yapılan sayımlar sonucunda 2016 yılı süresince toplam 18467 adet polen tespit edildi. Toplam
polenlerin 24 tanesi odunsu (4643 polen - %25.14) ve 25’i otsu olan (15731 polen - %74.64) toplam 49 takson tespit
edildi. Teşhis edilemeyen polenler ise toplam polenlerin %0.22’sini (40 polen) oluşturduğu belirlendi. Çalışma
süresince Cupressaceae/Taxaceae familyası polenlerine Şubat - Aralık ayları arasındaki periyotta miktarı değişmekle
birlikte sürekli bir şekilde rastlanmıştır (%7.91). Şubat ayından itibaren Kars atmosferinde görülmeye başlayan
Cupressaceae/Taxaceae polenleri Nisan (%5.49) ayında en yüksek seviyelerine ulaştığı ve Aralık ayına kadar en düşük
seviyelerine gerilediği tespit edildi.Cupressaceae/Taxaceae polenlerinin gün içi saatlik değişimleri incelendiğinde,
Şubat (%0.17), Mart (%0.76), Nisan (%5.49), Mayıs (%0.82), Haziran (%0.54) ve Temmuz (%0.12) aylarında en
yüksek yoğunluğa öğle saatlerinde ulaştığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kars, Cupressaceae/Taxaceae, Polen, Gün İçi Saatlik
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Introduction
Spleen is the biggest and the most important lymphatic organ. The organ is responsible for initiating immune reactions,
filtering the blood of foreign material and old or damaged red blood cells. The pancreas is a mixed exocrine and
endocrine gland. The exocrine cells secrete enzymes into the digestive tract, and the endocrine cells, which secrete
hormones into the bloodstream. The aim of the present study was to reveal histological characteristics of spleen and
pancreas of Pelophylax bedriagae and to compare with the histological features of spleen and pancreas of other
vertebrates.
Material and Methods
Four adult specimens of P. bedriagae were anaesthetized with ether, and euthanized by decapitation. Immediately
afterwards spleen and pancreas were removed. Tissue samples were fixed in Bouin’s fluid for 48 h. Thereafter, the
samples were processed according to the standard histological protocols for paraffin embedding. Five micrometer
thick sections were stained with Gill’s hematoxylin-eosin and Mallory’s trichrome to demonstrate the general
morphology of the tissue. Sections were photographed.
Results and Discussion
The spleen P. bedriagae was soft, dark red and globular shaped organ which was connected to the mesentery of small
intestine. According to light microscopic observation, it was encapsulated by a connective tissue capsule. The spleen
was a highly vascular organ and composed of two functionally compartments, the red pulp and the white pulp. The
majority of the organ was composed of the red pulp. In the splenic parenchyma, the splenic artery divided into small
arterioles which constituted central arteriols. They were surrounded by lymphoid tissue which formed white pulp.
White pulp was surrounded by the red pulp. The same basic histological characteristics as in higher vertebrates were
typically presented; blood vessels, red and white pulps. In all vertebrates, the spleen has important role in
hematopoiesis and generation of primary immune response. The pancreas of P. bedriagae was elongated gland that
was located posterior to the greater curvature of stomach and connected to the small intestine. The pancreas was
composed of small cluster of glandular epithelial cells. Some of the cells were organized into clusters called pancreatic
islets (islets of Langerhans) which were the endocrine portion. The remaining epithelial cells were arranged in clusters
called acini and constituted the exocrine portion. The cells had a dark basophilic cytoplasm, distinct basal nuclei, and
apical eosinophilic zymogen granules. The histology of pancreas in P. bedriagae was similar to other vertebrates.
Key Words: Histology, spleen, pancreas, amphibian, Pelophylax bedriagae
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Introduction
The testicle or testis is the male gonad in animals and spermatogenesis occurs in the seminiferous tubules of testis.
Spermatogenesis is the process in which spermatogonia mitotically divide, undergo meiosis, and then differentiate
into motile cells, spermatozoa. In the anamniotes vertebrates, especially the anurans, there are few papers on
gametogenesis. The aim of the current study was to investigate the histological characteristics of the testis
in Pelophylax bedriagae for a better understanding of the testis histology in anurans.
Materials and Methods
Four adult specimens of P. bedriagae were anaesthetized with ether, and euthanized by decapitation. Immediately
afterwards testes were removed. Tissue samples were fixed in Bouin’s fluid for 48 h. Thereafter, the samples were
processed according to the standard histological protocols for paraffin embedding. Five micrometer thick sections
were stained with Gill’s hematoxylin-eosin to demonstrate the general morphology of the tissue. Sections were
photographed.
Results and Discussion
P. bedriagae had milky-white, compact, ovoid testes which were located in abdominal cavity. Histologically, testis
was composed of seminiferous tubules surrounded by tunica albuginea which was fibrous connective tissue layer.
Interstitial tissue between tubules was composed of connective tissue, blood capillaries, and interstitial or Leydig cells.
Identification of each cellular type in seminiferous tubules was carried out. Testis histology and gametogenesis in P.
bedriagae was similar to other anurans. These descriptions are very prominent for a better understanding of
reproductive biology of anurans.
Key Words: Histology, testis, seminiferous tubules, amphibian, Pelophylax bedriagae

245

(13309) 26 Ağustos Tabiat Parkı (Afyonkarahisar) Yaprak Böcekleri (Coleoptera:
Chrysomelidae) Faunası ve Konak Bitki Tercihleri / The Leaf-Beetles (Coleoptera:
Chrysomelidae) Fauna of 26 Ağustos Nature Park (Afyonkarahisar) and Host Plant
Preferences
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Giriş
Yaprak böcekleri; Coleoptera’nın en büyük fitofaj familyalarından biridir ve muhtemelen en iyi fitofaj alışkanlığa
sahiptirler. Birçok tür bazen sadece tek bir bitki türünde bazen de yakın ilişkili birçok bitki türü üzerinde beslenerek
oldukça konak spesifikliği gösterir. Bir kısmı da çok çeşitli bitkilerle beslenerek genel bir beslenme eğilimi sergiler.
Erginler bitkileri çok çeşitli şekillerde tüketirler ve bunu da sıklıkla bitkinin yapraklarını yemek suretiyle
gerçekleştirirler. Bu esnada konak bitkiye karakteristik bir zarar verirler. Erginler bitkinin yapraklarından başka polen
ve çiçekler de beslenirler . 26 Ağustos Tabiat Parkı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2008 yılında Tabiat Parkı
olarak ilan edilmiştir. Tabiat Parkı, yaklaşık 64.83 hektarlık bir alana sahiptir ve 87 bitki türü içerir. Park, yaprak
böcekleri için uygun bir vejetasyon özelliği gösterir ve şu ana kadar bu alanda yaprak böcek faunası ile ilgili herhangi
bir çalışma yapılmamıştır. Dolayısıyla bu alandaki yaprak böceklerinin faunistik kompozisyonunu ve konak bitki
tercihlerinin belirlenmesi oldukça önem teşkil etmektedir.
Materyal ve Metot
26 Ağustos Tabiat Parkı; İç Ege Bölgesinde Afyonkarahisar il merkezine yaklaşık 16 km uzaklıkta, Sinanpaşa ilçe
sınırları içerisinde kalmaktadır. 26 Ağustos Tabiat Parkında farklı vejetasyonlardan, 10 günlük (bazı dönemlerde 15
günlük) periyotlarla örnekler toplanmıştır. Örneklemelerde atrapla süpürme metodu uygulanmıştır. Atrapla böcek
yakalamada konak bitkiyi belirlemek oldukça zordur. Bu yüzden yeteri kadar örnek topladıktan sonra türlerin alandaki
muhtemel konak bitkileri gözlem suretiyle tespit edilmiştir. Bu gözlemler sırasında yaprak böceklerinin üzerinde
beslendiği ve özellikle zarar görmüş yapraklar konak olarak dikkate alınmıştır. Preperasyonu yapılan örnekler, S.D.Ü.
Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Laboratuar’larında saklanmaktadır.
Tartışma ve Sonuç
2017 yılının Nisan - Temmuz aylarında yapılan çalışmalar sonucunda; 26 Ağustos Tabiat Parkı’nda 9 altfamilyadan,
23 cinse ait toplam 46 tür tespit edilmiştir. Alandaki en baskın türlerin Gastrophysa polygoni, Chaetocnema
concinna ve Altica carduorumtürleri olduğu belirlenmiştir. Yaprak böcekleri besin seçimleri bakımından oldukça
spesifiktirler. Erginler özellikle Angiosperm familyalarına ait bitkileri konak olarak tercih ederler. Yapılan çalışmada
yaprak böceklerinin en fazla tercih ettikleri angiosperm bitki familyaları arasında; Brassicacea, Lamiacea, Asteracea,
Scrophulariaceae, Polygonacea ve Poacea türlerinin olduğu belirlenmiştir. Erginlerin özellikle bitkilerin taze
yapraklarını besin olarak tercih ettiği tespit edilmiştir.
Teşekkür
Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Yönetim Birimi Başkanlığı tarafından desteklenmiştir
(4906-YL1-17). Desteklerinden dolayı SDÜ-BAP’a teşekkür ederiz.
Anahtar Kelimeler: Coleoptera, Chrysomelidae, 26 Ağustos Tabiat Parkı (Afyonkarahisar), fauna, konak-bitki.
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Giriş
Biyolojik çeşitlilik kapsam olarak biyosferde yaşayan farklı alemlerdeki canlıları; bu canlıların sahip olduğu DNA
çeşitliliğinden kaynaklı farklı genleri ve bu canlıların yaşadıkları karasal ve sulak alan gibi farklı ekosistemleri
içermektedir. Kıbrıs Adası, 9251 km2’lik yüzölçümüyle Sicilya ve Sardinya adalarından sonra Akdeniz’deki üçüncü
büyük adadır. Matematiksel konum olarak Kıbrıs Adası, 34o 33’- 35o 42’ Kuzey enlemleri ile 32o16’- 34 o 36’ Doğu
boylamları arasında yer alırken bulunduğu enlemlerden dolayı dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı orta kuşak
içerisindedir. Dünya ölçeğinde yapılan (makroklima) iklim sınıflandırmasına göre yarı-kuşak (subtropikal) iklim
kuşağından Akdeniz iklim tipi Kıbrıs Adası’nda etkindir. Bu iklim tipi, yazları sıcak ve kurak iken, kışları soğuk ve
yağışlıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerek konumu gerekse yapısı itibariyle eşsiz doğal güzelliklere sahiptir.
Bundan dolayı barındırdığı gerek sucul gerekse de karasal canlılar bakımından oldukça ilgi çekici bir özelliğe sahiptir.
Kuzey Kıbrıs’ta toplam on adet özel çevre koruma bölgesi bulunmaktadır. Bu bölgeler KKTC’nin önemli
biyoçeşitlilik bölgelerini oluşturmaktadır.
Materyal ve Metot
Bu çalışma kapsamında; Kuzey Kıbrıs’ta biyoçeşitliliğin tespitine yönelik yapılan arazi çalışmaları, 2008-2016 yılları
arasında yapılmış biyolojik çeşitlilik ve korunmasına ilişkin literatür çalışmaları ve KKTC Çevre Koruma
Dairesi’nden elde edilen çevre koruma verilerden yararlanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Literatürde yapılan çalışmalar kapsamında KKTC’de karasal tür biyoçeşitliliği; 1287 tür bitki, 21 uğur böceği, 26
kelebek, 8 peygamberdevesi, 170 balık, 3 kuyruksuz kurbağa, 22 sürüngen, 394 kuş ve 39 memeli türüyle temsil
edilmektedir. Kuzey Kıbrıs’ta denizel türlerden, Caretta caretta (Sini Kaplumbağası) ve Chelonia mydas (yeşil
kaplumbağa) kaplumbağalarının oldukça önemli yumurtlama alanları bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs iç sularındaki
biyoçeşitlilikle ilgili yapılan sınırlı çalışmalara bağlı olarak; Cyprinus carpio (Sazan), Carassius carassius (Havuz
balığı) ve Gambusia affinis (Sivrisinek balığı) gibi balık türleri bulunmaktadır. Hayvansal planktonlardan 37, sucul
böceklerden ise 21 tür saptanmıştır. Ayrıca Pelophylax cypriensis (Ova kurbağası), Mauremys rivulata (Çizgili
kaplumbağa) türleri de bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs politik ambargolar nedeniyle Avrupa Birliği tarafından resmi
olarak tanınmamaktadır. Bu nedenle Avrupa Birliği Kuzey Kıbrıs’taki önemli biyolojik çeşitlilik alanlarını doğrudan
Natura 2000 ağına dahil edememiştir. Bu eksikliği gidermek ve politik engellere takılmadan KKTC’de bulunan tüm
önemli biyolojik çeşitlilik alanlarını da Natura 2000 ağına dahil edebilmek amacıyla 2008 yılında AB’nin finanse
ettiği KKTC’de Potansiyel Natura 2000 Alanları’nın Tespit Edilmesi Projesi gerçekleştirilmiştir. KKTC’de Çevre
Koruma Dairesi kontrolünde gerçekleştirilen bu proje kapsamında; Alagadi, Tatlısu, Akdeniz, Karpaz, Güney karpaz,
Girne Dağları ve Mağusa Sulak Alanları Potansiyel Natura Alanı olarak çalışılmıştır. Proje tamamlandıktan sonra
Girne Dağları Potansiyel Natura Alanı hariç diğer tüm bölgeler KKTC Çevre Koruma Dairesi tarafından çevre koruma
bölgesi olarak ilan edilmiştir. Girne Dağları Potansiyel Natura Alanı’nın halen özel çevre koruma bölgesi ilan
edilmemesindeki en önemli etken olarak taş ocakçılığı gösterilmektedir. Mevcut daire mevzuatına göre KKTC’de 10
tane özel çevre koruma bölgesinin bulunduğu belirlenmiştir. Kuzey Kıbrıs’ın eşşiz bir dağ ekosistemi olan Girne
Dağları sahip olduğu biyoçeşitlilik açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada, KKTC’deki çevre koruma bölgelerinin
ivedilikle tür envanterlerinin hazırlanması ve bölgelerin daha katı kurallarla korunması gerektiği önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kuzey Kıbrıs, Biyoçeşitlilik, Çevre Koruma, Natura 2000, Potansiyel Natura Alanı
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Introduction
Up to recent years, there were known only 5 Mullidea family members (Upeneus pori (Por's goatfish) Ben-Tuvia &
Golani, 1989, Upeneus moluccensis (Goldband goatfish) Bleeker, 1855, Mullus barbatus barbatus (Red mullet)
Linnaeus, 1758, Mullus surmuletus (Surmullet) Linnaeus, 1758, Pseudupeneus prayensis (Cuvier, 1829) in the
Mediterranean Sea (Bariche et al., 2013). By introducing Parupeneus forskalli Fourmanoir & Guézé 1976 (red Sea
goatfish), this number was increased to five.
The first report of P. forsskali from the Turkish Mediterranean coast was in Taşucu, in 2004 and then it was reported
from the Beirut, Lebanon. After this date, P. forsskali was reported from several locations from southern edge of Haifa
Bay, Israel; from Agia Triada, Cyprus; from İskenderun Bay, Turkey; from Alexandria, Egypt; from Jableh, Syria.
Material and Methods
On 26 July 2017, seven specimens of P. Forsskali were caught by a trammel nets (18 mm mesh size) at a depth 18 m
in North Cyprus (35° 04' 624'' N; 34° 00' 125'' E) and a single specimen was caught by a spearfish, at a depth 11 m,
around pipeline charge system of marine aquarium in the gulf of Antalya, Turkey (36°52'24.13"N; 30°39'30.80"E).
Results and Discussion
In this study, P. forsskali was reported for the first time from North of Cyprus and Gulf of Antalya, Turkey. All reports
from different location are pointed that the population of P. forsskali may be established in the eastern Mediterranean
Sea. New reports can be publishing from other parts of the Mediterranean Sea.
Key Words: Parupeneus forsskali, North Cyprus, Gulf of Antalya, Eastern Mediterranean Sea
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Giriş
Cousinia Cass. cinsi Asteraceae familyasındaki en büyük cinslerden biridir ve dünya çapında geniş bir dağılım
göstermektedir. Son yapılan revizyon çalışmasına göre cins ülkemizde 40 taksonla temsil edilmektedir. Bu
çalışmada Cousinia cinsi Leicaulesseksiyonuna ait Cousinia boissieri Buhse türü kromozom sayı ve morfolojisi
açısından incelenmiştir.
Materyal ve Metot
Arazi çalışmaları sırasında toplanan örnek çimlendirilmiş ve kromozom sayısı belirlenmiştir. Kromozom araştırmaları
yapılırken ezme tekniği kullanılarak, sayımlar somatik metafazda yapılmıştır. Toplanan tohumlar laboratuvar
şartlarında çimlendirilerek elde edilen kök uçları ezme-yayma yöntemi ile 8-hidroksikinolin ile ön işlem, Farmer
çözeltisiyle tespit, 5 N HCl ile hidroliz, %2’lik aseto orsein ile boyama basamakları takip edilerek %45’lik asetik asit
içerisinde preparatlar hazırlanmıştır. Mitotik kromozomları iyi dağılmış ve belirgin olan preparatlar daimi hale
getirilerek resimlendirilmiştir. Bu çalışmayla incelenen takson KAMERAM analiz programıyla karyotip ölçümleri
gerçekleştirilmiş ve çeşitli simetri indeksleri kullanılarak karyomorfolojileri tespit edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Cousinia boissieri türünün kromozom sayısı 2n=26 olarak belirlenmiştir. Temel kromozom sayısı x=13’tür. Karyotip
analizlerine göre türe ait kromozomlar metasentrik ve submetasentrik kromozomlardır. Türün karyotip formülü 16 m
+ 10 sm iken, total haploid kromozom uzunluğu 18.48, intrakromozomal asimetri 0.283, interkromozomal asimetri
0.261, kromozomal indeks varyasyon katsayısı 10.093 ve asimetri indeksi 2.6’dır. Sonuç olarak, bu çalışma Cousinia
boissieri türünün karyomorfolojisinin detaylı olarak ortaya konulduğu ilk çalışmadır.
Teşekkür
Finansal destekleri için TÜBİTAK’a (Proje Numarası: 111T364) teşekkür ederiz.
Anahtar Kelimeler: Cardueae, Karyotip, Kromozom sayısı, Türkiye.
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Ornithogalum L. cinsi son revizyon çalışmalarına göre ülkemizde 69 takson ve Berllis, Caruelia, Ornithogalum
ve Myogalum olmak üzere dört alt cins ile temsil edilmektedir. Bu çalışmada, ülkemizde doğal olarak yayılış
gösteren Ornithogalum L. cinsi Berllis altcinsine ait Ornithogalum pyrenaicum L., O. sphaerocarpum A.Kern., O.
hajastanum Agapova, O. narbonense L., O. erichpaschei (Speta) Uysal & Ertuğrul ve O. arcuatum Steven
taksonlarının tohum yüzey morfolojileri ışık mikroskobuyla incelenmiştir. Çalışma konusu taksonlardan O.
erichpaschei ülkemiz için endemik bir türdür.
Materyal ve Metot
Ornithogalum tohumları Türkiye’nin farklı lokalitelerinden toplanmıştır. Bitki materyalleri Selçuk Üniversitesi
Konya Herbaryumunda muhafaza edilmektedir. Tüm incelemeler tam gelişmiş kuru tohumlar üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Tohumlar temizlendikten sonra resimler çekilmiştir. Tohumlara ait görüntüler ışık mikroskobuyla
elde edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Türlere ait tohumların çapları 1-1.5 mm arasında değişmektedir. O. arcuatum türünün tohumunun umbolu olmasına
rağmen, kalan diğer taksonların tohumlarının umbosuz olduğu görülmüştür. Türler tohum şekilleri açısından
değerlendirildiğinde O. hajastanum, O. narbonense ve O. erichpaschei türlerinin amorf, O. pyrenaicum ve O.
arcuatum türlerinin ovoid ve O. sphaerocarpum türünün flask biçiminde olduğu tespit edilmiştir. Türlerin tohum
yüzey ornemantasyonları O. arcuatum türü hariç diğer türlerde düzensiz ağsı yapıda olduğu belirlenmiştir. Daha
önceki çalışmalarda farklı Ornithogalum taksonları için de belirtildiği gibi tohum yüzey karakterlerinin taksonlar
arasında ayırt edici bir özellik olmadığı sonucuna varılmıştır.
Teşekkür
Finansal destekleri için TÜBİTAK’a (Proje numarası: 110T948) ve Selçuk Üniversitesi’ne (S.Ü. BAP proje numarası:
13401070) teşekkür ederiz.
Anahtar Kelimeler: Ornithogalum, tohum yüzeyi, Türkiye.
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Asteraceae familyası içerisinde bulunan Cousinia cinsi Dünya’da 600 civarında türle temsil edilmektedir. Ülkemizde
bu cins 38 tür ile temsil edilmekte ve bunların 26’sı endemiktir. Cousinia Seksiyonu içerisinde bulunan Cousinia
ermenekensis türü sadece Ermenek (Karaman/Türkiye) civarında yayılış göstermekte ve tip lokalitesinden
bilinmektedir. Türkiye Bitkileri Kırmızı kitabına göre C. ermenekensis EN (Tehlikede) kategorisi içerisine
konulmuştur. Bu çalışma, ülkemizin C4 karesi Ermenek tip lokalitesinden toplanan endemik C. ermenekensis türünün
tohum ve polen özellikleri hakkında bilgi vermek amacıyla yapılmıştır.
Materyal ve Metot
Ermenek’te yayılış gösterdiği tip lokalitesine 2017 yılında arazi çalışmaları yapılarak, C. ermenekensis bitkisinin canlı
resimleri çekildikten sonra toplanarak yaygın herbaryum tekniklerine göre preslenmiş ve kurutulmuştur. Polen
özellikleri için çiçekler alınarak zarflar içerisinde saklanmıştır. Toplanan örneklerin teşhisleri Türkiye Florası
kullanılarak gözden geçirildikten sonra herbaryum örneği haline getirilerek KNYA herbaryumunda muhafaza
edilmiştir. Bitkilerin tohum oluşturma döneminde tekrar arazi çalışmasına çıkılarak tohumlar alınmıştır. Polen
örnekleri Wodehause (1935) tekniği kullanılarak hazırlanmış ve ışık mikroskobu kullanılarak morfolojik özellikler
çalışılmıştır. Polen yüzey süsleri ve tohum yüzeyi için SEM fotoğrafları kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
C. ermenekensis türünde akenler koyu kahverengi, 6 × 4 mm uzunluğuna çizgili, tüysüz, uç kısmı küçük dişlidir.
Tohum ve polen yüzeyi taramalı elektron mikroskobunda fotoğrafları çekilerek özellikleri ayrıntılı bir şekilde
verilmiştir. Polen görünümü radyal simetrili ve trikolporat olup, polen şekli prolat olarak tespit edilmiştir. Polen ekzin
yapısı tektat, ornamentasyon retikulat şeklinde gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Cousinia ermenekensis, Tohum, Polen, Türkiye
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Cousinia cinsi Dünya’da 600’den fazla türle temsil edilir. Ülkemizde ise bu cins 6 seksiyon içerisinde toplam 38 tür
ile temsil edilmekte ve bunların 26 tanesi endemiktir. Stenocephalae Bunge. Seksiyonu içerisinde bulunan Cousinia
davisiana türü Ermenek (Karaman / Türkiye) civarında yayılış göstermektedir. Bu çalışma, ülkemizin C4 karesi
Ermenek tip lokalitesinden toplanan endemik Cousinia davisiana türünün tohum ve polen özelliklerini ortaya
çıkarmak için yapılmıştır.
Materyal ve Metot
2017 yılında C. davisiana Ermenek’te yayılış gösterdiği tip lokalitesinden bitkilerin canlı resimleri çekildikten sonra
toplanarak yaygın herbaryum tekniklerine göre preslenmiş ve kurutulmuştur. Polen çalışmaları için çiçekler alınarak
zarflar içerisine konulmuştur. Kurutulan örneklerin teşhisleri Türkiye Florası kullanılarak gözden geçirildikten sonra
herbaryum örneği haline getirilerek KNYA herbaryumunda muhafaza edilmiştir. Bitkilerin tohum oluşturma
döneminde tekrar arazi çalışmasına çıkılarak tohumlar alınmıştır. Polen örnekleri Wodehause (1935) tekniği
kullanılarak hazırlanmış ve preparat haline getirilmiştir. Preparatlar ışık mikroskobu kullanılarak incelenmiş ve
morfolojik özellikler ortaya çıkarılmıştır. Polen yüzey süsleri ve tohum yüzeyi için SEM fotoğrafları çekilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
C. davisiana türünde akenler kahverengi, oblong-obovat, 5.5-6 × 2.5-3 mm, boyuna çizgili, uç kısım açıkça dişlidir.
Tohum ve polen yüzeyi taramalı elektron mikroskobunda fotoğrafları çekilerek özellikleri ayrıntılı bir şekilde
verilmiştir. Polenler radyal simetrili ve trikolporat olup polen şekli prolattır. Polen yüzeyi ekzin yapısı tektat,
ornamentasyon retikulat görünümlüdür.
Anahtar Kelimeler: Cousinia davisiana, Tohum, Polen, Türkiye
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(13392) Preliminary Assessment on Ciliate Diversity of Saline Lakes (Bolluk, Acıgöl,
Tersakan, Tuz Lakes) from Konya Basin, Turkey
SIRMA ÇAPAR DİNÇER 1, NAZLI DENİZ EYİCE ÇAĞATAY 1, SERHAT ERTUĞRUL 1, NERGİS EMANET 1
1
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
nergisemanet@gmail.com
Introduction
Although, in Turkey, lakes cover an area of more than 500 ha, few studies have been conducted to examine the effects
of environmental factors on ciliate biodiversity. Therefore, Konya Closed Basin, being an important one, affected by
intense anthropogenic pressure, was investigated. Konya Basin is located in the southern of Central Anatolia and
covers an area of 53,000 km2 which includes various of ecosystems such as; rivers, lakes, potholes, reeds, marshes,
meadows, pastures and agricultural areas. The region is substantial, with a non-outlet basin containing important
sedimentary archives which permit the reconstruction of Late Quaternary palaeohydrological and palaeoclimatic
variations of which all the rivers are over only to lakes or marshes.
Materials and Methods
The seasonal distribution of ciliates were studied through a data set, comprising the taxonomic composition and the
abundance distribution. Biotic and environmental variables were evaluated based on one year time series of monthly
monitoring from january 2016 to december 2016 at 4 lakes and 10 stations which have different salinity gradients. All
the samples for this study were collected from lakes by using 10µm plankton net and artificial substrats. As an artificial
substrat, glass slides vere clipped to a PVC frame, and were immersed in the water at depth of about 0,5 m below the
surface. Morphological characters for the species were identified by live observation, defined by the evaluation of
morphometric measurements and counts which were performed digitally by LAS image manager system Illustrations
of the specimens were by free-hand sketchs and micrographs.
Results and Discussion
The ciliate communities were characterized by the presence of freshwater, estuarine and marine species with a total
of 141 taxa belonging to 14 divisio (Cyrtophorida, Gymnostomatida, Heterotrichida, Hymenostomatida, Hypotrichida,
Nassulida, Oligotrichida, Peritrichida, Pleurostomatida, Prostomatida, Suctoria, Scuticociliatida, Sessilida,
Odontostomatida). In high salinities, the lakes showed a restricted diversity. However, not only ciliates but also a
significant flagelatte population, basically dominated by euglanoid specimens, were identified in high salinities.
According to statistical results, both time of sampling lakes (seasons) and sampling sites jointly had significant effect
on ciliate densities. Additionally, the salinity gradiendts distinctly affected the abundance and variety of ciliates
species, in which, the highest number of taxa were recorded in Acıgöl and the lowest were in Tuz Lake. Even though
analyses are still ongoing, the first findings were suggested that salinity as an environmental parameter was affecting
the ciliate species diversity in the observed lakes.
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Introduction
Anatolian mountain frogs are widely distributed throughout the mountain regions of Anatolia and this group consists
of morphologically similar species (Rana macrocnemis, Rana camerani, Rana holtzi and Rana tavasensis).
Morphological studies of anurans did not provide a clear answer on the phylogenetic relationships. We evaluated
phylogenetic classification of Anatolian mountain frogs based on nuclear DNA variation (RAG1 gene region).
Material and Methods
A total of 64 individuals were used for the analysis which were sampled from 31 different localities of Anatolia.
Genomic DNA was extracted from the tissues using the Wizard. Genomic DNA Purification Kit according to the
manufacturer's instructions. For determining the phylogenetic relationships, we used the recombination-activating
gene 1 (RAG1, 717 bp). All sequences were corrected with eye and aligned by using Bioedit program. Phylogenetic
analyses were conducted using DNaSP, Network, Mega 6.0. Rana arvalis was assigned as outgroup for phylogenetic
tree obtained from GenBank.
Results and Discussion
We found 10 haplotypes for RAG1 gene. Low mutational variation values were determined among haplotypes
according to the haplotype network of the RAG1 gene region. Also, bootstrap values of ML tree were very low among
species. In addition, pairwise genetic distance (FST) values among species were also low. As a result RAG1 gene
region was not differentiated among Anatolian mountain frog species. It’s a common conclusion that nuclear DNA
does not present a clear separation among vertebrate particularly amphibians. Variations in the nuclear loci is highly
low in comparison to the mtDNA gene.
Key Words: Anatolian mountain frogs, nuclear DNA, RAG1, systematics
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Introduction
Understanding the genetic structure of populations is critical for determining the process of evolution which they have
undergone in time. Microsatellite markers are the most preferred markers for genetic structure studies, because they
are highly variable even among individuals of the same populations. In this study, we aimed to analyze the population
structure and genetic composition of the northeastern population of Anatolian mountain frogs.
Material and Methods
This study was conducted in seven different provinces (Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ardahan, Bayburt and
Gümüşhane) of northeastern Anatolia. DNA was extracted from toe clips. We pooled our locations for determining
more robust results. We genotyped 31 individuals at six microsatellite loci: BFG095, BFG134, BFG143, Radal G-11,
Radal E-8, Radal F-5. Alleles were scored using GeneMarker software (Soft Genetics LLC). We tested for the
presence of null alleles, with MICRO-CHECKER. Estimates of allelic diversity, number of alleles, their frequency
and private alleles (unique allele) were determined using GENALEX 6.1. Significant deviation from Hardy-Weinberg
equilibrium (HWE) expected and observed heterozygosity (HO and HE) was obtained using program with
ARLEQUIN.
Results and Discussion
The allelic richness per locus ranged from 2.982 (BFG134) to 9.786 (Radal F-5). The number of alleles in the pooled
population was determined as a 8.5. The average expected and observed heterozygosity were found as a 0.776 and
0.711, respectively. Most loci showed significant deviations from HWE. One private allel were found. The revealing
genetic structure of Anatolian mountain frog with microsatellite markers were found out for the first time in literature.
Allelic diversity and heterozygosity are comparable to those found in other similar studies of anurans. Life history
traits and properties related to the population genetic structure should be carefully evaluated before using amphibian
species to assess environmental quality, such as habitat fragmentation.
Key Words: Microsatellite, Genetic structure, Anatolian mountain frogs, Northeastern Anatolia, Turkey
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Giriş
Polenlerin çeşitli vasıtalar ile dişi organın stigma kısmına taşınması olayına polinasyon denir. Polinasyon bitki
gruplarının sürekliliğini sağlayan en temel ve en önemli olaylardan biridir. Birçok bitkide polenlerin aktarılmasında
hayvanlar önemli bir rol üstlenmektedir. Bitki gruplarının cezbedici özellikleri, hayvanları kendilerine çekerek
polenlerin taşınmasını sağlamaktadır. Bu cezbedici özellikler Orchidaceae familyasında oldukça ileri düzeyde
gelişmiştir. Bu çalışmada Orchidaceae familyasında görülen polinasyon özellikleri ile polinatör ve polinasyon
ilişkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Bitkilerin çiçekli oldukları dönemde (Nisan-Eylül) ve polinatörlerin aktif olarak hareket ettikleri saatlerde arazi
çalışmaları yapılmıştır. Arazi çalışmaları sırasında gözlemlediğimiz polinatörlerin resimleri çekilmiştir. Ayrıca
literatür desteği ile orkidelerde görülen polinasyon tipleri, polinatör-çiçek ilişkileri ve polinatöre özgü polinasyon
gerçekleşen taksonlar belirlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Orchidaceae familyası üyeleri gösterişli çiçek yapılarıyla en fazla dikkat çeken bitki gruplarındandır. Orchidaceae,
polinatöre özgü çiçek yapılarının en iyi gözlemlendiği familyalardan biridir. Çiçek yapılarında bulunan gösterişli
kısmı petalin farklılaşmasıyla meydana gelen labellum oluşturmaktadır. Labellumlar şekil, renk ve desen bakımından
oldukça farklılaşmış bir yapıya sahiptir. Labellum parçalı, bütün, loblu ve uzamış gibi birçok farklı şekillerde olabilir.
Labellumun hemen arka kısmında spur bulunmaktadır. Spurlar farklı şekillerde olan ve içeriğinde nektar biriktiren
yapılardır. Tüm bu labellum ve spur yapısı orkidelerin polinasyonda özelleşmesini, hatta birçok türünde tamamen
polinatöre özgü bir tozlaşmanın gerçekleşmesini sağlamışlardır.
Anahtar Kelimeler: Labellum, Orchidaceae, Polinasyon, Polinatör
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(13411) Tek Noktadan Bilinen Zorunlu Serpantin Endemikleri Muscari serpentinicum
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Giriş
Serpantin substratlar olarak bilinen alanlar, yüksek düzeyde magnezyum (Mg), Demir (Fe), olivin ve piroksen gibi
mineraller içeren ultramafik kayaların, iklimsel değişimler ve yağışlar gibi çevresel faktörler sonucu zamanla aşınması
sonucu oluşur. Serpantin substratlar özellikle demir (Fe), nikel (Ni), ve krom (Cr) gibi genellikle bitkiler üzerine toksik
etkiye sahip veya büyümeyi sınırlayıcı ağır metalleri yüksek düzeyde bünyesinde barındırır. Buna karşın Serpantin
substratlarda özellikle kalsiyum (Ca), Sodyum (Na), Potasyum (K) ve Fosfat (P) gibi temel mineraller bakımından
çok fakir topraklardır. Türkiye'de Serpantin substratlar üzerinde özelleşmiş yaklaşık 250 kadar takson yayılış
göstermekte ve bunların yaklaşık 170'i Türkiye için endemiktir. Ülkemizde Serpantin substratların özellikle Muğla
civarında önemli bir yayılış gösterdiği görülmektedir. Muğla-Köyceğiz civarında Serpantin topraklarla kaplı olan
Sandras Dağı bitkisel çeşitlilik açısından lokal Serpantin endemikleri içeren önemli bir alandır. Toplamda 25 lokal
endemik bitki türü sadece Sandras Dağı ve yakın civarındaki serpantin substratlara üzerinde yayılış gösterdiği
bilinmektedir. Serpantin substratlar, üzerinde yayılış gösteren bitkiler için oldukça ekstrem habitatlardır. Bu ekstrem
edafik koşullara uyum sağlayan populasyonlar zamanla bu alanlarda yaşamaya özelleşerek lokal yayılış gösteren
endemik taksonlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Serpantinofit olarak bilinen zorunlu Serpantin endemikleri, kalker
substratlarda yayılış gösteremeyen türlerdir. Muscari serpentinicum ve Thlaspi leblebicii'de serpantine uyum
sağlamış ve bugüne kadar sadece Sandras Dağı'nda serpantin substrat üzerinde yayılış gösteren türler olarak
bilinmektedir. Ekstrem edafik koşulların oluşturduğu stres koşulları serpantin substratlar üzerindeki evrimsel sürecin
hızlı işlemesini ve nokta yayılışa sahip serpantine özelleşmiş yeni türlerin ortaya çıkışını tetiklemektedir.
Materyal ve Metot
2014-2017 yılları arasında, Campanula subgen Campanula üzerine gerçekleştirilen taksanomik çalışmalar esnasında
Muğla civarında birçok lokalitede detaylı arazi çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar esnasında tespit edilen Muscari
serpentinicum ve Thlaspi leblebicii populasyonları üzerine gözlemler yapılmış, herbaryum örnekleri ve toprak
örnekleri alınmıştır. Farklı substratlar üzeride yayılış gösteren populasyolardan alınan bireyler üzerinde morfolojik
çalışmalar ve ölçümler yapılarak karşılaştırmalar yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Bugüne kadar Sadece Muğla ili, Köyceğiz/Sandras Dağı'nda yayılış gösterdiği düşünülen serpantin endemikleri
olan Muscari serpentinicum ve Thlaspi leblebicii türlerine ilişkin Muğla ilinde yapılan detaylı arazi çalışmaları
sonucunda T. leblebicii türüne Fethiye/Babadağ'ın zirvesi, kalker substrat üzerinde rastlanılmıştır. M.
serpentinicum türüne de Fethiye/Çal Dağı, Koru Yaylası civarında kalker substrat üzerinde rastlanmıştır. Bu durum
serpantinofit (zorunlu serpantin endemikleri) mantığına yeni bir bakış açısı yaratmıştır. Bazı lokal serpantin
endemiklerine kalker substrat üzerinde de rastlanılması, zorunlu serpantin endemikleri kavramının tekrardan ele
alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Teşekkür
Bu çalışmaya ait veriler TÜBİTAK "113Z072" numaralı Proje kapsamında gerçekleştirilen arazi çalışmaları esnasında
elde edilmiştir. TÜBİTAK'a verdiği mali destekten ötürü teşekkür ederiz.
Anahtar Kelimeler: Muscari serpentinicum, Thlaspi leblebicii, Endemik, İkinci Lokalite Kaydı
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Yeni Lokalite Kaydı / A New Locality Record for Local Endemic of Nif Mountain
(İzmir) Minuartia nifensis Mc Neill from Denizli Province
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Minuartia L. cinsi Caryophyllaceae subfam. Alsinoideae (DC.) Fenzl altında yer alan, dünyada yaklaşık 120 türle
yayılış gösteren bir cinstir. Türkiye'de ise 50 tür ve tür altı kategoriler ile 77 taksonla temsil edilmektedir. Minuartia
nifensis Mc Neill (Caryophyllaceae), Türkiye Flora’sında Nif Dağı’ndaki tek lokaliteden kaydedilmiştir. Bu türün
diğer Minuartia türlerinden farklı olarak hem hermafrodit hem de dişi çiçekli bireyleri içerdiği belirtilmiştir.
Gerçekleştirilen son çalışmalara göre M. nifensisyaklaşık olarak 1.2 km2'lik altında 3300 kadar bireyle temsil edildiği
ortaya konulmuştur. IUCN tehlike kategorisi Kritik Tehlike altında (CR) B2ab(ii)+(iii) olarak önerilmiştir.
Materyal ve Metot
2014-2017 yılları arasında, gerçekleştirilen arazi çalışmaları esnasında İzmir ili Kemalpaşa/Nif Dağı ve
Denizli/Babadağ'da Minuartia nifensis popülasyonları tespit edilmiştir. Arazi çalışmaları esnasında popülasyonları
üzerine gözlemler yapılmış, herbaryum örnekleri alınmıştır. söz konusu popülasyonlarda ekolojik verilere ilişkin
toprak ve anakaya örnekleri alınmış, habitat gözlemleri yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen popülasyon
gözlemleri ile birey sayısı ve yayılış alanı gözden geçirilerek türün tehlike kategorisi IUCN kriterlerine göre tekrardan
değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Bu güne kadar Minuartia nifensis sadece İzmir Nif Dağı'nda yayılış gösteren bir endemik tür olarak
bilinmekteydi. Araziçalışmaları esnasında Denizli/Babadağ'da "Evran Tepe" civarında kristalize kalker substrat
üzerinde ve "Karababa" zirvesi civarında şist substrat üzerinde 2 popülasyon keşfedilmiştir. Söz konusu alanlarda
elde edilen herbaryum materyali üzerinden morfolojik incelemeler ve ölçümler yapılarak popülasyonlar arasında
karşılaştırmalar yapılmıştır. Bulunan bu 2 popülasyonla beraber IUCN kategorisi tekrardan değerlendirilmiş ve IUCN
(2016) tehlike kategorisi "VU" C1 olarak önerilmiştir.
Teşekkür
Bu çalışmaya ait veriler TÜBİTAK "113Z072" numaralı Proje kapsamında gerçekleştirilen arazi çalışmalarında elde
edilmiştir. TÜBİTAK'a verdiği mali destekten ötürü teşekkür ederiz
Anahtar Kelimeler: Minuartia nifensis, Endemik, Yeni Lokalite Kaydı
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Introduction
There is a little information on helminth parasites of reptile species including the Turkish Herpetofauna. Although
there are many species of lizards including the family Lacertidae in the Turkey, a very few studies have been conducted
for determining helmint parasites. The purpose of this study is to determine the helminth species of Darevskia
derjugini (Nikolsky, 1898) for the first time and to contribute biodiversity of helminth fauna.
Material and Methods
40 specimens of D. derjugini (15 ♂♂, 25♀♀) were collected by hand from the different localities in Trabzon, Artvin,
Rize provinces. The body cavity was opened, and the digestive tract removed. The oesophagus, stomach, small and
large intestine and lungs were opened and examined for helminths under dissecting microscope. Helminth
identification was based on keys given by Yorke and Maplestone (1926), Wittenberg (1934), Yamaguti (1961),
Schmidt (1986), Baker (1987). Helminth voucher specimens were deposited in the Uludag UNIVERSITY,
Department of Biology, Bursa, Turkey; lizard specimens were deposited in the Dokuz Eylül UNIVERSITY,
Department of Biology, İzmir, Turkey.
Results and Discussion
Of the forty lizard specimens, twelve (30%) were infected with one or more parasites. A total of forty-five individuals
belonging to 5 parasite species were found in the infected lizard specimens. Of the infected lizards, 9 harbored one
species; 3 harbored two species of helminth. Four species of Nematoda, Skrjabinodon alcaraziensis, Spauligodon
aloisei, Oswaldocruzia filiformis and Acuaridae larvae; one species of Cestoda, Oochoristica tuberculata were
reported from lizard samples. In Turkey, Acuaridae larvae was reported for the first time from lizard host as well as
from Turkey. D. derjugini represents a new host record for each of the parasite species.
Key Words: Helminth, Nematoda, Cestoda, Lizard, Turkey
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Giriş
Muricid gastropod Hexaplextrunculus (=Murextrunculus, = Phyllonotustrunculus) Akdeniz ve Adriatik’te,
Avrupa’nın ve Afrika’nın Atlas Okyanusu kıyılarında, özellikle İspanya, Portekiz, Fas, Kanarya Adaları ve Azor
Adalarında yaygın olarak bulunmaktadır. Deniz kıyılarında 1 m derinlikten 100 m derinliğe kadar dağılım
göstermektedir. Hem taşlık-kayalık hem de kumlu çamurlu zeminlerde yayılım gösterir. Birçok ülkede insan tüketimi
için avlanmaktadır. Kabukları ise dekoratif malzeme olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde olta yemi olarak
değerlendirilmektedir. İzmir Körfezi en yoğun toplama alanıdır. Bu çalışmada İzmir Körfezi’nden toplanan
madyaların farklı dokularından örnekler alınarak histolojik inceme yapılmış ve dokular arasındaki farklılıklar
görüntülenerek ortaya konmuştur.
Materyal ve Metot
Madya bireyleri İzmir Urla İlçesi İskele kıyısından (38.365456N, 26.770148E) dalarak elle toplanmıştır ve Ege
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Urla Yerleşkesi’ndeki laboratuvara getirilmiştir. Vücut bölümleri (mide, gonad,
penis, manto, ayak, kas ) disekte edilerek (ayrılarak) Davidson solusyonu ile doku fiksasyonu gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen dokular derişimi artan alkol serisinde dehidre edilmiş, xylene ile saydamlaştırılmış ve ardından parafin
serisinden geçirilmiştir. Doku takibi tamamlanan örnekler parafin ile bloklanmıştır. Mikrotom (Thermo,
ShandonFinesse 325) cihazı ile 4-6µm kalınlığında kesitler alınmış ve hemotoxylene, eosin ile boyanarak preparatlar
hazırlanmıştır. Hazırlanan preparatlar Olympus BX-52 model mikroskop ile incelemiş ve tümleşik yazılım programı
ile fotoğraflanmıştır. Doku örneklerinden elde edilen görüntüler karşılaştırılarak farklılıkları yansıtılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Histolojik incelemelerde dokuların farklılıkları saptanmıştır. Her bir doku işlevine bağlı olarak yapısı, görüntüsü ve
boyar maddeleri almaları değişiklik göstermiştir. Gonad dokusunda hiçbir kas yapısına rastlanmaz iken üreme
hücrelerinin bulunduğu foliküllerin birbirlerine bağ dokuları ile bağlandıkları tespit edilmiştir. Ayak dokularının ise
kas özelliğinde olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: madya, Hexaplex trunculus, histoloji, yumuşak doku
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Giriş
Tür çeşitliliği ve bir tür içindeki genetik çeşitlilik biyolojik çeşitliliğin önemli göstergeleridir. Çiftlik hayvanları da
tarımsal biyolojik çeşitliliğin önemli bir bileşenidir. Dünyada çiftlik hayvanları genetik kaynakları olarak kabul edilen
ırkların %7’si yok olmuş, %17’si yok olma riski taşımakta, %58’inin ise risk durumları bilinmezken yalnızca %18’i
için risk bulunmamaktadır. Dünya Gıda Örgütü (FAO)’ne göre çiftlik hayvanlarının fonksiyonları, elde edilen çıktı
türleri (gıda, yan ürünler, ham madde) ve bu çıktıların dayandığı kullanımlar (hane halkı tüketimi, girdi arzı, nakit
gelir, tasarruf ve yatırım, sosyal ve ritüel roller) olmak üzere başlıca iki sınıflandırmaya dayanmaktadır. Hayvansal
protein kaynağı olarak kırsal ve kentsel nüfusun beslenmesine önemli katkıda bulunan çiftlik hayvanları genetik
kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı, ulusların gıda güvenliği stratejilerinin ayrılmaz
bir parçasıdır. Yüksek kaliteli gıda kaynağı olması kadar önemli bir diğer fonksiyonu, gelişmekte olan ülkelerde birçok
küçük ölçekli işletme için gelir kaynağı olmasıdır.
Materyal ve Metot
İşletmenin varlık birikimi kaynağı ve refahın bir ölçüsü olan çiftlik hayvanları, bitkisel üretim ile de yakından ilgilidir.
Çiftlik hayvanlarının sosyal fonksiyonları ise her bir türe ait sembolik değerlere ve gerek aile gerekse toplulukların
toplumsal yükümlülükleri ve ritüellerinin yerine getirilmesi için hayvanların kullanılmasına karşılık gelir.
Bulgular ve Tartışma
Mevcut ırkların iyileştirilmesinin yanı sıra değişen çevre koşulları ve taleplere karşı çiftlik hayvanlarını adapte
etmenin hammadde kaynağı genetik çeşitliliktir. Ekstrem iklim olaylarının daha yüksek oranlarda görülmesi dâhil,
çeşitli senaryolar karşısında çiftlik hayvanları genetik kaynaklarını korumanın en acil ve yaşamsal nedenlerinden biri
de İklimin tahmin edilemezliğidir. Sonuç olarak, çiftlik hayvanları genetik kaynakları gelecek için bir yatırım olarak
korunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Çiftlik hayvanları, genetik, biyoçeşitlilik
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Giriş
Solenidae familyası içerisinde yer alan Solen marginatus (sülünes) Türkiye kıyılarında özellikle olta yemi olarak
kullanılması nedeniyle Marmara Denizi ve Ege Denizi’nde aşırı avcılığı yapılan ticari çift kabuklu türleri arasındadır.
Sülünes ülkemizde sadece olta yemi amacıyla toplanırken, Avrupa ülkelerinde insan besini olarak değerlendirilen
önemli bir deniz ürünüdür. Sülünes deniz tabanında kendisini kuma gömerek yaşar. Hayatını devam ettirebilmesi için
uygun habitat (sediment) yapısına sahip deniz tabanlarını tercih eder. Bu çalışmada İzmir Körfezi’nde yayılım
gösteren sülüneslerin gömüldüğü sediment yapıları incelenmiştir.
Materyal ve Metot
Çalışmamız için sülünesin yoğun avcılığının yapıldığı İzmir Körfezi Tuzla kıyıları örnekleme sahası olarak
seçilmiştir. Tuzla kıyılarında 10 farklı noktadan alınan sediment örnekleri aynı gün içerisinde laboratuvara getirilmiş
ve 60 C° etüv içerisinde ağırlık sabit kalana kadar kurutulmuştur. Kurutma işlemi tamamlanan sediment örnekleri
Wentworth şeması dikkate alınarak 2000µm, 1000 µm, 500 µm, 250 µm, 125 µm, 63 µm göz açıklığındaki eleklerin
olduğu elek sarsma cihazına yerleştirilerek sediment elenmiş, ve sınıflama işlemi gerçekleştirilmiştir. Eleme
sonrasında her bir elek içerisinde biriken miktar tartılmıştır. Wentworth şemasına göre çakıldan çok ince kuma kadar
olan tane boyut sınıflaması yapılarak sedimentin granül özelliği saptanmıştır. Sediment örnekleri 550 C°’de 4 saat
yakılarak inorganik ve organik madde oranı tespit edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan değerlendirme sonucunda sediment yapısının 125-250 µm arasında olduğu tespit edilmiştir. Sülünesin habitat
özellikleri üzerine yapılan araştırmalar incelendiğinde kumlu ya da kumlu/çamurlu zeminlerde yaşadığı
bildirilmektedir. Bu çalışma sonucunda İzmir Körfezi Tuzla kıyılarında ince kum özelliğinde olan zeminlerde
sülüneslerin dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Sediment içerisinde organik madde miktarının inorganik madde
miktarından düşük olduğu saptanmıştır. Sülüneslerin temiz zemin yapılarını tercih ettikleri ve organik madde
miktarının yüksek olduğu zeminlerde yaşayamadığı birçok araştırıcı tarafından rapor edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İzmir Körfezi, Sülünes, Solen marginatus, sediment, granül
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Introduction
The genus Petroleuciscus is represented by two species which are Petroleuciscus borysthenicus and Petroleuciscus
smyrnaeus in Anatolia. P. borysthenicus lives in streams and rivers in the Black Sea, Marmara and the northern
Aegean Sea basins and P. smyrnaeus occurs in western Anatolia. In this study, we identified Petroleuciscus species
distributed in Anatolia using DNA barcoding.
Material and Methods
We sampled 16 individuals from different parts of Western Anatolia for Petroleuciscus borysthenicus (Çamaşır
stream at Çatalca (İstanbul), Bahçeköy stream at Bahçeköy (Kırklareli), Karamandere stream at Karamandere
(İstanbul), Sakar stream at Manyas (Balıkesir), Çınarcık stream (Çanakkale), Çapraz stream at Karacabey (Bursa),
Ergene River at İnece (Kırklareli) and we collected 4 samples from in Gediz River (Uşak) for Petroleuciscus
smyrnaeus. Total DNA was extracted from fin tissue using Wizard® Genomic DNA Purification Kit (Promega,
Madison, WI, USA). Cytochrome c oxidase subunit 1 (COI) barcode region (652 bp) was amplified by FishF1 and
FishR1 primer pairs. Genetic analyses were conducted using Bioedit, DNaSP and Mega 7.0. softwares.
Results and Discussion
In total, 25 variable nucleotide positions in the COI barcode region were identified between Petroleuciscus species
studied here. While P. borysthenicus has four haplotypes, P. smyrnaeus inferred no intraspecific variation and
gathered under a single haplotype. Average nucleotide composition frequencies are 29.0 (T), 27.4 (C), 23.8 (A) and
19.8 (G). P. borysthenicus is distinguished from Petroleuciscus smyrnaeus by 18 unique and diagnostic nucleotide
substitutions sites in the mtDNA COI barcode region. Intrageneric K2P distances between P. borysthenicus and P.
symrnaeus is 3.5%. Using DNA barcoding method Petroleuciscus species were identified clearly.
Key Words: Mitochondrial DNA, COI, identification of fishes, genetic distance
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Introduction
Amateur fisheries has been documented as one of the most popular activities along the coasts of many countries around
the world This study was carried out to determine the current status of amateur fishery in the coastline of Izmir (Çiğli,
Karşıyaka, Konak, Göztepe, İnciraltı, Narlıdere, Güzelbahçe, and Urla).
Material and Methods
In the research field during the period of April 2015-October 2015. 105 individuals who were engaged in amateur
fishing were randomly selected and the original data were obtained from individuals participating in the questionnaire
which included forty questions on a volunteer basis. In the determination process of the sample size; because of the
absence of any record of amateur fishing rate in the population in our country, 4.8% of the value set for Europe was
used according to geographical proximity. As a result of the questionnaire survey conducted with amateur anglers, the
distribution of variables about whether or not they had information about fishery regulations was determined by chisquare test and the probability of error α = 0.05 was selected. Survey results were evaluated by using SPSS and Excel
programs.
Results and Discussion
As a result, when comparing those with and without knowledge about legislative regulations, it was observed that the
age group variable occupational groups and being a homeowner variable were statistically different, while other
variables were not. In case of comparing those with and without knowledge about legislative regulations, among fish
consumption (kg/week) variable, years amateur fishing has been done variable, having a handline fishing document
variable, hours spent on hunting variable, whether or not having knowledge of dangerous fish species variable, and
those who have knowledge of legislative regulations and those who have not statistically significant difference was
observed; however, there was no statistically significant difference observed in other variables.
Key Words: Amateur fisheries, Target species, Izmir Bay, Aegean Sea
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Giriş
Tatlısu ekosistemlerinde bitkisel besinlerin hayvansal proteinlere dönüşmesinde rol oynayan ve birçok canlının da
besin kaynağı olan Cladocera ve Copepoda durgun suların önemli enerji dinamiklerindendir. Ancak akarsular bu
organizmaların gelişimi için zor koşullar (akıntı, vb.) oluşturmaktadır. Buna bağlı olaraktan akarsulardaki tür
çeşitliliği ve bolluğu durgun sulara göre daha düşüktür. Bu nedenlerle de araştırmaların büyük bir bölümü durgun
sulara odaklanmıştır. Buna rağmen özellikle Taşkın alanları ve rezervuar gibi nehirlerle ilişkili akarsular üzerine
yapılmış çalışmalarda vardır. Türkiye’de ise akarsular üzerine yapılan çalışmalar son yıllarda hız kazanmasına rağmen
Tunca nehrinde Cladocera ve Copepoda üzerine kapsamlı bir araştırma yoktur. 7884 km2 nehir havzasına sahip olan
ve 384 km uzunluğundaki Tunca Nehri Bulgaristan’dan Türkiye’ye giren önemli sınır aşan akarsularımızdan biridir.
Bu araştırmada Tunca nehrinin Cladocera ve Copepoda faunasının yansıra mevsimsel dağılımlarının da belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Bu araştırma Haziran 2014- Mayıs 2015 tarihleri arasında Tunca nehrinin Türkiye sınırları içerisinde kalan bölümünde
gerçekleştirilmiştir. Cladocera ve Copepoda örnekleri aylık periyotlar halinde Nehirde seçilen 4 istasyonda 70 litre
su, 55 mikron göz aralığına sahip plankton kepçesinden süzülerek toplanmıştır. Toplanan örnekler % 4 formaldehit
fikse edilmiştir. Laboratuvara getirilen Cladocera ve Copepoda örnekleri kalitatif ve kantitatif olarak
değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Tunca Nehri’nde aylık periyotlar halinde dört istasyondan toplanan Cladocera ve Copepoda örneklerin incelenmesi
sonucunda Cladocera’ya ait 13 Copepoda’ ya ait 8 tür ve bu gruba ait larvalar tespit edilmiştir.
Cladocerada Ceriodaphnia quadrangula, Daphnia cucullata, Daphnia hyalina, Daphnia pulex, Coronatella
quadrangularis, Moina brachiatatürleri Copepoda da Eucyclops serrulatus, Cyclops abyssorum, Cyclops vicinus,
Halicyclops neglectus, Arctodiaptomus wierzejskii, Canthocamptus microstaphylinus türleri Tunca nehirinde ilk defa
bu çalışmada tespit edilmiştir.
Copepoda nehir suyunda ortalama 118 birey/m3 bulunmuştur. Bunun %52,1'lik gibi büyük bir kısmını larval safhada
olan Cyclopoid copepodit (61 birey/m3) oluştururken; %18,1'ini Nauplius (21 birey/m3), % 12,9’u Acanthocyclops
robustus (15 birey/m3) ve % 9,7'si Cyplops vicinus (11 birey/m3) bireylerinden oluşmaktadır. Cladocera nehir
suyunda yıllık ortalama 85 birey/m3 olarak tespit edilmiştir. Bunun büyük bir bölümünü Daphnia pulex %23,4 (20
birey/m3), Chydorus sphaericus %21,2 (18 birey/m3), Daphnia cuculata %18,2 (15 birey/m3), Bosmina
longirostris %17,1
(14
birey/m3)
türleridir. Ceriodaphnia
quadrangula,
Alona
costata,
Moina
brachiata ve Macrothrix laticornis türleri ise %0,01 oranıyla en az sayıda bulunan türler olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tunca Nehri, Cladocera, Copepoda, Fauna

265

(13487) Tunca Nehri'nin (Edirne) Rotifera Faunası ve Mevsimsel Dağılımı / Rotifera
Fauna of Tunca River (Edirne) and Seasonal Distrubution
YASEMİN DEMİR 1, HÜSEYİN GÜHER 2
1
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
huseying@trakya.edu.tr
Giriş
Akuatik ekosistemde zooplanktonik organizmaların önemli bir bölümünü oluşturan Rotifera su kalitesi, ötrofikasyon
ve suların kirlenme düzeylerinin indikatör organizmaları olmalarının yansıra sucul ekosistemlerde madde ve enerji
döngüsünün devamlılığı açısından da son derece önemli organizma gruplarıdır. Bu nedenle akuatik bir ortamın
verimliliğini anlamak için o ortamdaki Rotifera türlerinin ve bolluğunun iyi tetkik edilip belirlenmesi gerekir. Bundan
dolayı da yurdumuz iç sularında özellikle baraj gölleri, göller ve göletlerde Rotifera tür çeşitliliğini ve dağılımını
incelemeye yönelik çok sayıda araştırma yapılmıştır. Ancak akarsularda yapılan çalışmalar son yıllarda hız
kazanmasına rağmen sınırlı sayıdadır. Bu araştırmada da sınır aşan sularımızdan ve Meriç nehrinin önemli bir kolu
olan Tunca nehrinin Rotifera faunasını, bolluğunu ve mevsimsel dağılımlarının incelenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Bulgaristan’ın Karadağ bölgesinde 1940 m yükseklikten doğan Tunca Nehri, 384 km uzunluğundadır. Havza alanı
7884 km2 olan nehir, Bulgaristan sınırları içerisinde Sliven, Yambol, Elhovo gibi yerleşim merkezleri içinden
geçerek,12 km boyunca Türkiye Bulgaristan sınırını oluştur ve Edirne ili Suakacağı Köyü mevkiinden Türkiye
sınırlarına girer. Tunca Nehri, Türkiye sınırları içerisinde yaklaşık 40 km yol aldıktan sonra Meriç Nehri ile birleşir.
Araştırma Haziran 2014- Mayıs 2015 tarihleri arasında Nehirde seçilen 4 istasyonda arasında aylık periyotlar halinde
gerçekleştirilmiştir. Rotifera örnekleri her istasyonda 70 litre su 55 mikron göz aralığına sahip plankton kepçesinden
süzülerek toplanmıştır. Toplanan örnekler %4 formaldehit fikse edilmiştir. Laboratuvara getirilen Rotifera örnekleri
kalitatif ve kantitatif olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Tunca Nehri’nde aylık periyotlar halinde dört istasyondan toplanan zooplankton örneklerin incelenmesi sonucunda
Rotifera filumundan 4 familyaya ait 20 tür tespit edilmiştir. Bu türlerden 11 tür Tunca Nehri’nde ilk defa bu çalışmada
bulunmuştur. Nehir suyunda yıllık ortalama 1243 birey/m3 tespit edilmiştir. Bunun büyük bir bölümünü Brachionus
quadridentatus %36,2 (450 birey/m3), Keratella quadrata %12,3 (152 birey/m3), Asplanchna priodonta %11,9 (148
birey/m3), Brachionus plicatilis %6,4 (80 birey/m3), Keratella cochlearis %6,0 (74 birey/m3) türleri
olmuştur. Platyas quadricornis %0,1 (1 birey/m3), Brachionus bidentatus %0,2 (3 birey/m3), Filinia longiseta %0,3
(4 birey/m3) Brachionus urceolaris %0,5 (6 birey/m3) ve Kellicottia longispina %0,5 (6 birey/m3) en az sayıda
bulunan türler olmuştur. Tunca Nehri’nde de tesbit edilen Brachionus angularis, Brachionus calyciflorus, Brachionus
leydigi, Brachionus plicatilis, Keratella quadrata, Keratella tecta, Filinia terminalis türleri ötrofik göllerin tipik
indikatör türleri olarak bilinmektedir
Anahtar Kelimeler: Fauna, Rotifera, Tunca Nehri
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Introduction
Both edible and poisonous mushrooms of a huge number of species grow under appropriate natural conditions.
Because of the ease of their preparation for consumption and their high nutritional value, edible mushrooms from
nature have been a human food for many hundreds of years. The main pests of mushrooms are flies, mites and
nematodes. There are fungivorous, saprophagous and predatory mites living on mushrooms. Mite species’ complexes
differ with the region, climate and the species of mushroom. The feeding of mite pests can cause considerable damage
to mushrooms. However, not all species found associated with wild mushrooms are pests. There are predatory mites
that feed on small insects and mites, and other species feed on fungi, bacteria and decaying organic materials.
Materials and Methods
Mites species on wild mushrooms in Turkey are summarized in a literature review.
Results and Discussion
There have been several studies on wild mushroom mites in Turkey. About thirty species belonging to nineteen
families have been found on wild mushrooms, including the predatory mites, Asca bicornis (Canestrini & Fanzago),
Gamasellodes bicolor (Berlese) and Proctolaelaps pomorum (Oudemans) (Ascidae), and Androlaelaps
fahrenholzi (Berlese),
Hypoaspis
aculeifer (Canestrini)
and Hypoaspis
laevis (Michael)
(Laelapidae). Pygmephorus spp., which are found in mushroom farms, have also been recorded on wild, edible
mushrooms. In Turkey, there has been an increase in the domestic consumption of wild mushrooms in recent decades
and some are exported. Further, more comprehensive studies need to be done to determine the full diversity of mite
species on wild mushrooms in Turkey.
Key Words: Keywords: Acari, mite, wild mushroom, edible mushroom, Turkey
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Giriş
Dünyanın en büyük familyalarından biri olan ve yaklaşık 27.0000 tür içeren Orchidaceae familyası Türkiye’de 23
cins ve yaklaşık 191 takson, Trakya bölgesinde ise 14 cinse ait 49 takson yayılış göstermektedir.
Materyal ve Metot
2017 yılında Nisan ayı içerisinde, İstanbul ili Çatalca ilçesi Çakıl köyü civarında yapılan arazi çalışmalarında Neotinea
lactea, Temmuz ayı içerisinde Kırklareli ili, Demirköy ilçesi Kadınkule civarında yapılan çalışmalarda Epipogium
aphyllum türlerinin yayılışları tespit edilmiştir. Arazi çalışmalarında toplanan örnekler ilgili flora ve monograflar
kullanılarak teşhis edilmiş ve Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Herbaryumu (EDTU)’nda
saklanacaktır.
Bulgular ve Tartışma
Alanda ilk kez tespit edilen Epipogium aphyllum, Türkiye’de genellikle Kuzey Anadolu’da nemli göknar ve kayın
ormanları altında, dağınık lokalitelerde seyrek olarak bulunmaktadır. Türkiye florasında Bolu, Zonguldak,
Kastamonu, Artvin, Balıkesir, Samsun ve Sinop illerinde yayılışı bilinmektedir. Dünyada Kafkasya, Kuzey-batı İran,
Doğu Asya ve Balkanlardan Bulgaristan’dan yayılışı bilinmektedir. Yıldız dağlarının Bulgaristan tarafından daha önce
kaydı bulunan türün Türkiye tarafından kaydı ilk kez tarafımızdan verilmektedir. Alanda yine ilk kez tespit edilen
diğer tür olan Neotinea lactea, Türkiye florasında Orchis lactea olarak verilmiş, İstanbul Aydos dağında yayılışı
verilmekte ve bu türün İzmir’de de yayılışı bulunmaktadır. Dünyada Akdeniz ülkelerinde yayılışı bulunan bu türün
Trakya bölgesinden kaydı ilk kez tarafımızdan verilmektedir. Bu çalışmada Trakya bölgesinde ilk kez tespit edilen
orkide türlerinin tanımları yapılmış olup, bitkilerin habitatları, bitkilerin genel görünüşü ve bitki kısımları ile ilgili
ayırt edici resimler ve Türkiye’deki yayılışlarını gösteren harita eklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Orchidaceae, Epipogium aphyllum, Neotinea lactea, Trakya florası, Yeni kayıt
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(13551) Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi’nin Florası (Edirne-Türkiye) / The
Flora of Balkan Campus of Trakya UNIVERSITY (Edirne-Turkey)
1

VİLDAN SALIK 1, NECMETTİN GÜLER 1
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
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Giriş
Yapılan bu çalışmada Edirne Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinin flora ve vejetasyonunun tespiti amaçlanmıştır.
Antropojen step sahası içinde yer alan yerleşke alanının büyük bir kısmı egzotik bitkilerle ağaçlandırılmasına rağmen,
doğal olma özelliğini koruyan ve bozulmamış, tipik dere vejetasyonunun korunduğu Balkan Arboretumu gibi doğal
kalmış alanlara da sahiptir. Yerleşkenin büyük bir kısmı yerleşim alanı olması rağmen kalan bölgelerin yüz ölçümüne
göre ciddi sayıda doğal bitki ve endemiğe sahiptir.
Materyal ve Metot
Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi florasının belirlenmesine yönelik bu çalışma 2013-2014 yılları arasında yapılan
arazi çalışmalarında belirlenmiştir. Yıl boyunca yapılan arazi çalışmalarında Yerleşke, kullanım durumuna göre
bölgelere ayrılmış ve bu alanlar sürekli olarak gözlemlenmiştir. Araziden toplanan ve EDTU Herbaryumunda bulunan
örnekler materyalimizi oluşturmuştur. Toplanan örnekler ilgili flora ve monograflar kullanılarak teşhis edilmiştir.
Tespit eilen türlerin Yerleşke içerisindeki dağılımları verilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan bu araştırma sonucunda Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi’nde 77 familyaya ait 250 cinse ve 428 takson
tespit edilmiştir. Alanda en çok takson içeren familyalar sırasıyla % 15,88'i Asteraceae, % 10,51'i Fabaceae, % 7’si
Rosaceae familyalarıdır. Trakya bölgesi 3 fitocoğrafik bölgenin kesişme noktasında yer almaktadır. Alanın tespit
edilen türlerin floristik bölgelere göre dağılımı incelendiğinde bunu doğrular niteliktedir. Çalışma alanda belirlenen
taksonların floristik bölgelere göre dağılımı şu şekilde olmuştur: 302 takson fitocoğrafik bölgesi bilinmeyen veya
kozmopolitler, 55 takson Avrupa- Sibirya Elementi, 50 takson Akdeniz elementi, 14 takson Doğu Akdeniz Elementi,
3 takson Karadeniz Elementi, 2 takson İran- Turan Elementi, 1 takson Sarmasya Elementi ve 1 takson ise Akdeniz ve
İran- Turan Elementi olduğu belirlenmiştir. Yerleşke alanında bulunan endemik bitki tür sayısı 4'tür. Alanda yer alan
toksonların floristik dağılımları da listeler halinde verilmiş ve alan üzerindeki dağılımları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Flora, Trakya Üniversitesi, Balkan Yerleşkesi, Balkan Arboretumu, Edirne
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(13552) Trakya Florası için Yeni Kayıt; Sideritis athoa Papanikolaou & Kokkini
(Lamiaceae) / New Record for the Flora of European Turkey; Sideritis athoa
Papanikolaou & Kokkini (Lamiaceae)
1

HÜSEYİN ERSOY 1, NECMETTİN GÜLER 1
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Giriş
Tek veya çok yıllık otsu bitkilerin bulunduğu Sideritis L. cinsi, en geniş familyalardan biri olan Lamiaceae
familyasına aittir. Çoğunluğu Akdeniz Havzasında yayılış göstermekte olup, dünya üzerinde yaklaşık 150’den fazla
türle temsil edilmekte olan Sideritis cinsi, Türkiye’de 44 tür 55 takson, Trakya bölgesinde ise 3 tür ve 4 taksonu
bilinmekteydi. Tıbbi değeri olan, halk arasında adaçayı, dağçayı veya yaylaçayı olarak da bilinen Sideritis türleri çay
şeklinde kullanılmaktadır.
Materyal ve Metot
2007-2017 yılları arasında Trakya bölgesinde yapılan arazi çalışmalarında, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Tayfur
Köyü, Sazlı Limanı etrafındaki ulaşımı oldukça zor olan dağlık ve yoğun maki ile kaplı alanda, denize dik olarak
uzanan bir yamaçta, parçalanmış şist kayalıklardan oluşan bir alanda üzerinde S. athoa türünün örnekleri tarafımızdan
toplanmıştır. Toplanan örnekler Edirne Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Herbatyumu (EDTU)’nda tutulmaktadır.
Toplanan örneklerin incelemesinde ilgili flora ve monograflar kullanılmış ve türün teşhisi yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan incelemede bitkinin çok yıllık, sarı ve çizgili korallalı, orta ve üst gövde yapraklarının tabanda kordat, azçok
amplexikaul veya perfoliat, orta braktelerinin ovat lanseolat, akuminat veya kaudat, akümen dahil 3-3.5 cm,
korallasının 9-12 mm olduğu görülmüştür. Bu özellikleri ile yakın tür olan S. perfoliata’dan ayrılmaktadır. Ayrıca
Bölge halkı ile yapılan görüşmelerde bu bitkinin toplanarak çay olarak da kullanıldığı belirlenmiştir. Türkiye’den
Anadolu’da, İzmir ve Balıkesir’de yayılış gösterdiği bilinen türün dünyada yalnızca Yunanistan’dan yayılış gösterdiği
bilinmektedir. Böylece Türkiye’nin Trakya Bölgesi’nde Sideritis cinsi 4 türle temsil edildiği belirlenmiştir. Bu
çalışmada türün tanımı yapılmış olup, bitkinin habitatı, bitkilerin genel görünüşü ve bitki kısımları ile ilgili ayırt edici
resimler ve Türkiye’deki yayılışlarını gösteren harita eklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sideritis, Lamiaceae, Yeni kayıt, Trakya Florası, Gelibolu, Çanakkale
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(13657) A Contribution to the Knowledge of Parasitoids of Insects Associated with
Rosaceae Species from Edirne Province (European Turkey): New Host and Faunistic
Records
1

SEDA EMEL TEK 1, ZÜHAL OKYAR 1
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Introduction
Rosaceae is a plant family with a high importance in terms of both the biodiversity of the group and the economic
value of its members. Extensive feeding of these plants by insects sometimes damages the agricultural crops which
decrease efficiency. There is a complex web of trophic interactions in parallel with this enormous diversity of insects
and plants. The interactions affect community dynamics and the community dynamics have an effect on interactions
between one or more trophic level of organisms. All types of new biological, behavioral, chemical and ecological
findings regarding the associations between plants, target species and their natural enemies will increase the success
of biological control and environmental protection. This study investigates parasitoid species of herbivorous insects
(and some predator insects) sampled on members of Rosaceae. Some biological, behavioral, and ecological
observations are presented regarding the hosts and the parasitoids.
Material and Methods
Field and laboratory studies were conducted in 2013-2014 period in Edirne province of European Turkey. Samples
were collected from the plants during 2-3 days in a week, on average. The larval and pupal stages of the target insects
on Rosaceae members were dropped over a cloth by shaking the plant and the specimens found on the cloth were
collected by a forceps. Additionally, egg, cocoon, larval, pupal, adult, and the nest samples observed on plants were
taken carefully from the plant. In laboratory, all the samples were placed in gauze-covered plastic boxes and reared
by feeding with its own plant species. In total, 750 sampling boxes and about 900 living samples (egg clusters, larvae,
pupae, and cocoons) were monitored during the whole laboratory studies. In case, when an adult individual emerged
in the rearing boxes, it was properly prepared for identification.
Results and Discussion
Multitrophic associations, including three or higher trophic levels, related with insects on Rosaceae species were
investigated. Parasitoid individuals belonging to 6 families and 24 defined species were reared from larval or pupal
individuals belonging to 10 families and 13 defined species collected from 7 Rosaceae species in the field. A total of
50 multitrophic associations (plant–host–parasitoid) were recorded in the study area. Among these interactions, 10
host–parasitoid associations were found for the first time. In addition, 12 dipteran and hymenopteran species were
determined as new records for the fauna of Edirne province and European Turkey.
Key Words: Biocontrol, Interaction, Multitrophic, Tritrophic, Turkish Thrace.
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(13690) Trakya Bölgesi Oligochaeta Faunası Kontrol Listesi / The Checklist for
Oligochaeta Fauna of Turkish Thrace
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Giriş
Trakya Bölgesi Türkiye’nin kuzey batısında 41°06' K ve 27°29' D enlemlerinde yer alır, 24.378 km2’ lik bir alanı
kaplar. Bölgede çok sayıda göl, gölet, nehir, dere gibi su kaynağı vardır. Ancak, tarımsal aktiviteler, endüstrileşme ve
kentleşme birçok çevresel problemleri ortaya çıkarmakta ve bölgenin doğal kaynaklarının giderek bozulmasına yol
açmaktadır. Oligochaeta türleri iç sularda bentik makroomurgasızların önemli bir kısmını oluştururlar. Organik
kirlenmeye karşı bazı türleri ile en toleranslı gruptur. Bu canlılar ayrıca besin tuzlarının dağılımında ve su ortamındaki
çevrimlerinde önemli bir role sahiptirler. Oligochaeta grubunun hemen hemen her mevsim ve her türlü sularda
bulunabilmeleri önemlerini bir kat daha arttırmaktadır. Ayrıca balıklar için protein değeri yüksek bir besin kaynağı
olup akvaryum balıkçılığında ise canlı yem olarak kullanılmaktadır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmayla, özellikle 2003-2015 tarihleri arasında Trakya Bölgesi’nde yapılan çalışmalarda belirlenen Oligochaeta
türleri listelenerek bir checklist oluşturulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmada Tubificidae familyasının Trakya Bölgesinde 20 taksonla en çok karşılaşılan familya olduğu belirlenirken,
bunu 17 türle Naidinae alt familyasının izlediği saptandı. Çalışmada ayrıca, Enchytraeidae familyasına ait 7 takson,
Lumbriculidae familyasına ait 2 takson tespit edilirken Haplotaxidae, Propappidae ve Lumbricidae familyalarının
bölgede sadece birer türle temsil edildiği belirlendi. Özellikle son yıllarda tarımsal aktiviteler, sanayileşme, kentleşme
ve endüstrileşme ile birlikte ortaya çıkan çevre sorunlarıyla doğal kaynaklarda görülmeye başlanan bozulmalar,
beraberinde türlerin çeşitliliğinde de azalmalara yol açacaktır. Bu nedenle bu ve benzeri çalışmaların belirli aralıklarla
tekrarlanması önerilir.
Anahtar Kelimeler: Trakya, Oligochaeta, Tubificidae, Naidinae, Enchytraeidae.
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(12843) Bir Ekmeklik Buğday Çeşidinde (Triticum aestivum L.) Krom Stresine Karşı
Fulvik Asidin Etkileri / The Effect of Fulvic Acid Against To Chromium Stress in a
Bread Wheat Cultivar (Triticum aestivum L.)
ADNAN AKÇİN 1
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
adnanakcin@hotmail.com

1

Giriş
Tarım arazilerinin ağır metaller ile kirlenmesi dünya çapında önemli bir endişe kaynağıdır. Diğer ağır metaller gibi
krom da bitkilerde ciddi ürün kayıplarına neden olur. Bitkilerde ağır metal stresine karşı Fulvik asit (FA)
uygulamasının verimi ve gelişmeyi artırdığı bilinmektedir. Bu çalışmada bir ekmeklik buğday çeşidi olan Ceyhan
99’da krom stresine karşı fulvik asidin fotosentetik pigment ve malondialdehid (MDA) içeriği üzerine etkileri
araştırıldı.
Materyal ve Metot
Bitki materyali olarak Amasya iline bağlı Suluova ilçesinde yetişen ekmeklik buğday çeşidi Ceyhan 99 kullanıldı.
Buğday bitkileri çimlendikten sonra saksılara aktarılarak, laboratuvarda 18/6 saat ışık/karanlık rejimi altında
yetiştirildi. Buğday fideleri iki gruba ayrılarak birinci gruba 0.10, 0.20, 0.30, 0.50 mM krom çözeltisi, ikinci gruba ise
aynı konsantrasyonlarda krom çözeltisi ve 1.5 mg/L FA çözeltisi uygulandı. Bu çalışma sonunda gruplar arasında
klorofil a, klorofil b, toplam klorofil, toplam karotenoid ve MDA içeriğindeki değişimler belirlendi.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan çalışmada krom stresi uygulamasına bağlı olarak pigment ve karotenoid içeriğinde yalnızca krom uygulanan
grupta, FA+krom uygulanan gruba göre azalma tespit edilmiştir. Bu karşın yalnızca krom uygulanan grupta, FA+krom
uygulanan gruba göre MDA içeriğinde artış belirlenmiştir. Gruplar, kontrol gurubuyla karşılaştırılınca fotosentetik
pigmentler ve karotenoid içeriği krom stresiyle azalma gösterirken, MDA içeriğinde artış bulunmuştur. FA uygulanan
grup, yalnızca krom uygulanan grupla karşılaştırıldığında verilerin kontrol grubuna daha yakın sonuçlara sahip olduğu
görülmüştür. Bu çalışma FA’in buğday bitkilerinde krom stresine karşı önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir.
Elde edilen verilere göre, buğday bitkilerine FA uygulamasının kromun zararlı etkilerini azaltabileceği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Ağır metal, ceyhan 99, fotosentetik pigment, karotenoid, klorofil, malondialdehid
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(12879) Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae) Larva ve Erginlerinde Sindirim
Sisteminin Işık ve Elektron Mikroskobu Düzeyinde Histolojik Olarak Karşılaştırılması
/ Histological Comparison of Digestive System Using Light and Electron Microscopes in
Larva and Adults of Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae)
HÜLYA BULUT 1, BANU EREN 2, SEVCAN MERCAN 1
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2
OMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
hulyab99@yahoo.com
Giriş
Ülkemizde “Büyük beyaz melek” olarak bilinen Pieris brassicae, Pieridae (Ordo: Lepidoptera) familyasına ait yaygın
bir türdür. Yaşam döngüleri sırasında, başkalaşım geçirdiklerinden dolayı larva ve ergin arasında anatomik,
morfolojik, davranış vb. açısından farklılıklar göze çarpmaktadır. Beslenme de bu farklılıklardan biridir. Pieris
brassicae larvaları parçalayıcı ağız tipine sahip oldukları için yaprak yüzeyini oymak suretiyle beslenmekte ve bazı
Cruciferae türleri üzerinde büyük zararlara neden olmaktadır. Erginler ise hortum şeklindeki proboscisleri ile bitki
özsuyunu besin olarak kullanmaktadır.
Materyal ve Metot
Bu çalışma beslenme farklılığının Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae) larva ve erginlerinin sindirim sisteminde
farklılık oluşturup oluşturmadığını ışık ve elektron mikroskobu düzeyinde histolojik olarak belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Larva ve ergin bireylerden alınan sindirim kanalı kesitleri ışık mikroskobu ve elektron mikroskobu
incelemeleri için tespit edilmiştir. Işık mikroskobu incelemelerinde rutin histolojik takipler sonucunda hazırlanan
preparatlar hematoksilen-eozin ile boyandıktan sonra, ortabağırsağın genel görünümü, ayrıca epitel hücre yüksekliği,
epitel hücre sayısı ve goblet hücresi sayısı yapılan ölçüm ve sayımlarla değerlendirilmiştir. Veriler SPSS 23 paket
programı ile istatistiksel olarak hesaplanmıştır. Elektron mikroskobik takiplerden sonra yapılan değerlendirmelerde
ise mitokondri, endoplazmik retikulum ve mikrovilluslar dikkate alınmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan incelemeler sonucunda, larva ve erginler arasında epitel hücresi sayısı ve epitel hücre yüksekliği açısından
anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Bu nedenle Pieris brassicae larva ve ergin bireylerinde görülen beslenme
farklılığının sindirim kanalında histolojik farklılıklara yol açtığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pieris brassicae, Pieridae, Lepidoptera, Sindirim Sistemi, Histoloji
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(12977) Predatör Fare Balığı Xyrichtys novacula (LINNAEUS,1758) ile Lesepsiyon
Gastropod Strombus persicus (Swainson, 1821) Türünün İlişkisinin Araştırılması /
Investigation of the Hunting Relationship between Predator Razorfish Xyrichtys
novacula (Linnaeus, 1758) and Lessepsian Gastropod Strombus persicus (Swainson,
1821)
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Giriş
İran Hortumlu Deniz Salyangozu (Strombus persicus Swainson, 1821) Strombidae familyasına ait bir gastropod
türüdür. Subtropik iklim kuşağında dağılım gösteren bu tür Güney Arap ve İran sahillerinden, Süveyş Kanalı
vasıtasıyla Akdeniz’e giriş yapmıştır. Sıçanadası yanı, Göynük ve Phaselis’in kumluk kıyılarında bulunan ve kabuk
yapısı oldukça sert ve çekiçle dahi kırılması güç olan bu deniz salyangozlarının tamamına yakınının kabuklarının
kırılarak predatör (Xyrichtys novacula Linnaeus, 1758) tarafından yendiği gözlenmiştir. Literatür araştırmalarında,
Akdeniz’de S. persicus türünü besin olarak tüketen bir canlıya ait hiçbir çalışmaya rastlanmamıştır. Akdeniz
ekosistemi için istilacı bir tür olan S. persicus türünü, biyolojik olarak tüketen canlının, Sıçanadası yanı, Göynük ve
Phaselis sahillerinde araştırılması çalışmamızın amacını oluşturmaktadır.
Materyal ve Metot
Araştırma, Sıçanadası yanı (36°48'13.51"K - 30°35'11.06"D), Göynük (36°38'40.58"K - 30°35'24.13"D) ve Phaselis
(36°31'22.99"K - 30°32'51.47"D) koordinatlarında genellikle kumluk dip yapısına sahip 1-10 m derinliğine kadar
olan bölgelerde şnorkel ve ekipmanlı dalış yapılarak yürütülmüştür. Bu istasyonlarda su yüzeyinden guadrat rastgele
atılmış guadrat içinde canlı veya yenmiş S. persicus bireylerinin sayımları (n) yapılmıştır. Her istasyonda 10 kez
guadrat atımıyla sayılan toplam S. persicussayısı (N), atılan guadrat sayısına bölünerek m2’ deki ortalama birey sayısı
bulunmuştur ( ∑n/N=Xn ). Alan taramalarında örneklenen toplam gastropod miktarının yüzde oranıyla (%N) sağlam
(s%) ve yenmiş S.persicus miktarlarının yüzde oranları (y%) hesap edilmiştir. Bölgede tespit edilen balık türlerinin
beslenme şekilleri, ağız ve diş yapılarından yola çıkılarak yenmiş S. Persicus kabuklarındaki diş izleri
karşılaştırılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Kumul bölgede yapılan dalışlarda S. persicus kabuklarının yığınları etrafında bölgede Fare balığı olarak
bilinen Xyrichtys novacula türü çok sık görülmüştür. Ayrıca bu balığın söz konusu kabukluyu tükettiği de gözlenerek
izlenmiştir. Yine gözlendiğini fark eden bu türün varlığımızdan rahatsız olması durumunda kabukların altına kum
içerisine kendini gizlediği tespit edilmiştir. Bu üç istasyonda da S. persicus kabuklarındaki diş izleri ve bireylerin
etinin yenme şekilleri ile X. novacula (L. 1758) türünün çene ve diş yapısı ile uygunluk göstermiştir. En önemlisi olta
ile yakaladığımız balığın mide içeriğinde de söz konusu kabuk parçalarına rastlanılmıştır. Gözlem ve araştırmalarımız
sonucunda Fare Balığı'nın bu Deniz Salyangozu'nu besin olarak tüketen predatörlerden olduğu belirlenmiştir.
Literatürde Akdeniz’de S. persicus türünü besin olarak tüketen predatör türün X. novacula türü olduğuna dair hiçbir
çalışmaya rastlanılmamıştır. Deniz salyangozu (S. persicus Swainson, 1821) ve Fare Balığı (X. novacula L. 1758)
arasındaki av- avcı ilişkisi bu çalışmayla ilk kez tespit edilmiştir. Akdeniz Ekosisteminin çölleşmesine neden olan
herbivor bir istilacı türün, yerli karnivor bir türle kontrol altında tutulmaya çalışılması ekosistem açısından son derece
önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Akdeniz, av, predatör, Strombus persicus, Xyrichtys novacula
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(13085) Is There Any Difference of Solea solea Otolith Fluctuating Asymmetry in Two
Different Populations
DERYA BOSTANCI 1, SEDA KONTAŞ 1, SERDAR YEDİER 1, GÜLŞAH KURUCU 1, NAZMİ POLAT 2
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ORDU ÜNİVERSİTESİ
2
ON DOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
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Introduction
Environmental factors are highly influential on fish species, and one of the best ways to determine this is to determine
fluctuating asymmetry of some metric characters in the species. Otoliths are bony structures that play a role in the
equilibrium of the fish and are found in three pairs in the left and right ears of the fish. Some measurements can be
taken from these structures and these measurements can be used to identify fluctuating asymmetry. Solea solea is
right-eyed flatfish and they are commonly inhabitat benthic ecosystems. There is no information about the fluctuating
asymmetry of the otolith characters of the species in Turkey. Therefore, this is the first study to determine fluctuating
asymmetry of otolith length, width, area and perimeter in S. solea along the Mediterranean coasts of Turkey.
Material and Methods
S. solea samples were obtained from fishermen in the İskenderun and Mersin Bays. Fish samples were measured total
length with nearest ±1 mm. The left and right sagittal otoliths were removed. The otolith characters such as the otolith
length, otolith width, otolith area and otolith perimeter were measured and photographed for each sample. The total
length groups were constituted and each group separated with 0.5 cm range for each population.
Results and Discussion
The total length of S. solea in İskenderun and Mersin Bays populations ranged from 19.3-22.5 cm. The paired t-test
results showed significant differences between the right and left sagittal otoliths measurements (P<0.05). The
asymmetry was calculated for sagittal otolith pairs measurements such as length, width, area and perimeter. The
highest and lowest values of the asymmetry levels of otolith characters were calculated 32.093 for otolith area and
15.223 for otolith width in Mersin Bay population. Otolith asymmetry is thought to reflect the possible harmful effects
of toxic substance and environmental or genetic stress on natural population and communities. In addition, asymmetry
analysis can provide to observe health of populations and sensitive organisms. Iskenderun Bay population was found
to be higher than Mersin Bay population when the fluctuating asymmetry of the otolith areas of the samples in two
populations are compared. Different types of pollutants in sea waters and sediments such as pesticides, heavy metals,
hydrocarbons, and organic matter can be main caused environmental stress of the fish species.
Key Words: Fluctuating asymmetry, Sagital otolith, Solea solea, Habitat variability, Mediterranean Sea
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(13168) İzmir Körfezi’nde Noctiluca scintillans Patlaması ve Deniz Kestanesi Erken
Gelişimi Üzerine Etkileri / Noctiluca scintillans Bloom in Izmir Bay and Effects on
Early Development of Sea Urchin
RAHİME ORAL 1, GÖKNUR ŞİŞMAN AYDIN 2, FATMA KOÇBAŞ 3, ALP SALMAN 2, KEMAL ŞİMŞEK 2
1
EGE ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
2
EGE ÜNİVERSİTESİ
3
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
rahime.oral@ege.edu.tr
Giriş
Noctiluca scintillans (Macartney) Kofoid & Swezy, 1921 büyük boyutu, fagotrofik beslenme rejimine sahip olması,
ekosistem içerisinde planktonik biyomass üzerinde baskı oluşturması, uzun süreli ortamda kalabilmesi ve kolaylıkla
patlama oluşturabilmesi nedeniyle kıyısal sularda tehlikeli olabilen bir dinoflagellattır. Patlamadan sonra ölen N.
scintillans bireyleri oksijen seviyesinin düşmesine ve amonyum miktarının artmasına neden olarak sucul ortamda
yaşayan canlılar zarar vermektedir.
Materyal ve Metot
N. scintillans 2017 yılının Mayıs ayı başında İzmir Körfezi’nde (38°31'15.22"N ve 26°50'31"D) patlama oluşturmuş
ve bu bölgeden su alınarak bazı fizikokimyasal (çözünmüş oksijen, tuzluluk ve pH) ölçümler yerinde
gerçekleştirilmiştir. Bir miktar deniz suyu (NSS) örneği soğuk ortamda laboratuvara getirilmiştir. NSS ve kontol grubu
denemeleri için deniz kestanelerinin doğal yaşam ortamından alınan deniz sularının bir kısmı ile besleyici tuzların
(NO2-N, NO3-N, PO4-P ve SiO2) analizleri standart metodlara göre yapılırken bir kısmı ile de hemen deniz kestanesi
embriyoları ile biyotestler gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada, N. scintillans patlamasının etkileri Echinoidea
(Echinodermata) sınıfında iki farklı ordoya ait olan Arbacia lixula (Arbacioida) ve Paracentrotus
lividus (Camarodonta) türü deniz kestanelerinin embriyoları kullanılarak araştırılmıştır. Bu çalışmada kullanılan
deniz kestanelerinin ergin bireyleri Seferihisar (İzmir) bölgesinde yaşayan doğal populasyonlarından elle toplanmıştır.
Embriyoların kültüre alınması ve kontol grubu denemeleri deniz kestanelerinin doğal yaşam ortamından alınan filtre
edilmiş deniz suyu (FDS) ile gerçekleştirilmiştir. Alg patlamasının deniz kestanelerininin embriyonik gelişimi üzerine
etkilerini değerlendirebilmek için NSS ile su süzülmeden ve filtre kağıdından süzüldükten sonra olmak üzere iki seri
deneme gerçekleştirilmiş ve her bir deneme altı tekrarlı olarak yapılmıştır. Ergin bireylerden gonadlar çıkarılarak
sperm ve yumurta hücreleri elde edilmiş ve en kısa sürede fertilizasyon işlemi gerçekleştirilmiştrir. Zigot oluşumu (10
dakika) gerçekleştikten sonra embriyotoksisite denemeleri başlamış ve pluteus larval safhasına kadar (18°C’de 72
saat) embriyogenesiz süresince devam etmiştir. Denemelerin bitiminde mikroskobik analizler 10-4 M krom sülfat ile
hareketleri durdurulmuş canlı bireyler üzerinde yapılmıştır. Her bir örnekten rastgele seçilen ilk 100 birey morfolojik
ölçütlere (normal, gecikmiş, patolojik ve ölü) bağlı kalınarak mikroskopta incelenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Biyotest sularının fizikokimyasal analizleri her iki suyun tuzluluk ve pH değerlerinde önemli bir farklılık olmadığı
bunun yanında NSS çözünmüş oksijen değerinin (7,0mg/L) FDS’dan (9,4mg/L) oldukça düşük olarak ölçülmüştür.
FDS’de NO2-N’u saptanamaz iken NSS’de bu değer 23µg/L; FDS’de NO3-N’u 0,1mg/L ölçülürken NSS’de bu değer
9,7 mg/L olarak ölçülmüştür. NH4-N’u miktarı her iki suda da saptama limitlerinin altında kalmıştır. PO4-P’u FDS’de
0,03mg/L, NSS’de 0,58mg/L ölçülmüştür. SiO2 değeri ise FDS’de 1,2mg/L, NSS’de ise 5,7mg/L olarak ölçülmüştür.
NSS sularının tüm besleyici tuzlar açısından oldukça zengin ve çözünmüş oksijen değerinin düşük olması denemeye
alınan her iki tür deniz kestanesinin embriyolojik gelişimini olumsuz etkilemiştir. 72 saat sonunda gerçekleştirilen
mikroskobik analizler sonucunda FDS suyunda yetiştirilen A. lixula embriyolarının %93,7±1.6’sı normal olarak
gözlenirken filtre edilmiş ve edilmemiş NSS’de hiçbir normal embriyoya rastlanamamıştır. P. lividusile
gerçekleştirilen denemelerde kontrol grubunda embriyoların %96,5±0,5’sı normal plutei olarak gözlenirken filtre
edilmiş NSS’de %8,2±3,2’sı ancak değişmeden kalmış buna karşılık filtre edilmemiş NSS’de yetiştirilen grupta
normal embriyoya rastlanamamıştır. Bu veriler ışığında N. scintillans bireylerinin aşırı çoğalması ile oluşan
patlamanın, suyun fizikokimyasal kalitesinde değişiklere ve bu durumun da o ortamda yaşayan deniz kestanesi
embriyolarının ölümü ile sonuçlanan çok tehlikeli bir olay olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Noctiluca scintillans, İzmir Körfezi, alg patlaması ve deniz kestanesi
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(13327) Parasagitta setosa’nın Doğu Karadeniz’deki Populasyonu ve Dağılımı /
Population And Distribution of Parasagitta setosa in The Eastern Black Sea
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Giriş
Ketognatlar planktonda oldukça bol bulunurlar ve biomass bakımından zooplankton içerisinde önemli yer tutarlar.
Birçok türü oseaniktir ve çok farklı derinliklerde yaşarlar. Bazı türler ise neritiktir ve düşük tuzluluktaki sularda
bulunabilirler. Hermafrodit olan bu grup karnivor olarak beslenir. Ana besinlerini kopepodlar oluşturmaktadır.
Ketognat grubu Karadeniz’de tek tür (Parasagitta setosa) ile temsil edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, P. setosa'nın
Doğu Karadeniz’deki dinamiğini ortaya koymaktır.
Materyal ve Metot
Örneklemenin yapıldığı ‘Sürmene Koyu’ 40°02’33” E - 40°22’00” E boylamları arasında yer almaktadır. Örnekleme
istasyonu bu alanda kıyı etkisinin dışında 40°10’00” E, 41°00’00” N koordinatlarında seçilmiştir. Parasagitta
setosa örnekleri, 57 cm ağız çapına, 330 µm göz açıklığına sahip Hensen tipi plankton kepçesi kullanılarak alınmıştır.
Örneklemeler 2011 yılında Ocak, Mart, Mayıs ve Kasım aylarında 25 m - yüzey arasında düşey yönde yapılmıştır.
Alınan örnekler, 1 lt’lik kaplara konulup %5’lik formaldehit ile fiske edilmiştir. Laboratuvara getirilen örnekler petri
plaklarına alınıp tüm örnek içerisindeki P. setosa bireyleri sayılmıştır. Canlılara ait boy ölçümleri petri plaklarında
binoküler mikroskop altında milimetrik oküler ve 0,01mm hassasiyetli kumpas kullanılarak yapılmıştır. Örneklerin
tartımı için alüminyum folyo kaplar etüvde 2–3 saat 40 – 45ºC ‘de bekletilerek alüminyum folyodan
kaynaklanabilecek hatalar en aza indirgenmeye çalışılmıştır. Tamamen kurutulan alüminyum folyoların darası alınmış
ve dört farklı boy grubuna ayrılan P. setosa örnekleri bu kaplar içerisine yerleştirilmiştir. Hassas terazi ile yaş
tartımları yapılmıştır. Daha sonra örnekler 60°C’de 24 saat kurutularak örneklerin kuru ağırlığı hesaplanıp net
ağırlıkları belirlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Sürmene Koyundan alınan örneklerden toplam 917 adet P. setosa seçilmiştir. Bu örneklerden 577 adet P.
setosa örneği incelenmiştir. Elde edilen verilerden en yüksek organizma sayısına kasım ayında (483 birey/m3), en
düşük organizma sayısına ocak ayında rastlanmıştır. Alınan örneklerden seçilen 577 adet organizmaların boylara göre
dağılımı; 1-9,99 mm arası %17 (100 adet), 10-14,99 mm arası %26 (150 adet), 15-19,99 mm arası %39 (223 adet), 20
ve 20 mm’den büyük bireyler %18 (104 adet)’lük bir dilimi oluşturmaktadır. Boy gruplarına ayrılarak ağırlıkları
tartılan P. setosa türünün tüm boy ve ağırlıkları arasında güçlü bir korelasyonun varlığı gözlenirken (=0,9921,
p≤0.01), yine tüm boy-ağırlık arasındaki ilişki y= denklemi ile ifade edilmiştir. Karadeniz’de kopepod bolluğunun
yüksek olduğu dönemlerde ve sıcaklığın yüksek olduğu yaz aylarından sonraki dönemde P. setosa’nın yüksek bolluğu
tespit edilmektedir. Ayrıca besin ve sıcaklığın P. setosa'nın Karadeniz'deki büyümesini etkileyen başlıca faktörler
olduğunu literatürde vurgulanmaktadır. Bu araştırmada sonbahar döneminde yüksek bolluğu tespit edilen P.
setosa için elde edilen veriler Karadeniz’de yapılan çalışmalarla uygunluk göstermektedir. Daha önce yapılan
çalışmalarda P. setosa’nın boyunun maksimum 10-12 mm’ye kadar ulaştığı belirtilmiştir. Ayrıca başka bir
araştırmada boyun 14-16 mm’ye kadar uzayabileceğini vurgulanmıştır. Yaptığımız bu çalışmada ise 22-23 mm’ye
kadar boydaki örneklere rastlanmıştır. Tüm bu veriler ışığında Doğu Karadeniz ekosisteminde P. setosa türü için
populasyona yeni bireylerin yaz sonu sonbahar döneminde katıldığı ve bolluğun bu dönemlerde daha yüksek olduğu
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Parasagitta setosa, Karadeniz, bolluk, Toplam Boy, Ketognat, Kuru Ağırlık
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(13337) Bazı Karbonhidrat Karışımlarının Agelastica alni (Coleoptera:
Chrysomelidae)’nin Besin Tercihi ve Gelişimine Etkisi / The Effect of Some
Carbohydrate Mixtures on Feeding Preference and Development of Agelastica alni
(Coleoptera: Chrysomelidae)
NURVER ALTUN 1, MUHAMMED DEMİRCİ 1
1
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
nurver.altun@erdogan.edu.tr
Giriş
Herbivor böceklerin konak tercihini ve performansını konak bitkilerin kalitesi belirler. Herbivorlar için bitki kalitesi,
sekonder maddelere ek olarak bitki dokusunun su içeriği ve gıda miktarı tarafından belirlenir. Konak kalitesini
belirleyen gıdalardan birisi de karbonhidratlardır. Karbonhidratlar, böcekler ve diğer organizmalardaki organik
bileşiklerin temel bir sınıfıdır. Böcek dokularının bütün yapı ve fonksiyonlarına katılırlar. Hücre dışı hemolenf ve
destek dokulara ek olarak çekirdek, sitoplazma ve hücre membranında glikoproteinler halinde bulunur. Ayrıca,
böcekler için beslenme uyarıcısı olarak da rol oynamaktadır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada A. alni larvalarının besin tüketimine ve pupa ağırlığına farklı karbonhidrat karışımlarının etkisi
araştırılmıştır. Bu amaçla literatürden yararlanılarak modifiye edilmiş 8 farklı yapay besin hazırlanmıştır.
Karbonhidrat kaynağı olarak % 3 konsantrasyonda fruktoz, mannoz, galaktoz ya da glikoz içeren besinler ve eşit
konsantrasyonlarda fruktoz+galaktoz, glikoz + mannoz, galaktoz + mannoz ve fruktoz + mannoz karışımlarında
karbonhidratlar içeren besinler hazırlanmıştır. A. alni larvaları 2014 yılında Trabzon çaykara lokalitesinden
toplanmıştır. 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 pup
evresine erişinceye kadar devam etmiştir. Pupalar, 50 0C sıcaklıktaki etüvde kurutularak pup kuru ağırlığı da
belirlenmiştir. Besin tüketimi ve pupa kuru ağırlıkları arasındaki farklılıkları test etmek için SPSS 21 versiyonu ile
ANOVA testi yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
A. alni larvalarının son larva dönemindeki ortalama besin tüketimi ve pupa kuru ağırlığı (mg) sırasıyla şu şekildedir:
Glikoz (154.32±3.48; 1.24±0.97), Galaktoz (115.13±2.64; 2.98±0.24), Mannoz (93.74±1.96; 3.5±0.11), Fruktoz
(187.19±2.29; 2.01±0.2 mg), Glikoz+ Mannoz (100,63 ± 0,7; 1,78 ± 0,09) Galaktoz + Mannoz (167,4052 ± 1,24; 2,85
± 0,05), Fruktoz + Mannoz (176,1530 ± 0,92; 2,91 ± 0,13), Fruktoz + Galaktoz (30,4570 ± 0,58; 2,62 ± 0,07). Daha
önce yapılan çalışmalarda Bemicia tabaci ve Chilo suppressalis bireylerinin galaktozu iyi kullanamadıklarını
belirtmişlerdir. Bu sonuç açısından çalışmamızdan farklılık göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Agelastica alni, Beslenme tercihi, karbonhidrat
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(13460) Doğu Karadeniz Bölgesi İç ve Kıyı Kesimlerindeki Karıncaların Tür
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Inner and Coastal Parts of Eastern Black Sea Region
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Giriş
Belli bir canlı grubuna ait tür kompozisyonu bir bölgenin ekolojisi hakkında geniş bilgiler verebilir. Bu tip bilgiler
özellikle karşılaştırmalı olarak kullanıldığında ya da yıl bazında tekrarlandığında çok daha kıymetli veriler elde
edilebilir. Bu çalışma Doğu Karadeniz Bölgesi’nin iç ve kıyı kesimlerindeki karıncaların tür kompozisyonlarının
karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır.
Materyal ve Metot
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2012-2013 yıllarında yürütülen arazi çalışmaları, karıncaların aktif olduğu (yuva dışında
araştırma gezilerini yaptıkları) ilkbahar ve yaz aylarında vertikal ve horizontal olarak bölgeyi örnekleyecek toplam
297 lokalitede, 39 farklı habitat ve 0-2965m arası yüksekliklerde gerçekleştirilmiştir. Karınca örnekleri emgi şişeleri
ve el yardımıyla toplanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Toplanan karınca örnekleri üzerinde yapılan taksonomik çalışmalar neticesinde; 4 altfamilya (Dolichoderinae,
Formicinae, Myrmicinae, Ponerinae), 30 cins ve 150 tür elde edilmiştir. Elde edilen türlerin 141’i bölgenin iç
kesimden elde edilirken 84’ü kıyı kesimden elde edilmiştir. 9 tür yalnızca kıyı kesiminde bulunurken 66 tür sadece iç
kesimden elde edilmiş olup kıyı kesimden elde edilememiştir. Shannon-Wiener [H'] tür çeşitliliği indeksine göre de
iç kesimdeki tür çeşitliliği oldukça yüksek bulunmuştur [H'=1,795].
Kıyı kesimlerde tür sayısının bu denli az olması, bölgenin tamamında sahil şeridinden itibaren 1400m yüksekliklere
kadar ekim yapılabilecek tüm alanların fındık bahçeleri ve çay bahçelerine dönüştürülmesinden kaynaklanmaktadır.
Bölgenin eğimsiz alanlarının tamamı ile yaklaşık %55-60 eğime kadar neredeyse istisnasız tüm doğal alan
ormanlardan arındırılarak aktif kullanılan bahçelere dönüştürülerek monokültür oluşumu sağlanmıştır. İnsan eli ile
yapılan bu değişim neticesinde bölgeden elde edilen tür sayısında muazzam bir düşüş tespit edilmiştir. Bölgenin kıyı
kesiminde araştırılan 29 fındık bahçesi ve 8 çay bahçesinden sırayla 52 ve 26 tür elde edilmiştir. Fındık bahçeleri
genellikle içleri sürekli sürülerek temizlenen tarımsal alanlardır. Çay bahçeleri de aynı şekilde içleri sürekli
temizlenen, farklı bir vejetasyonun oluşmasına izin verilmeyen alanlardır. Bu tür monokültürleşmenin bir sonucu
olarak kıyı kesimlerdeki karınca faunası belirgin bir şekilde az tür ile temsil edilmektedir. Diğer canlı grupları ile
yapılacak bu tip karşılaştırmalı çalışmalar ile durumun vahametinin daha da netlik kazanacağı düşünülmektedir.
Teşekkür
Bu çalışma TÜBİTAK 111T811 nolu proje ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğu Karadeniz, Fauna, Tür Kompozisyonu
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Giriş
Artan dünya nüfusu ve buna bağlı olarak gelişen endüstriyel ve tarımsal faaliyetler, su kaynaklarımızın geri
dönüşümsüz biçimde kirlenmesine neden olmaktadır. Sucul ekosistemlerde ekolojik dengenin bozulması, besin zinciri
yoluyla insana dek ulaşabilmektedir. Doğal dengeyi bozan kirletici unsurlar arasında belki de en önemlilerinden biri
olan ağır metaller ise, deşarj edildikleri ortamda uzun süre kalabilmeleri, sucul canlılarda toksik etkiler meydana
getirmeleri ve besin zincirinde akümüle olarak insan sağlığını tehdit etmeleri nedeniyle kirlilik araştırmalarında en
fazla incelenen etmenlerdendir. Bu çalışmada, Marmara Denizi’nde su, sediment ve bazı bentik omurgalı/omurgasız
hayvanlardaki ağır metal birikimi saptanmaya çalışıldı.
Materyal ve Metot
Çalışmanın amacı doğrultusunda, Aralık 2009 tarihinde Marmara Denizi'nde 50 metre derinlikten Algarna ile
örnekleme yapılarak bentik omurgalı/omurgasız canlılar elde edildi. Ayrıca, Ekman tipi bagerle alınan sediment
örneklerinin yanısıra Nansen şişesi ile de su örnekleri alınarak laboratuvara getirildi. Organizmaların kas, iç organlar,
solungaç, karaciğer gibi organ ve dokulardan alınan parçalarla, su ve çamur örnekleri, HNO3 ve HCl (5:2) karışımında
bekletilip süzüldükten sonra -16 0C ‘de prezerve edilerek bazı ağır metal (Cu, Fe, Zn, Cd, Pb) düzeyleri alevli atomik
absorbsiyonundan yararlanılarak tespit edilmeye çalışıldı.
Bulgular ve Tartışma
Bugüne kadar yapılan araştırmalarda canlılarda ağır metal birikimlerinin farklı doku ve organlarda farklı olabileceği
ve bunun da türlere göre değişim gösterebileceği kaydedilmiştir. Marmara Denizi'nde yapılan bu çalışmada özellikle
sudaki ağır metal düzeylerinin tolare edilebilen değerlerin üzerinde olduğu belirlenirken, gerek ortamdan direkt
alınarak gerekse besin zinciri yoluyla canlılara geçerek dokularda birikmesinin kaçınılmaz olduğu gözlendi. Yapılan
bu ve benzeri çalışmaların periyodik olarak tekrarlanmasının, ağır metallerin deniz sedimeninde, su ve canlılarında
birikiminin bilinmesi ve takibi için önemli olduğu kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Marmara Denizi, Ağır Metal, Bentik, Kirlilik, Sediment
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(12844) Bir Ekmeklik Buğday Çeşidinde (Triticum aestivum L.) Fulvik Asidin Krom
Stresini Azaltıcı Etkileri / Reducing Effects on Chromium Stress of Fulvic Acid in a
Bread Wheat Cultivar (Triticum aestivum L.)
ADNAN AKÇİN 1
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
adnanakcin@hotmail.com

1

Giriş
Bitkiler için toksik bir element olan krom, dünyada en fazla bulunan yedinci elementtir. Birçok endüstri alanında
çeşitli krom bileşiklerinin aşırı kullanımı, tüm canlılar için ciddi problemlere neden olmaktadır. Krom bitkilerin kök,
gövde ve yapraklarının gelişmesini engeller. Aynı zamanda bitkinin fizyolojik süreci üzerine yıkıcı etkilere sebep
olur. Fulvik asidin (FA) ise, toprağın iyileşmesinde birçok faydalı etkiye sahip olduğu bilinmektedir. FA bitkilerin
kuraklığa direncini artırır, besin alınımını geliştirir, toprak PH’sını düzenler ve gübrelerin topraktan akıp gitmesini
azaltır. Bu çalışmada bir ekmeklik buğday çeşidi olan Flamura 85 bitkisinde, krom stresine karşı FA’in fotosentetik
pigment ve malondialdehid (MDA) içeriği üzerine iyileştirici etkileri araştırıldı.
Materyal ve Metot
Çalışmada bitki materyali olarak bir ekmeklik buğday çeşidi olan Flamura 85 kullanıldı. Amasya iline bağlı Suluova
ilçesinde yetişen buğday bitkileri çimlendikten sonra saksılara aktarıldı. Laboratuvarda 18/6 saat ışık/karanlık rejimi
altında yetiştirildi. Buğday fideleri iki gruba ayrıldı. Her iki gruba 0.10, 0.20, 0.30, 0.50 mM krom çözeltisi verildi.
İkinci gruba krom uygulamasına ek olarak 1.5 mg/L FA uygulandı. Çalışma sonunda gruplar arasında klorofil a,
klorofil b, toplam klorofil, toplam karotenoid ve MDA içeriğindeki değişimler tespit edildi.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmada krom stresi uygulanan grubun pigment ve karotenoid içeriğinde, FA+krom uygulanan gruba göre azalma
dikkati çekmiştir. Buna karşın krom uygulanan grupta, FA+krom uygulanan gruba göre MDA içeriğinde artış
belirlenmiştir. FA+krom uygulanan grup ile yalnızca krom uygulanan grup karşılaştırıldığında, verilerin kontrol
grubuna daha yakın sonuçlara sahip olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Ağır metal, flamura 85, fotosentetik pigment, karotenoid, klorofil, malondialdehid
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(12942) Yeni İzole Edilmiş Trametes versicolor ile Katı Faz Fermentasyonu
Koşullarında Lakkaz Üretimi / Laccase Production by Newly Isolated Trametes
versicolor under Solid State Fermentation Conditions
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Giriş
Katı faz fermentasyonu (KFF), doğal substratların kullanıldığı, serbest suyun olmadığı bir işlemdir. Biyoteknolojik
süreçlerde alternatif bir metod olan bu fermentasyon işlemi, yüksek aktivite ve daha düşük maliyetli lakkaz üretimi
için lignoselülozlu ham maddeleri kullanmaktadır. Organizmalar bu katı substratları hem tutunma yeri hem de besin
olarak kullanmaktadır. Biyolojik süreçlerde lignoselülozlu ham maddelerin kullanımı, çevresel problemlerin
çözümüne yardımcı olabilmektedir.
Materyal ve Metot
Çalışmada Basidiomycetes sınıfına dahil olan beyaz çürükçül funguslardan yeni izole edilmiş Trametes
versicolor kullanıldı. Bu fungus Dr. Özfer Yeşilada tarafından toplanıp saf kültür olarak izole edildikten sonra Dr.
Hakan Allı tarafından tanımlanmıştır. Fungus İnönü Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Mikrobiyoloji/Biyoteknoloji
laboratuvarında saf kültür olarak muhafaza edilmektedir. KFF ortamında kullanılacak olan farklı katı substratların,
ortam nem seviyesinin, inkübasyon sıcaklığının, başlangıç pH’sının ve indükleyicilerin lakkaz üretimine etkisi
araştırıldı. Ayrıca tava tipi fermentör ile çalışmalar yapıldı. Çalışmada ayrıca ham lakkazın aktivite ve kararlılık
çalışmaları yapıldı.
Bulgular ve Tartışma
Test edilen lignoselülozlu katı substratlar arasından buğday kepeği, lakkaz üretimi için en uygun katı substrat olarak
belirlendi. Yüksek lakkaz aktivitesi için en iyi ortam, bakır ilave edilmiş buğday kepeği+soya unu ortamıdır. Optimum
KSF koşulları %75 nem, 30 °C ve pH 5-6 olarak saptandı. KFF çalışmaları tava tipi fermentör (cam) kullanılarak da
yürütüldü ve en yüksek lakkaz aktivitesi T.versicolor için 2649±81 U/L olarak elde edildi. Bakır ilave edilmiş olan
buğday kepeği+soya unu ortamlarında üretilen T. versicolor’dan elde edilen ham lakkazın aktivite ve kararlılığı
üzerine pH ve sıcaklığın etkisi test edildi. Ham lakkaz özellikle pH 2.5-3.5’da yüksek aktivite gösterdi. Enzimin
aktivitesi 20°C’ de 2900 U/L iken 60°C’ de 7202 U/L’ ye yükseldi ve 75°C’ ye kadar aktivite benzer şekilde devam
etti. Enzimin yüksek sıcaklıkta kararlı olduğu da gözlendi. 60°C’de 6 saat süresince aktivite kararlılığı tamamen
korunurken, 70°C’de 3 saat inkübasyonda lakkaz aktivitesinin %50’ sinden fazlası korundu ve 80°C’de çok yüksek
olmamakla birlikte 2.saate kadar lakkaz enzimi kararlılığını %37 devam etti. Enzim pH 4 ve bu pH’nın üzerindeki
pH’ larda 24 saat boyunca yüksek oranda kararlı kaldı. Sonuçlar, KFF’nin lakkaz üretimi için uygun teknik olduğunu,
kullanılan suşun buğday kepeği ortamında iyi bir lakkaz üreticisi olarak değerlendirilebileceğini ve optimum koşullar
altında bu fungusla yüksek miktarda lakkaz elde edilebileceğini göstermiştir. Aynı zamanda çalışma, atık
lignosellülozların enzim üretiminde ham madde olarak kazandırılması açısından önemlidir. Çalışmamızda
kullandığımız ham lakkaz enzimlerinin yüksek sıcaklık değerlerinde kararlı olması uygulama açısından önemli bir
avantajdır. Ham enzim kaynağı kullanımı saflaştırma gibi ek maliyet yükleyen uygulamaları azaltacağından
ekonomiklik sağlayabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Katı faz fermentasyonu, Trametes versicolor, lakkaz, buğday kepeği, ham lakkaz
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(13029) Kalamarların (Loligo vulgaris Lamarck, 1798) Yapay Habitatlara
Yumurtlatılarak Doğal Stoklarının Zenginleştirilme Olanaklarının Araştırılması /
Squid 's (Loligo vulgaris Lamarck, 1798) Investigation of Stock Concentration of
Natural Habitat by Spawning to Artificial Conditions
HATİCE ÜSTÜNER 1, MEHMET GÖKOĞLU 2, DOĞA YILMAZ 1, BERK SARIGÖL 3
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
3
ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ
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Giriş
Dünya ve Türkiye için ticari değeri yüksek bir canlı olan kalamar (Loligo vulgaris Lamarck, 1798), Loliginidae
Familyasının bir üyesidir. Dünyada bol miktarda avlanmakta olan kalamar, bilimsel açıdan da deneysel model olması
sebebiyle kafadan bacaklılar arasında önemli bir yere sahiptir. Akdeniz’de yayılış gösteren L. vulgaris, semipelajik
bölgede dipten yukarı doğru uzanan Axinella polypoides gibi objelere yumurtalarını bırakmaktadır. Bırakılan bu
yumurtaların çoğu trol ağı gibi bazı av araçlarından zarar görmektedir. Antalya Körfezi’nde trol operasyonları LaraSide Feneri arasında kıyıdan 2 mil açıklıkta yapılmaktadır. Ancak 2 mil sınırı 18-50 m derinlikler arasına tekabül
etmektedir. Alanın çok geniş bir bölgesinde derinlik tedrici olarak artış göstermektedir. Bu alanın dip yapısının düz
ve trol balıkçılığı için uygun habitat oluşturması nedeniyle aşırı şekilde sömürülmektedir. Yumurtaları ve habitatları
tahrip olan kalamarlar bu durumdan en çok etkilenen canlılardır. Çalışmamızda, trol avcılığının yapılmadığı alanlara
yapay habitatlar oluşturup kalamarların yumurtlatılması ve bu yumurtaların açtırılarak doğanın zenginleştirilmesi
amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışma alanımızı Antalya Körfezi’ nde trol avcılığının yapılmadığı Konyaaltı plajının falez başlangıç bölgesi
oluşturmaktadır. Hazırlanan 20 adet yapay habitat scuba dalışıyla 15-18 metre derinliğe yerleştirilmiştir. Periyodik
olarak yapılan dalışlarla yapay habitatlar kontrol edilmiş, eldiven parmağı benzeri yumurta paketlerinin sualtında
sayımı gerçekleştirilmiştir. Bazı habitatlardan alınan yumurta paketi örnekleri binoküler mikroskop altında
incelenerek Gökoğlu ve arkadaşları (2006) tarafından belirlenen değerden hesaplama yapılmış ve paket içerisine tespit
edilen ortalama yumurta sayısından toplam yumurta sayısına ulaşılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Araştırmamızda yerleştirdiğimiz bütün habitatlara kalamarlar yumurta bırakmıştır. Bırakılan bu yumurtalarda %98
açılma oranı bulunmuştur. Sualtına bırakılan 20 adet yapay habitatın her birine kalamarların ortalama 20 adet yumurta
paketi bıraktığı tespit edilmiştir. Habitatlardan alınan yumurta paketi örneklerinin binoküler mikroskop altında sayımı
yapılmıştır ve her bir pakette ortalama 98±12 yumurta olduğu görülmüştür. 20 adet yapay objenin (habitat) her birine
bırakılan ortalama yumurta paketi sayısı 20 adet olduğundan toplamda 20x20x98=38 200 adet yumurta sayısına
ulaşılmıştır. Yumurtalardan çıkan kalamarların bir kısmının avlanması, bir kısmının diğer canlılar tarafından
tüketilmesi, çok az bir kısmının da anaç olduğu düşünülürse çalışmamız amacına ulaşmıştır. Balıklandırma çalışmaları
genellikle kuluçkahane ortamlarında yetiştirilen yavruların doğal ortamlara bırakılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu
yavrular yapay ortamlarda yetiştirildikleri ve beslendikleri için doğal ortamlara bırakıldıklarında yeni ortama
adaptasyon güçlüğü çekerek düşük bir yaşama oranı göstermektedir. Araştırmamızda ise kalamarlar için doğal
ortamda yapay habitatlar yapılmış ve yumurtlatılmıştır. Böylece kalamar yavrularının adaptasyonda güçlük çekmeden
daha yüksek bir yaşama oranıyla doğal ortama kazandırıldığı tahmin edilmektedir. Bu çalışmayla doğal ortama
yaklaşık olarak 39 200 adet kalamar yumurtası bu yumurtalardan da 37 436 yavru doğal ortama kazandırılmıştır. Bu
yumurtalar trol avcılığı yapılan alanlara bırakılmış olsaydı tamamına yakınının tahrip olacağı aşikardır. Çalışmamız,
semipelajik bölgeye yumurta bırakan diğer canlı türlerinin korunmasına da öncülük edecektir
Anahtar Kelimeler: Akdeniz Körfezi, habitat, Loligo vulgaris, trol, yumurta
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(13039) Kırmızı Deniz Yosunu Polysiphonia morrowii Türünün Antimikrobiyal
Potansiyeli / Antimicrobial Potential of Red Seaweed Polysiphonia morrowii
GAMZE YILDIZ 1, TUBA SEVGİ 1, ELİF DEMİRKAN 1
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ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
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Giriş
Mikroorganizmaların antibiyotiklere karşı yeni stratejiler kazanması, mevcut antibiyotikleri zamanla etkisiz hale
getirmektedir. Bu nedenle antimikrobiyal aktiviteye sahip, doğal ve daha ucuza üretilebilecek kaynak arayışı sürekli
devam etmektedir. Bu bağlamda deniz yosunları önemli bir kaynak olarak görülmektedir. Son zamanlarda yapılan
çalışmalar deniz yosunlarının klorofil, karoten, askorbik asit, glutatyon, tokoferol, flavanoidler ve polifenoller gibi
güçlü biyoaktif bileşikleri yüksek oranda içerdiğini göstermiştir. Birçok çalışma deniz yosunlarının içerdiği bu
metabolitler nedeniyle antibakteriyel, antifungal, antiviral, antineoplastik, antiinflamator, antitümor ve sitotoksik
etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bu doğrultuda, ülkemiz kıyılarında yayılış gösteren deniz yosunlarının
antimikrobiyal potansiyelini belirleyebilmek amacıyla, çalışmada kıyılarımızda yayılış gösteren kırmızı deniz
yosunlarından Polysiphonia morrowii Harvey türü incelenmiştir.
Materyal ve Metot
Polysiphonia morrowii örnekleri Bursa kıyılarından toplanılarak laboratuara getirilmiş ve önce deniz suyu ile sonra
distile su ile yıkanarak epifit ve diğer organik partikülleri temizlenmiştir. Örnekler havada kurutularak metanol ile
sokshlet cihazında 24 saat ekstre edilmiştir. Rotary evaporatorde metanol uçurularak ham özüt elde edilmiştir.
Antimikrobiyal etki tayini yapılacağı zaman özüt, %20’lik DMSO ile çözülerek kullanılmıştır. İnhibisyon etki 5 farklı
test mikroorganizmasına karşı saptanmıştır. Kullanılan mikroorganizmalar; Escherichia coli (ATCC
25922), Klebsiella pneumoniae (ATCC 700603), Salmonella typhimurium (ATCC 14028), Staphylococcus
aureus (ATCC 25923), Yersinia enterocolitica (ATCC 9610)`dir. 20-1,25 mg/ml derişimlerindeki ekstrakt test
mikroorganizmalarına karşı denenmiş ve inhibisyon etki zon çapları (mm) olarak cetvelle ölçülmüştür.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan çalışmada en fazla inhibitör etki K. pneumoniae ve Y. enterocolitica’ya karşı saptanmıştır.
20mg/ml Polysiphonia morrowii ekstraktına karşı en yüksek inhibisyon zonu 14mm ile K. pneumoniae’ye karşı tespit
edilmiştir. Aynı test bakterisine karşı 2,5mg/ml derişiminde de 10mm inhibisyon zonu ölçülmüştür. Yersinia
enterocolitica’ya karşı da benzer sonuç elde edilmiştir. Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Escherichia
coli’de 20mg/ml (11mm), 10mg/ml (10mm) inhibisyon zonları elde edilmiştir. Dolayısıyla elde edilen sonuçlara
göre Polysiphonia morrowii türü ekstraktı endüstriyel ölçekte antimikrobiyal madde üretimi açısından büyük bir
potansiyele sahip olabilir.
Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal Etki, Polysiphonia, Sekonder Metabolit
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Giriş
İntertidal bölgede yaşayan deniz yosunları dalga hareketleri nedeniyle hızla değişen fiziksel koşullara maruz
kalmaktadır. Özellikle yüksek ışık, sıcaklık, kuruma, ultraviyole radyasyonu ve tuzluluk değişimleri intertidal deniz
yosunlarının en sık maruz kaldığı ve bireylerde strese neden olan çevresel değişkenlerdir. Bunlar arasında tuzluluk
değişimleri kıyısal alanlarda deniz yosunlarının dağılımını ve fizyolojisini etkileyen en önemli değişkenlerden biridir.
Bu nedenle, çalışmada düşük tuz derişimine sahip olan Marmara Denizi’nde yayılış gösteren esmer deniz
yosunlarından Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link ve Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye türlerinin,
yüksek tuz derişimlerine maruz kaldıklarında gösterdikleri fizyolojik değişimleri belirlemek amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışma materyali olan S. lomentaria ve E. siliculosus örnekleri Şubat-2014 tarihinde Bursa-Kumyaka kıyılarından
toplanmıştır. Laboratuvara getirilen örnekler, önce sentetik deniz suyu ile yıkanarak epifitleri temizlenmiştir. Çalışma
için sağlıklı bireyler seçilerek, 3 farklı tuz derişimine sahip (23, 33 ve 43 ppt) ortamlarda 1 hafta süre ile kültüre
alınmıştır. 1 haftanın sonunda örneklerin fotosentetik performansları PAM 2500 Chlorophyll Fluorometer ile PSII’nin
klorofil floresansının ölçülmesi ile belirlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Örneklerin fizyolojik durumları hakkında bilgi veren Fv/Fm değeri 23ppt tuz derişimine sahip ortamda kültüre
alınan S. lomentaria örneklerinde daha düşük değerler göstermiştir. E. siliculosus örneklerinde ise 23ppt ve 33ppt tuz
derişiminde kültüre alınan örneklerde daha düşük değerler göstermiştir. Ancak her iki tür için Fv/Fm değerleri
uygulamalar arasında istatistiksel olarak farklılık göstermemiştir. Benzer olarak örneklerin rETRmax değerleri ve
klorofil-a içerikleri de uygulamalar arasında farklılık göstermemiştir. Marmara Denizi’nin ilk 15-20m derinliğinde
Karadeniz’in az tuzlu suları bulunurken, derinlerde Akdeniz’in daha tuzlu suları bulunmaktadır. Dolayısıyla,
çalışmada kullanılan türlerin doğal ortamlarındaki tuz derişimi yaklaşık 23 ppt civarındadır. Ancak çalışmadan elde
edilen veriler, S. lomentaria ve E. siliculosus türlerinin fotosentetik performansının değişen tuz derişiminden
etkilenmediğini dolayısıyla osmotik değişimlere karşı fotosentetik açıdan toleranslı olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Deniz Yosunu, Fotosentez, Tuzluluk
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Introduction
The increase of salt concentration and decrease of the water potential in the soil reduce osmotic potential of plant
cells. In general, salinity results in a reduction in metabolic activity of the plant cells, reflecting the decrease in growth
of plant. Plant growth is one of the most important manifestations of salt tolerance in agricultural terms. Salt stress
causes accumulation of Na+ and Cl- ions in plant cells, stomatal closure and accumulation of reactive oxygen species.
Anthocyanins (ACY) are secondary metabolites involved in the group of phenolic compounds naturally found in
plants. They have antioxidant, anti-inflmmatory, anticancer etc. properties. Because of the mentioned properties,
exogenous application of anthocyanin-rich extract may be effective in protecting plants against environmental
stresses.
Material and Methods
The wheat seeds that germinated at the end of the first day were exposed to different concentrations of NaCl (100,
150 and 200 mM) and 100 µM ACY-rich extract, and then the seedlings were grown seven days in a greenhouse under
lighting, (25/22) ± 2 °C (day/night) conditions and 60% relative humidity. Standard methods of analysis were used to
determine growth parameters (lenght, fresh weight (fw), dry weight (dw) ), relative water content (RWC), tolerance
index (TI) of root and leaf, clorophyll (chl a, b and total chl) and carotenoid (car) content of leaves.
Results and Discussion
Increased NaCl concentration caused a strong reduction in all growth parameters measured in the seedlings. The ACYrich extract treatment significantly (P < 0.05) reduced the adverse effects of salt stress on the growth parameters in
the roots. The reduction for TI measured was highly significant (P < 0.05) in all NaCl treated groups. The ACY-rich
extract treatment plus NaCl significantly (P < 0.05) increased the TI in all NaCl + ACY terated groups in the seedlings.
The application of ACY-rich extract with various concentrations of NaCl caused a significant amelioration in RWC
compared to all NaCl treated groups. The amount of chl a, chl b, total chl and car in the leaves decreased by NaCl
treatment compared to untreated ones (control). The ACY-rich extract treatment with NaCl led to increase the amount
of chla, chlb, total chl and car in the leaves compared to stressed one. We conclude that the ACY-rich extract
application alleviated NaCl induced growth inhibition and ACY is a good candidate against NaCl stress for using in
plants thanks to be obtain from nature and the lack of any known environmental damage.
Key Words: Anthocyanin, Salt Stress, Wheat, Chlorophyll
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Introduction
Salt stress (NaCl) is one of the most important of environmental factor that affect plant growth at molecular,
morphological and physiological levels. Biological effects of NaCl on plant cell include generation of reactive oxygen
species (ROS), accumulation of Na+ and Cl- ions in plant cells as a result of decrease of water potential.
Consequently, salt stress leads to loss of yield in agriculture. Anthocyanins, a class of naturally occuring secondary
metabolites, with a C15 (C6–C3–C6) basic skeleton, are polyphenolic compounds and widely distributed throughout
the plant kingdom. Purpose of this study was to investigate the effect of anthocyanin (ACY)-rich extract purified from
fresh berries of V. myrtillus on the adverse effects induced by salt stress in the roots and leaves of the wheat seedlings.
Material and Methods
Surface strerilized seeds of T. aestivum L. 'Sarıçanak' were placed in Petri dishes with distilled water and germinated.
At the end of the first day, uniform seeds were selected from germinated seeds and were exposed to different
concentration NaCl (100, 150 and 200 mM) and 100 µM ACY-rich extract. The seedlings were grown in growth
chamber at a constant temperature of (25/22) ± 2 °C (day/night), 70 % humidity for seven days. Standard methods of
analysis were used to determine total phenolic compounds (TPC) content and antioxidant capacity (AC; DPPH, FRAP
and CUPRAC).
Results and Discussion
Treatment of root of wheat seedling with 100 and 150 mM NaCl caused a significant (P < 0.05) decrease, while 200
mM NaCl increased the TPC content significantly (P < 0.05), when compared to untreated controls. In addition, the
TPC content in the shoot of wheat seedlings significantly (P < 0.05) decreased with over the three NaCl
concentrations. The TPC content in 100 NaCl + ACY groups in the shoot was not affected by the ACY-rich extract
treatment, but the content increased was comparable to the shoots of. Application the ACY-rich extract plus100 and
200 mM NaCl caused an increase in the TPC content in the roots. The DPPH radical scavenging capacity values in
the roots decreased at 150 mM NaCl concentration and increased at 200 mM NaCl concentration. In the shoots its
content decreased with all NaCl concentrations compared to control groups. Exogenous ACY-rich extract treatment
with NaCl increased the scavenging activity at 200 mM NaCl + ACY in shoots, 150 mM NaCl + ACY and 200 mM
NaCl + ACY in the roots. The FRAP and CUPRAC values increased by treatment of the ACY-rich extract at 150 mM
NaCl + ACY and 200 mM NaCl + ACY treatments in the root and shoot compared to the control and stressed groups.
It can concluded that that the ACY-rich extract help maintain plant growth in the stressful environment to overcome
of the adverse of stress by increasing the content of targetted phenolics in conjunction with antioxidant capacity to
support antioxidant defense mechanism components to prevent crop loss.
Key Words: Anthocyanin, Phenolic Compound, Salt Stress, Antioxidant Capacity
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Introduction
Agricultural land and soils can be contaminated by the accumulation of heavy metals and metalloids from rapidly
expanding industrial areas such as mine tailings, high metal wastes, lead gasoline, dyes, animal debris, sewage waste,
pesticides, industrial wastewater use in land water. Most metals do not suffer microbial and chemical degradation, and
the amount of heavy metal is not reduced, so the soil contaminated with heavy metals remains contaminated for a long
time. N-acetylcysteine is derived from cysteine amino acid and is an excellent source of sulfhydryl groups. NAC is
used by people as antioxidants, free radical scavengers and chelating agents and for many years as a pharmaceutical
drug and nutritional supplements for diseases such as metal poisoning and bronchitis.
Material and Methods
The wheat seeds (Triticum aestivum 'Ceyhan-99') that germinated at the end of the first day were exposed to 100 µM
CuCl2, CdCl2, HgCl2, and 1 mM NAC. At the end of the seventh day, samplings were made and standard methods
of analysis were used to determine some growth parameters (lenght, fresh (fw) and dry weights (dw) of the root and
leaf), relative water content (RWC), tolerance index (TI) of root and leaf, clorophyll (chl a, b and total chl) and
carotenoid (car) content of the leaves.
Results and Discussion
All growth parameters of the wheat seedlings rdeuced significantly (P < 0.05) with heavy metal treatment. The mos
apparent reduction in the root and leaf was for Hg treatment.. The NAC treatment significantly (P < 0.05) reduced
the adverse effects of Cd and Hg for the root and leaf. The tolerance index (TI) values obtained from all the heavy
metal + NAC treatment groups appeared to be higher than that of single heavy metal treatment groups. Single heavy
metal treatment caused a significant reduction in RWC and NAC application markedly alleviated the effect of the
heavy metal stress and also increased RWC in plants of Cd and,Hg treated groups. When compared to the control, the
Hg treatment induced to decrease the content of chl a, b, chl a/bratio, total chl and car, while the exogenous NAC
application incresed all. We concluded that NAC application alleviated Hg and Cd induced growth inhibition and it
was could be a good candidate against some potentially hazardous heavy metals for using it in plants thanks to the
low cost and the lack of any known environmental damage.
Acknowledgments Financial support for this study was provided by the Research Fund of Karadeniz Technical
UNIVERSITY (KTU-BAP Project ID: FBA-2016-5424).
Key Words: N-acetylcysteine, Heavy Metal, Wheat, Chlorophyll
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Introduction
Fluctuating asymmetry is the small random deviations from perfect symmetry of any bilateral characteristics. Fish
otoliths are important bony structures to understant the fısh life in own habitat and they can be used as a tool for
investigating the results of different ecological factors on the otolith characters. The red mullet (Mullus barbatus) is
one of the most commercially important demersal fish species and it is frequently found on muddy habitats. The risk
of environmental stress is high because the species live in muddy habitats. The aim of the study, to determine whether
or not fluctuating asymmetry is observed in the Mullus barbatus otolith characters.
Material and Methods
M. barbatus samples were obtained from commercial fishermen in the Black Sea coast of Ordu, Turkey. Specimens
were measured total length with nearest ±1 mm. The right and left sagittal otoliths were removed. Undamaged and
clear otolith pairs were examined. The otolith length, otolith width, otolith area and otolith perimeter of each otolith
pairs were measured and photographed by using Leica S8APO brand microscope with computer connected camera
system. The otolith length, width, area and perimeter were used to determine the otolith asymmetry in the species.
The differences between right and left sagittal otolith measurements were tested using the paired t-test.
Results and Discussion
All samples were collected from commercial fishermen in the Middle Black Sea. The total length of specimens was
ranged from 11.0-17.7 cm and they were divided seven length groups. According to the paired t-test results,
differences between the right and left sagittal otolith measurements were statistically significant (P<0.05). In the
current study, average otolith measurements such as width, length, area and perimeter were found 2.073, 2.900, 4.236,
and 8.775, respectively. The asymmetry was calculated sagittal otolith pairs measurements (length, width, area and
perimeter) in each length groups. The values of the asymmetry level were determined for each otolith characters such
as length (5.908), width (17.064), area (12.338) and perimeter (18.497). While the highest value of the fluctuating
asymmetry was calculated for otolith perimeter, the lowest asymmetry value was determined for otolith length in M.
barbatus. Different types of pollutants in sea waters and sediments such as pesticides, heavy metals, hydrocarbons,
and organic matter can be main caused environmental stress of the fish species.
Key Words: Sagital otolith, Mullus barbatus, Pollution, Fluctuating asymmetry, Ecological factors
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Introduction
Symmetry and asymmetry are two important conditions that influence the life of the living creatures in water or land
habitats. Asymmetry is known as the differential development of a bilateral character between the left and right sides
of an organism. Fish species are influenced by ecological factors and they are suitable organism to invastigate the
results of different ecological effects on bilateral characters species. Merlangius merlangus, whiting is a bathi-pelagic
species and it is commercially important fish species in Turkish waters. However, there is no information about the
fluctuating asymmetry of whiting otolith dimentions in Middle Black Sea population. Therefore, the main objective
of the study to calculate fluctuating asymmetry for four otolith characters such as length, witdh, area and perimeter of
the M. merlangus in Middle Black Sea.
Material and Methods
Merlangius merlangus samples were obtained from fishers in the Black Sea coast of Ordu, Turkey. Specimens were
measured total length to the nearest ±1 mm. The samples were divided nine length groups. The right and left sagittal
otoliths were removed. Otolith examples which are suitable for examination were selected. Their length, width, area
and perimeter were measured and their otolith fluctuating asymmetry was investigated for each total length groups.
The differences between right and left sagittal otolith measurements were tested using the paired t-test.
Results and Discussion
M. merlangus samples were collected from the middle Black Sea. The total length of the fish was ranged from 11.017.7 cm. According to the paired t-test results, differences between the right and left sagittal otolith measurements
were statistically significant (P<0.05). Average otolith measurements such as width, length, area and perimeter were
found 2.478, 7.445, 13.498, and 17.762, respectively. The asymmetry was calculated sagittal otolith pairs
measurements such as length, width, area and perimeter in each length groups. The values of the asymmetry level
were determined for each otolith characters such as length (4.710), width (4.771), area (11.776) and perimeter (8.334).
While the highest value of the fluctuating asymmetry was calculated for otolith area, the lowest asymmetry value was
determined for otolith length in M. merlangus. Pollution-induced stress can be one of the reasons that cause the
fluctuating asymmetry in M. merlangus.
Key Words: Sagital otolith, Merlangius merlangus, Fluctuating asymmetry, Environmental factors, Black Sea
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Son zamanlarda yapılan çalışmalar deniz yosunlarının klorofil, karoten, askorbik asit, glutatyon, tokoferol,
flavanoidler ve polifenoller gibi güçlü biyoaktif bileşikleri yüksek oranda içerdiğini göstermiştir. Birçok çalışma deniz
yosunlarının içerdiği bu metabolitler nedeniyle antibakteriyel, antifungal, antiviral, antineoplastik, antiinflamator,
antitümor ve sitotoksik etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Çalışmamızda ülkemiz kıyılarında yayılış gösteren deniz
yosunlarından olan Polysiphonia morrowiiHarvey türünün antiproliferatif potansiyeli araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
Polysiphonia morrowii örnekleri Bursa kıyılarından toplanılarak laboratuara getirilmiş ve önce deniz suyu ile sonra
distile su ile yıkanarak epifit ve diğer organik partikülleri temizlenmiştir. Örnekler havada kurutularak metanol ile
sokshlet cihazında 24 saat ekstre edilmiştir. Rotary evaporatorde metanol uçurularak ham özüt elde edilmiştir. Bu özüt
%20’lik DMSO ile çözülerek (Polysiphonia morrowii Ekstraktı: PME) antiproliferatif etki deneylerinde
kullanılmıştır. PME’nin antiproliferatif poatansiyeli insan akciğer kanser hücre hattı olan A549 (ATCC CCL-185) ve
insan normal akciğer hücre hattı olan BEAS-2B (ATCC CRL-9609) hücrelerinde XTT testi ile araştırılmıştır. Üç
tekrarlı olarak gerçekleştirilen deneylerde hücreler PME’nin farklı konsantrasyonlarına 24 saat süre ile maruz
bırakılmıştır ve yöntem XTT kit protokolüne göre gerçekleştirilmiştir (Cell Proliferation Kit (XTT based)
BI, BeitHaEmek ISRAEL).
Bulgular ve Tartışma
Elde edilen sonuçlarda PME’nin artan dozunun hücre proliferasyonu üzerine negatif yönde etki ettiği belirlenmiştir.
BEAS-2B hücrelerinde IC50 değeri 297,3953 ± 15,372 µg/ml olarak belirlenirken aynı değer A549 hücrelerinde
160,539 ± 8,395 µg/ml olarak belirlenmiştir. PME’nin A549 hücrelerinde düşük BEAS-2B hücrelerinde ise yüksek
dozda antiproliferatif etki gösterdiği belirlenmiştir. Bu durum Polysiphonia morrowii türünün potansiyel bir
antikanser ajan olabileceğini düşündürmektedir. Ancak antikanser ajan potansiyelinin net bir şekilde ortaya
konulabilmesi için daha ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Antiproliferatif Etki, Polysiphonia, XTT
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Introduction
Diatom and dinoflagellate species are an importan part of the aquatic environment. They take a places as primary
producer in food web (diatom and some dinoflagellate). When diatoms are key players in the ocean carbon cycle,
which itself strongly influences the carbon dioxide content of the atmosphere. A part of dinoflagellates are the
causative organisms in HAB event. HAB species may be increasing accompanied by major negative socio-economic
impacts, including threats to human health and marine harvesting. Diatom and dinoflagellat mostly consumed by
omnivore copepod as food source. Type of foods affects productivity of organisms. Studies show that degreasing
diatom/dinoflagellate ratio might have a positive effect on copepod reproduction (. So understanding of the ratio of
those group is important to understand the ecosystem. The aim of the present study is the show the Diatom:
Dinoflagellat ratio in the surface and water column of eastern Black Sea coast for 8 years period from 2007-2015.
Materyal and Methods
Phytoplankton samples were taken on board R/V KTU DENAR and R/V YAKAMOZ during the period of from 2007
to 2014 from the Eastern Black sea coast of Turkey. Phytoplankton material was collected with various type water
sample bottle from 1 m depth for qualitative and quantitative analysis. samples collected with the bottle were fixed
with borax buffered neutral formaldehyde in situ for quantitative analysis. Soon after all were brought to lab, wet
mounts were examined under Nikon E600 Fluorescence microscopy with 10x, 100x, and 400x magnifications for
identification. For identification of dinoflagelates species, the samples were stain with Calcofluor White M2R and
observed under 200x and 400 x with a filter combination of B-2A (EX 330-380, DM 400 and BA 420). The cells
number of the diatom and dinoflagellate were count under Nikon T100 inverted microscope by using Sedgewick
Rafter Counting Chambers.
Results and Discussion
Diatom and dinoflagellates were the main dominant phytoplankton and totally 118 species belonging this two groups
were found during the 8 years period. It’s determinate that the diversity of dinoflagellate species has increased due to
the decrease in diatom species diversity when data were compare before millennium. Dinoflagellat species ratio was
observed to have increased from about 38 % to 47 %.
Ratio of cell number of the groups is high in spring and fall season during from 2007 to 2009 because of the bloom of
diatom species. In this period the maximum Diatom/Dinoflagellate ratio reach to 26,56 in April 2009.
Diatom/Dinoflagellate ratio was lower from 2010 to 2013. In this period the ratio was not higher than 10 even during
diatom bloom. Out of the diatom bloom season the cells number of dinoflagellate were almost the equal to diatom.
Although along the 2014 the dinolflagellat diversity was higher, the cells number of them were lower. Although the
diatom diversity was low, then diatom cells number were higher in this period. So the ratio was calculated as high as
38 and 100 June and July 2014 respectively.
Key Words: Diatom, Dinofalgellate, Black Sea, Phytoplankton
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Orchidaceae familyası angiospermlerin en büyük iki familyasından (Orchidaceae, Asteraceae) biridir. Bu büyük
familya taksonomik olarak 5 alt familya, 22 tribus, 70 alt tribus altında sınıflandırılmıştır. Orchidaceae üyelerinin
çoğu Epidendroideae (500 cins, 20000 tür) ve Orchidoideae (208 cins, 3630 tür) alt familyasında bulunmaktadır.
Ülkemizde türleri bulunan cinslerin Orchidaceae familyasının Epidendroideae ve Orchidoideae alt familyaları içinde
yer aldığı görülür. Bu familya üyeleri tüm Türkiye’de yayılış göstermektedir. Bu çalışma ile Türkiye’de cins ve tür
sayısı daha az olan bazı Epidendroideae cinslerinin anatomik özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metod
Türlerin anatomik özelliklerinin belirlenmesinde kök, gövde ve yaprak gibi kısımlarından alınan kesitler ışık
mikroskobu ve görüntüleme sistemi ile incelenmiştir. Anatomik kesitler alınırken lokalite farklılıkları dikkate alınmış
ve her özellik için aynı mikroskop kullanılarak ortalama 30 ölçüm yapılmıştır. Kesitlerde inceleme ortamı olarak
gliserin kullanılıp preparatların kenarları parafinle kapatılarak yarı-kalıcı preparatlar hazırlanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmada Cephalanthera, Limodorum, Listera ve Neottia cinleri incelenmiştir. Cinslerin kök gövde ve yapraklarında
ekzodermis, ksilem kolları, kristal, nişasta, öz boşluğu, sklerenkimatik kın ve stoma tipi gibi anatomik özellikler
belirlenmiştir. Belirlenen anatomik karakterler cinsler için değerlendirilerek 0-1 verileri oluşturulmuştur. Bu verilere
PCA analizi yapılarak önemli olan karakterlerle UPGMA fenogramı oluşturulmuştur. Çalışılan cinsler için önemli
anatomik karakterler belirlenerek cinsler için ayrım güçleri ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Anatomi, Epidendroideae, Orchidaceae, UPGMA
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Atalar sözü / atasözleri, “yüzyıllar boyunca, halk tarafından çeşitli olayların görülmesiyle gözlem ve denemeden
çıkarılmış sözlerdir. Bunlar, halk arasında dilden dile dolaşarak kuşaktan kuşağa geçen, az kelime ile maksadı anlatan
kurallaşmış sözlerdir”. Gözlem ve deneyim sonucu elde edilen gerçeğe dayanan atasözleri, bilgelik unsurlarıdır ve her
kültürde benzerlerine rastlanılabilir. Ayrıca dilden dile de aktarılabilirler. Bu bağlamda denilebilir ki “atasözü eski
hikâyelerin enkazıdır ve tıpkı duvardaki sarmaşık gibi onda da olayın etrafını bir ibret dersi sarmıştır”. Türk atasözleri
de bu açıdan bakılınca, çeşitli alanlarla ilgili araştırmalar için oldukça elverişli bir kaynak olarak görünmektedir.
Materyal ve Metot
Atasözleri, farklı disiplinlerle ilgili birçok araştırmaya konu edilmiştir. Atasözlerinin analizi geçmişte ve günümüzde
çevre ile insan arasındaki ilişkileri belirlemede etkili olmaktadır. u çalışmanın amacı da; suyla ilgili olan
atasözlerindeki çevre ve doğaya yönelik bilgelik unsurlarını saptamak ve bunların çevre eğitimi açısından
kullanılabilirliğini değerlendirmektir. Çalışmada elde edilen veriler literatür taraması ile elde edilmiştir. Başta Milli
Kütüphane Başkanlığı, Ömer Asım Aksoy’un Türk Atasözleri ve Deyimleri I ve II kitapları olmak üzere, Metin
Yurtbaşı’nın Sınıflandırılmış Atasözleri Sözlüğü, çeşitli Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü kitapları ile bu konuda
yazılmış makalelerden yararlanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Atasözlerinde; “fiziki coğrafya elemanlarına vurgu yapıldığı” gibi, doğa sevgisi ve doğanın korunması gerektiği
fikrini aşılamaya çalışanlarının da yer aldığı görülmektedir. Çalışmamıza konu olan su ve çevre-doğa ilişkisi ile ilgili
atasözleri ve konuları Ömer Asım Aksoy’ un “Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1” kitabında yer alan “Kavram
Özellikleri” başlığı temel alınarak sınıflandırılmıştır. “Kavram Özellikleri” başlığı altındaki alt başlıklar şunlardır:
A.Doğa olaylarının nasıl olageldiklerini belirten, B.Denemelere ya da mantığa dayanarak doğrudan doğruya ahlak
dersi ve öğüt veren, C.Bir takım gerçekler, felsefeler, bilgece düşünceler bildirerek (dolayısıyla) yol gösteren, D.Su
ve çevre ilişkisi bağlamında töre ve gelenekler ile kimi inanışları bildiren atasözleri. Yukarıdaki alt başlıklar
bağlamında su-çevre-doğa ilişkisini anlatan atasözlerine ilişkin örnekler sunularak analizleri yapılmıştır. Bu bağlamda
bölüm A’da yer alan atasözlerinde; mevsimler ve yağışları konusuna dikkat çekilmiş; zamanlı yağışların tarım ve
ziraatla uğraşanlar için önemine vurgu yapılmış, akarsuların doğaya-çevreye etkilerine değinilmiştir. Bölüm B’de,
selin yol açacağı afet risklerini azaltmak için hazırlıklı olmanın, tedbirli davranmanın gerekliliği belirtilir. Suyun
canlılar için önemine dikkat çekilir. Bölüm C’de , toprağın verimi için yapılacaklar, bitki örtüsünün önemi ve bazı
tehlikelerden korunma hususlarına dikkat çekilmiştir. Son olarak bölüm D’ de ise, temizlik için suyun önemi, akar ve
durgun suların özellikleri, mevsimsel yağışların önemi, her türlü üretim için suyun hayat kaynağı olduğu vurgulanır.
Sonuç olarak; bu çalışmada su-çevre ilişkisine yönelik olarak derlenen doğa için söylenmiş atasözlerinin de diğer
atasözlerinde olduğu gibi bilgilendirici, yol gösterici, uyarıcı niteliklere sahip olduğu görülmüştür. Bu özelliklerine
uygun olarak, atasözlerinin aynı zamanda çevre eğitimi bağlamında çevre bilincinin geliştirilmesinde önemli role
sahip olduklarını, olabileceklerini söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Atasözleri, Su- Çevre, İnsan Yaşamı, Çevre Eğitimi
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İnsanlar ve çevreleri için ciddi bir tehdit, doğal kaynakların aşırı kullanımı ve hızla tahrip edilmesidir. İnsanların
çevreye zarar verici davranışlarını müdahaleler yoluyla kalıcı olarak değiştirmek için gösterilen çabalar olumlu
sonuçlar vermemiştir. Gelecek nesiller için devam eden çevresel bozulmanın insan kaynaklı etkilerini azaltmak,
kirliliğin sonuçları hakkında bilginin artması ile mümkün olabilir. Çevreye karşı sorumlu davranışlar üzerine sosyo
demografik ve psikolojik faktörlerin etkisini göstermeye çalışan araştırmalara göre; Genel olarak, davranışı etkileyen
faktörler, çevre bilgisi ve bilinci ile artan iç kontrol odağı ile kişisel sorumluluktur. Tekstil sektörü en çok kimyasalın
kullanıldığı ve doğaya en çok kimyasal atık bırakan önemli sektörlerden biridir. Yükseköğretim kurumları, küresel
toplumun yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunacak, gerekli bilgiye, yeteneğe ve değerlere sahip bireylerin
yetiştirilmesinden sorumludurlar. Bu araştırmanın amacı; Yüksek öğretimdeki, tekstil programı öğrencilerine çevre
eğitimi ve bilincinin verilmesinin önemini ortaya koymaktır. Türk tekstilinin geleceğini oluşturan öğrencileri, çevre
bilinci oluşturularak geleceğe taşımak çevre koruma adına atılacak en önemli adımlardan biridir.
Materyal ve Metot
Araştırmanın verilerinin toplanmasında ulusal ve uluslararası literatürden yararlanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Bu araştırmanın, tekstil üretiminde sürdürülebilir çevre koruma alanındaki çalışmalara katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Bugün, çevre problemleri sadece teknoloji ile veya yasalarla çözülebilecek bir problem değildir.
Çözümü, insanlarda çevre bilinci oluşturarak, bireysel davranışların değişmesi ile mümkündür. Çevre eğitimi ve
bilinci; öğrencilerin bir yandan ekolojik bilgileri almasını diğer yandan da çevreye yönelik tutumlarının gelişmesini
ve bu tutumların davranışa dönüşmesini sağlar.
Anahtar Kelimeler: Tekstil bilimi, çevre eğitimi, Çevre koruma, çevre bilinci
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Introduction
In recent years, because of increasing of concern for the environment, environmental education has begun to take
more interest. Educator have focused on gaining of environmental awareness in each level of education from preschool to undergraduate education. Teachers have also great role for training awareness students to environmental
issue. Therefore, environmental studies have major importance in teacher training level. For this reason, it was aimed
to investigate effect of project-based learning related to socio-scientific issues on pre-service science teachers’
awareness of socio-scientific environmental issues in the context of Environmental Science course in science teacher
training program.
Material and Methods
In the context of the study, 13 project-based learning worksheets related to socio-scientific environmental issues were
developed. Before development, previous researches about environmental education, project based learning and socioscientific issues had been reviewed. All worksheets were reviewed by science educators and piloted with a group preservice science teacher. Activities addressed ecological balance/ecosystem, ecological problems, matter cycle, carbon
footprint, endemic and endangered species, water pollution, air pollution, land pollution, nuclear pollution, noise
pollution and recycling. Instruction was conducted with participation of 65 pre-service science teachers who were
randomly assigned into 13 cooperative groups. Each group was worked one subject that was randomly assigned to
groups. Worksheets were began with videos or newspaper clippings including socio-scientific environmental issue.
Participants were required to watch/read and discuss news to plan and conduct a project. Then, they made group and
individual investigations using several sources. After the investigations, they were planned and conducted their own
project considering project based learning steps. In the context of their project, they researched their projects,
conducted experiments, made prototypes. All projects were presented in the class. One group pre test-post test design
was used and data was obtained from Awareness of Socio-scientific Environmental Issues Test including open-ended
questions. The test consisted of ten items and each items included three part: Knowledge about socio-scientific
environmental issues, attitude towards socio-scientific environmental issues and behaviour about socio-scientific
environmental issues. Knowledge about socio-scientific environmental issues were scored under the categories of
understanding (2 point), partial understanding (1 point), no understanding (0 point) and no response (0 point). Attitude
and behaviour were analysed using context analysis. Frequencies were calculated, theme and codes were identified.
Results and Discussion
According to results, the pre-service science teachers had greater knowledge about socio-scientific environmental
issues in post test in contrast to pre test. They had more knowledge after the instruction especially burning of stubble,
ecological and carbon footprint, endemic and endangered species. While there are more responses under the
understanding category, there are less response under the no understanding/no response category and more scientific
concepts were used in the post test. Based on context analyses, the pre-service science teachers' attitude towards and
behaviour about socio-scientific environmental issues were promoted after the instruction. As a conclusion, projectbased learning related to socio-scientific issues were effective for promoting of the pre-service science teachers’
awareness of socio-scientific environmental issues.
Key Words: Environmental education, project-based learning, socio-scientific issues, teacher training
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Giriş
Hızla artan insan nüfusu sayesinde ihtiyaçlar artmakta, insan eliyle yaratılan kirliliğin tabiata ve çevreye verdiği
zararın boyutu her geçen gün giderek daha büyük boyutlara ulaşmaktadır. Çevre sorunları, yaşamla ilgili
gereksinimlerin karşılanmasını güçleştiren veya olanaksızlaştıran engellere ilişkin sorunlardır. Hava, su ve toprak
kirliliği gibi ana alıcı ortamlarda yaşanan çevre sorunları, radyoaktif kirlilik, manyetik alan kirliliği, gürültü kirliliği,
görüntü kirliliği, besin kirliliği ve ışık kirliliği sorunlarıyla giderek artmıştır. Çevreye karşı duyarlı olmak gerek çevre
konularında yeterli bilgiye sahip olmak, gerekse çevreye hassas davranışları yaşam tarzı olarak benimsemek anlamı
taşır. Bu çalışmanın amacı, çevre duyarlılığının arttırılması için belirli bir topluluğa çevre ile ilgili sorular yöneltilerek
farkındalıklarının tespit edilmesi ve çevreye karşı ne tür önlemler alınabileceği hedeflenmektedir. Bu amaç
doğrultusunda, Trakya Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültelerinin bütün bölümlerinde öğrenim görmekte olan
öğrencilerin çevreye karşı duyarlılıklarının ve görüşlerinin tespit edilmesi amacı ile anket uygulanmış ve sonuçları
değerlendirilmiştir.
Materyal ve Metot
Trakya Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültelerindeki Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Edebiyat, Tarih, Sanat
Tarihi, Arkeoloji, Mütercim Tercümanlık bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin çevreye karşı
duyarlılıklarının ve görüşlerinin tespit edilmesi amacı ile toplam 100 öğrenciye 30 soruluk bir anket uygulaması
yapıldı. Her bir bölümden anketin uygulandığı öğrenci sayılarının ve kız-erkek sayılarının eşit olmasına dikkat edildi.
Literatür araştırmasının ardından oluşturulan 30 soruluk ankete verilen cevaplar her bir öğrenci ile bireysel olarak
görüşülerek elde edilmiş ve elde edilen sonuçlar matematiksel olarak değerlendirilerek yorumlandı.
Bulgular ve Tartışma
Yaşamımız için vazgeçilmez olan doğal kaynakları bilinçli kullanmak, en başta gelen görevlerimiz içerisinde
olmalıdır. Günlük yaşantımızda, okulda ve evde bilinçli tüketiciler olmak durumundayız. Çalışma sonucunda, ankete
katılan öğrencilerin çevre konusuyla ilgili hazırlanan sorulara verdikleri cevaplar doğrultusunda, çevreyle ilgili
konulara çok bilinçli yaklaşmadıkları ve bu nedenle konuyla ilgili seminer veya konferansların daha sık yapılarak
duyarlılıklarının arttırılması gerektiği tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Duyarlılığı, Matematiksel Metot.
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Giriş
Dünyanın tekstil alanında önde gelen üretim kapasitesine sahip olan ülkemiz, bu alanda üretim yapan işletmelerin
çevre bilincinin oluşturulup sürdürülebilirliğinin sağlanması adına yaşadığımız çevreye sorumlulukları gereğince
elinden geleni üstlenerek yapmaktadır. Tekstil işletmeleri içerisinde yer alan çalışanlar da bu bilince ortak olarak;
işletmenin çevreye karşı sorumlukluklarını verimli bir şekilde sürdürebilmesine yardım etmektedir. Tekstil
işletmelerinde yapılan planlı ve programlı çalışmalar doğrultusunda çevreye yönelik çalışmalar uzun vadeli bir
biçimde ele alınarak sürdürülebilirliği etkin bir şekilde devam ettirilebilir.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada materyal olarak; tekstil işletmeleri içerisinde yer alan iplik, dokuma, örme, boyama, baskı fabrikaları
ele alınmıştır. Bu çerçevede tekstil işletmelerinin çevreye duyarlılıklarının sürdürülebilirliği ve bu konunun yaşam
çevremiz açısından önemi üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Özellikle tekstil işletmeleri içerinde yer alan çalışma
gücünün çevreye karşı bilinçlerinin arttırılarak yetiştirilmesi ön plana alınarak çevre bilincinin sürdürülebilirliğinin
sağlanması üzerinde de durulmuştur. Bu sayede hem tekstil işletmesi içerinde çalışanların hem de işletmenin çevreye
karşı duyarlılığını arttırlabilmesi üzerinde durulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Tekstil işletmeleri içerinde yer alan çalışma gücünün mesleki kabiliyetlerinin yanında çevre bilinci ile donatılmasını
sağlayabilmek onlara şüphesiz katkı ve fayda sağlayacaktır. Bu sayede işletmelerde çevreye karşı daha duyarlı hale
doğal bir şekilde gelecektir. Bu çalışmada anlatılmak istenen konu tekstil işletmeleri içerinde yer alan çalışma gücünün
ve tekstil işletmelerinin çevre bilincinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesinin faydaları ve bu faydaların arttırılması
üzerine yapılabilecekler üzerinde durulması üzerine şekillendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tekstil İşletmeleri, Çevre Bilinci, Sürdürülebilirlik, Planlama Teknikleri.
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Giriş
Okul öncesi eğitimin en önemli hedeflerinden biri erken yaşta olumlu davranış alışkanlığı kazandırmaktır. Bu
davranışlar kişinin öz davranışlarında olduğu kadar sosyal davranışlarda da etkili olacaktır. Basit alışkanlıklar olarak
kazandırılan davranış biçimleri ilerleyen yaşlarda çocuğun toplumun etkin bireyi olduğu zamanlarda ortaya çıkacaktır.
Her şeyin başı eğitim şeklindeki yaygın söylemin en iyi sonuçlarının görüleceği alanlardan biri de okul öncesi
çocuklarımızda oluşturacağımız çevreye yönelik doğru ve bilinçli algılardır. Ülkemizde yaklaşık son 5 yıldır yaşanan
bir mülteci konusu son derece günceldir. Suriyeli mültecilerin özellikle yoğun olarak bulunduğu güney doğu ve
Akdeniz bölgelerinde birçok okul öncesi çocuk da eğitim kurumlarında eğitim almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının
yaygın olarak uyguladığı çevre eğitimleri bu çocuklar için ya yeni duydukları bir olgu olmakta ya da daha önce bilseler
dahi yaşadıkları travmalar içerisinde önemsiz kalmaktadır. Bütün bunlara karşın bu insanlar bizim topraklarımızda
hayatlarını sürdürmektedirler. Bu nedenle bu çocuklara eğitim kurumlarımızda eğitim vermek kadar çevreye yönelik
olumlu davranışları kazandırmak da bizim görevimizdir. Bu çalışmada 2016-2017 eğitim öğretim yılı içerisinde
Mersin İli Mezitli İlçesi’nde yer alan bazı okulların okul öncesi sınıflarında bulunan Suriyeli ve Türk çocuklara
kazandırılan çevre bilinci araştırılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada okul öncesi eğitimi alan aynı yaşlarda 22 Suriyeli mülteci ve 22 Türk çocuk seçilmiştir. 2016-2017
Eğitim Öğretim döneminin sonunda seçilen Suriyeli ve Türk çocukların ailelerine 10 sorudan oluşan bir anket
uygulanmıştır. Anket soruları ile çocuklara kazandırılan çevre bilinci ölçülmeye çalışılmıştır. Anket soruları iki ve
dört seçenekli olarak hazırlanmıştır. Sonuçlar kendi içlerinde ve Türk velilerin verdikleri cevaplarla karşılaştırılmalı
olarak tartışılmıştır. Sonuçlar istatistiki olarak değerlendirilmiştir.
Sonuçlar ve Tartışma
Anket uygulanan Suriyeli mülteci ailelerden %62’si 3 yıldan daha fazla zamandır Türkiye’de yaşadıklarını
belirtmiştir. Türk velilerin %50’si 36 ve üstü yaşta iken Suriyeli velilerin çoğunluğunun (%39) 31-35 yaş aralığında
olduğu bulunmuştur. Bu soruya verilen cevapların yüzdesi incelendiğinde Türk velilerin daha geç yaşlarda çocuk
sahibi olmayı tercih ettikleri söylenebilir. Türk velilerin %50’si, Suriyeli velilerin %62’si üniversite mezunudur. Türk
velilerin %50’sinin Suriyeli velilerin ise %46’sının okul öncesi eğitimde en az bir çocuğu bulunmaktadır. Velilere
yöneltilen çevre eğitimi konusunda bilginiz var mı sorusuna Türklerin tamamı evet yanıtını verirken Suriyeli velilerin
yaklaşık yarısı evet cevabını vermiştir. Türk çocuklarının ailelerine çevre ile ilgili uyarısı 22 kişiden 15’i hayır iken
bu sayı Suriyeli velilerde 17 olarak bulunmuştur. Bu durumda Türk çocukların ailelerine çevre ile ilgili daha fazla
uyarıda bulundukları görülmüştür. Yine Türk çocukları çöplerin ayrıştırılması konusunda bilgi sahibi iken ve bunu
ailelerine sözlü olarak ifade ederken Suriyeli çocuklarda bu oran daha düşük kalmıştır. Her iki grupta da çocuklar
çevre temizliğinin ne demek olduğunu bilmektedir. Okul öncesi eğitim alan 22 Türk çocuktan 19’unda çevreye yönelik
olumlu davranış değişikliği görülürken aynı sayıda Suriyeli çocuktan 20’sinde bu davranış değişiklikleri gözlenmiştir.
Buna paralel olarak Suriyeli ailelerin çoğunun (19) çocuklarının uyarısıyla çevreye karşı daha duyarlı davranış
değişikliği yapmalarına rağmen bu sayının Türk ailelerinde yarı yarıya (11) olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak
çocuklara verilen çevre eğitiminin daha fazla arttırılması gerekmektedir. Çocukların eğitimi büyük oranda
yetişkinlerin de çevreye karşı davranışlarını olumlu anlamda değiştirmelerini sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çevre Eğitimi, Okul Öncesi Eğitim, Suriyeli Mülteciler
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Introduction
Self-efficacy perception is one of the important variables used in almost all social science fields in recent years. Studies
show that improved self-efficacy will also increase the performance of the individual. High self-efficacy belief teacher
is more eager in the classroom. So, if teachers can make the skills of raising self-efficacy beliefs about environmental
education, the performance they will demonstrate in this regard will also increase. For this reason, it is important to
emphasize on this issue in the schools, the methods to increase the self-efficacy of the teachers who will give
environment education should be followed and necessary studies should be done in this subject. The main purpose of
environmental education is to make the individual aware of environmental issues so that future generations can leave
a healthy and clean environment. Teaching the subject of the environment should not only cover pure ecology
education; but also include the citizenship responsibilities and the problems that are sourced from other
interdisciplinary factors. One of the most important things is that this issue is promoted through educational processes.
Teachers are also responsible for this; for this reason, it is vital for teachers and teacher candidates to have perception
of environmental education activity. Therefore, it is important to teach to the teachers and teacher candidates who
need to be aware of the environment of protection within the scope of environmental education. Self-efficacy belief
of teachers for environmental education play a decisive role in the quality of environmental education or in reaching
the specified targets. The purpose of this research is to examine the self-efficacy beliefs of the pre-service science
teachers on environmental education in terms of different variables.
Material and Methods
The study is a descriptive research. Descriptive research is usually done to reveal the current state of things, to make
assessments on a case-by-case basis, and to reveal correlations between facts. The study consists of the teacher
candidates in İstanbul UNIVERSITY, Faculty of Education, Science Education Department. The data gathering tool
is applied to all students of this department. As a data collection tool, “The Scale of Self-efficacy Belief toward
Environmental Education” developed by Özdemir, Aydın and Akar-Vural (2009) was used. The scale has four subscales (‘Academic Competence Perception’, ‘Responsibility Perception’, ‘Instructive Competence Perception’,
‘Guidance Perception’). For data analysis, SPSS 21.0 and ANOVA were used.
Results and Discussion
As a result of data analysis; It was determined that the environmental education self-efficacy perceptions of pre-service
science teachers were moderate and that the perception levels did not show a significant difference according to the
genders, they showed significant differences according to the class levels. However, a meaningful difference has not
been observed regarding the educational status of parents. Another findings is that urban and rural area raised students
statistically differ from each other and type of structure that is passed childhood has not been differences statistically.
Furthermore, the environmental education self-efficacy perceptions of pre-service science teachers who were taken
an environmental education course, were higher than the others.
Key Words: Environmental Education, Efficacy Perception, Pre-service Science Teachers
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Introduction
Environmental education leads to an increase in social awareness and sensitivity, the production of information
necessary to protect the environment, and the search for methods to tackle environmental problems. Environmental
education provides training for individuals who take responsibility for gaining the skills necessary to manage people's
natural resources and environmental treasures in a sustainable way. Teachers are important elements in environmental
education. Teachers are important and teacher education is critical so that a sustainable environment can be developed.
One of the most important factors affecting teachers’ concerns about environmental issues is their environmental
attitudes. The attitude in general terms is a tendency which is attributed to an individual and which regularly forms
the thoughts, feelings and behaviors of a psychological object. The attitude towards the environment is; all of the
positive and negative attitudes and thoughts towards beneficial people around the environment, such as fears arising
from environmental problems, anger, unrest, value judgments and readiness to solve environmental problems. One of
the most important factors affecting the behavior of individuals is their attitude. For this reason, the most effective
way to solve environmental problems is to create awareness of the environment and positive attitudes towards the
environment by informing people about the causes and consequences of these problems. In this study, the attitudes of
pre-service science teachers, who will play an important role in how future generations will grow, were examined in
terms of various variables.
Material and Methods
The study is a descriptive research. Descriptive research is usually done to reveal the current state of things, to make
assessments on a case-by-case basis, and to reveal correlations between facts. The real purpose of such investigations
is to interpret the situation in detail. The study consists of the teacher candidates in İstanbul UNIVERSITY, Faculty
of Education, Science Education Department. The data gathering tool is applied to all students of this department. For
determining attitudes towards environmental problems of pre-service science teachers, the attitude scale is used
developed by Şama (2003). For data analysis, SPSS 21.0 and ANOVA were used.
Results and Discussion
As a result of data analysis; It was determined that attitudes towards environmental problems of pre-service science
teachers were moderate and that attitude levels did not show a significant difference according to the genders, they
showed significant differences according to the class levels. However, a meaningful difference has not been observed
regarding the educational status of parents. Another findings is that urban and rural area raised students and type of
structure that is passed childhood statistically differ from each other. Furthermore, the attitudes towards environmental
problems of pre-service science teachers who did not taken an environmental education course, were higher than the
others.
Key Words: Environmental Education, Environmental Problems, Attitude, Pre-service Science Teachers.
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Giriş
Günümüzde sanayi ve teknolojik gelişmeler doğal yaşamın tehlike altına sokmuştur. İnsanoğlunun doğayı kullanma
rolü yön değiştirerek kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma rolüne dönüşmelidir. Bu nedenle çoğu gönüllü kuruluş
statüsünde olan kurumlar, ücretsiz dersler, programlar, kamp eğitimleri yoluyla; ailelerin, çocukların ve diğer
katılımcıların çevre duyarlılığının artması için eğitimler, çalışmalar yapmaktadır. Bu kurumlardan sadece okul dışı
eğitim verenlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
Yapılan çalışmalar genellikle öğrencilerle yapılmakta ve çevresel tutum ve davranışsal niyetlerin yüksek olduğunu
göstermektedir. Ancak alanyazındaki çalışmalar sergilenen çevre dostu davranışların sınırlı kaldığını, önlem alma ve
gönüllü eylemlere katılmanın ise yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durumda bireylerin “doğa” kavramı ile
neyi algıladıklarının ortaya çıkarılarak, bu algıyı hedef alan eğitim çalışmaları yapılması önemlidir. Doğa kavramının
algılanması ve kavratılmasında metaforlardan yararlanılabilir. Metafor bir algı aracı olarak tanımlanmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışmada belirli bir doğa bilincine sahip olan çeşitli bireylerin doğa algısını ölçmek hedeflenmiştir. Bu doğrultuda
amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın örnekleminde Muğla ilinin, Dalaman İlçesin’ de Pamukkale Üniversitesi bünyesinde kurulan Deniz
Kaplumbağalarını Araştırma Kurtarma Ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) gelen ziyaretçiler tercih
edilmiştir. DEKAMER’ de gerçekleştirilen akademik çalışmalar (Hayvanların tedavi süreçleri, bakımı ve çevre
koruma çalışmaları) ziyarete açıktır. Böyle bir doğa koruma kurumunu ziyarete gelenlerin, belirli bir çevre bilincine
sahip oldukları göz ününe alınarak, çalışmanın örneklemi olarak seçilmiştir. 2015 ve 2016 yaz dönemlerinde merkezi
ziyaret eden 304 kişiden veri toplanmıştır.
Araştırmanın amacı doğrultusunda nitel araştırma yönteminden faydalanılmıştır. Veri toplama aracı olarak da
literatürde metafor tekniği revize edilerek, ziyaretçilerin doğa ile ilgili düşünceleri toplanmıştır. Veriler “Bana göre
doğa…………. , Çünkü………….” Cümlesini tamamlayacakları çalışma kağıtları hazırlanarak toplanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
DEKAMER ziyaretçilerin verdikleri yanıtlar içerik analizi yapılarak temel temalara ayrılmıştır. Temel temalar,
“Kaynak”, “Yaşam/Hayat”, “Korunmalı”, “Eğlenceli”, “Denge”, “Kutsal”, “İnsanlar zarar verir”, “Huzur”, “Ev”,
“Gelecek”, “Eğitim gerekli”, “Eşitlik”, “Özgürlük” ve “Sağlık” olarak 13 başlık altında değerlendirilmiştir. Toplanan
veriler yerli ve yabancı ziyaretçilerin farklı eğitim seviyeleri ve yaş gruplarını temsil etmektedir. 217 Türk ziyaretçi,
87 yabancı uyruklu ziyaretçinin katıldığı çalışmada Türk katılımcıların % 17,5 en yüksek oran ile doğayı
“Yaşam/Hayat” olarak algıladıkları görülmektedir. Yabancı katılımcıların ise % 6,5 en yüksek oranı ile doğayı
“Kaynak” olarak görmektedir. Cinsiyet bazında verilen cevaplar incelendiğinde kadın katılımcıların %20 ile en
yüksek orana sahip “Korunmalı” temasıdır. Anket cevaplarında kadınların katılımcıların yazdıkları arasında “Doğa
özellikle erkeklerden korunmalıdır” ifadeleri bulunmaktadır. Bu cevapları doğrular nitelikte erkek katılımcıların
cevapların da ise %25,26’ oranı ile en yüksek tema “Kaynak” teması olmuştur. Erkek katılımcıların cevapları
içerisinde “Doğa insanın yaşamanın devam etmesi için gereklidir” gibi yorumlara yer verdikleri görülmüştür.
Katılımcıların en yüksek %27,3 kısmı 19-30 yaş grubuna aittir. Bu yaş gurubunun ise doğa algısı “Yaşam/Hayat”
yönünde olmuştur. 60 yaş üzeri 10 katılımcı olmuştur ve yarısı doğanın korunması gerektiğini söylemiştir. 174
katılımcı lisans mezunudur ve kendi aralarında değerlendirildiklerinde en yüksek (%25,9) oranda doğayı “Kaynak”
olarak tanımladıkları görülmüştür. Eğitim seviyesinin artmış olması katılımcılarda doğaya olan ben merkezli algısını
değiştirmediğini göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Çevre eğitimi, doğa, doğa algısı, metafor
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Giriş
Çevre, insanların yaşamlarını sürdürdüğü, ihtiyaçlarını karşıladığı bir ortamdır. Çevre ve insan arasında sürekli olan
bir etkileşim bulunmaktadır. İlk insandan günümüze kadar içinde bulunduğumuz çevre, giyimden beslenmeye her
alanda insan yaşamını etkileyen en önemli unsurdur. İnsanoğlunun içinde yaşadığı çevreye karşı gösterdiği olumsuz
davranışlar gerek insanların gerekse diğer canlıların yaşam alanlarını olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla, insanların
çevreye yönelik farkındalık ve duyarlılıklarının gelişmesi, çevreden nasıl yararlanacaklarını, çevreyi nasıl
koruyacaklarını, doğal dengenin bozulmaması, yaşam alanlarının yok olmaması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir
dünya bırakılabilmesi için oldukça önemlidir. Bu durum, etkin bir şekilde verilen çevre eğitimi ile mümkün olabilir.
Üstün yetenekli bireyler sahip oldukları özellikler göz önünde bulundurulduğunda duyarlılıkları ve farkındalıkları
daha fazla olan bireylerdir. Bu bireylerin sahip oldukları özellikler göz önüne alındığında çevre ile ilgili farkındalık
ve duyarlılıklarının geliştirilmesi ülkemiz açısından önemli bir durumdur. Bu bağlamda sunulan araştırmada, çevre
konularına yönelik geliştirilen etkinliklerle üstün yetenekli öğrencilerin çevreye yönelik farkındalık ve
duyarlılıklarının geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya İstanbul, Aydın ve Tekirdağ illerinden 50 üstün
yetenekli 7. sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmada, üstün yetenekli öğrencilerin çevre farkındalık ve duyarlılıklarını
geliştirmek amacıyla İstanbul Üniversitesi, Bahçelievler Bilim ve Sanat Merkezi ve Belgrad Ormanında TÜBİTAK
4004 “Bilim ve Sanat Kâşifleri Doğada” adlı ve 117B072 numaralı proje kapsamında geliştirilen etkinliklerle 6 gün
süren eğitim gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde üstün yetenekli öğrencilerin fiziğin, kimyanın, biyolojinin ve
matematiğin doğadaki yerini ve sanata ilham kaynağı olan doğal güzelliklerini fark etmelerini sağlayacak, çevreye
yönelik farkındalık ve duyarlılıklarını geliştirecek uygulamalı etkinlikler yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak
öğrencilerin çevre farkındalık ve duyarlıklarını belirlemek amacıyla yedişer açık uçlu sorudan oluşan iki anket
kullanılmıştır. Eğitim öncesinde uygulanan anket ile öğrencilerin proje kapsamında verilen çevre eğitiminden
beklentileri, çevre konularına yönelik farkındalık ve duyarlıklarının saptanması amaçlanmıştır. Eğitim sonrasında
uygulanan anket ise proje kapsamındaki etkinliklerin öğrencilerin çevre farkındalık ve duyarlıklarına etkilerinin
incelenmesi amacıyla uygulanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmada proje kapsamında verilen çevre eğitimi öncesinde öğrenciler çevre bilincine sahip olduklarını, çevre
unsurlarının farkında olduklarını ve çevreye karşı duyarlı olduklarını belirtmişlerdir. Ancak, öğrencilerin çevreyi
korumaya yönelik çalışmalar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları saptanmıştır. Aynı zamanda öğrenciler, çevre
eğitiminin gerekli olduğunu ve çevre eğitimlerinin eğlenceli olacağını düşündüklerini belirtmişlerdir. Ayrıca
öğrencilerin proje sürecinde yapılacak etkinliklerin çevre farkındalık ve duyarlılıklarının gelişmesine katkı
sağlayacağı, çevre, canlılar ve ekosistem ile ilgili bilgi düzeylerini arttıracağı yönünde beklentileri olduğu
saptanmıştır. Öğrencilerin çevre bilincinin, çevreye yönelik farkındalık ve duyarlılıklarının geliştiği tespit edilmiştir.
Öğrenciler çevre eğitimlerinin eğlenceli olduğunu, yapılan etkinliklerle birlikte çevre, canlılar ve ekosistem ile ilgili
birçok bilgi edindiklerini, çevreyi koruma konusunda artık daha duyarlı olduklarını, farklı bilim dalları ve sanat ile
çevre arasında ilişki kurduklarını belirtmişlerdir. Öğrenciler, yapılan etkinliklerin doğa sevgilerinin arttığını,
canlıların ve bitkilerin önemini anlamalarını sağladığını vurgulamışlardır. Sonuç olarak bilim ve sanatın
bütünleştirildiği etkinlikler ile gerçekleştirilen çevre eğitiminin üstün zekâlı öğrencilerin çevre farkındalıklarının ve
duyarlıklarının gelişmesinde, öğrencilerin çevre konularına yönelik teorik bilgilerin yanı sıra ekosistemin devamlılığı
için bir birey olarak üzerlerine düşen görevler hakkında yeterli donanıma sahip olmalarında etkili olduğu
saptanmıştır.
Teşekkür
Bu çalışma TÜBİTAK 4004 117B072 numaralı proje ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Eğitimi, Üstün Yetenekli Çocuklar

306

(12979) Üstün Yetenekli Öğrencilerin Çevre Tutum ve Davranış Düzeylerinin
Belirlenmesi / Determination of Environmental Attitudes and Behavior Levels of Gifted
Students
YAKUP AYAYDIN 1, DUYGU ÜN 1, BURÇİN ACAR ŞEŞEN 2, HAKAN ÖZÇİRİŞ 1, ÖZGÜR PŞÜNCÜKLÜ 1
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
2
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
yakupts61@hotmail.com
Giriş
İnsanların yaşamlarını sürdürerek, ihtiyaçlarını karşıladıkları çevre, bireyin her an etkileşimde olduğu bir ortamdır.
Çevrede meydana gelen değişmeler ve gelişmeler bireylerin yaşamlarına olumlu veya olumsuz etkide bulunmaktadır.
Bireylerin çevreye ilişkin tutum ve davranışları, etkileşim içinde oldukları çevreden nasıl yararlanacakları, olumsuz
etkenlere karşı çevreyi nasıl koruyacakları konusunda bireylerin farkındalıklarını arttırır. Bireylerin çevreye ilişkin
tutum ve davranışlarının bilinmesi çevreye bakış açılarının öğrenilmesi açısından da önemlidir. Farkındalıkları yüksek
olan üstün yetenekli bireylerin sahip olduğu özellikler göz önüne alındığında bu durum daha fazla önem
kazanmaktadır. Bu bağlamda sunulan araştırmada, üstün yetenekli öğrencilerin çevreye tutum ve davranışlarının tespit
edilmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya İstanbul, Aydın ve Tekirdağ illerinden 50 üstün
yetenekli 7. sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırma TÜBİTAK 4004 “Bilim ve Sanat Kâşifleri Doğada” adlı ve 117B072
numaralı proje kapsamında Bahçelievler Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama
aracı olarak Cömert (2010) tarafından geliştirilen Çevre Tutum ve Çevre Davranış ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan
elde edilen verilerin SPSS programı kullanılarak yüzde ve frekans analizleri yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde özel yetenekli öğrencilerin çevreye ilişkin tutumlarının olumlu
olduğu tespit edilmiştir. Öğrenciler çevrede bulunan kaynakların etkin bir şekilde kullanılarak, çevre sorunlarına karşı
duyarlı olunması gerektiğine üst düzeyde katılım göstermiştir. Öğrencilerin çevreye ilişkin davranış düzeylerinin de
yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin çevreye zarar verenleri uyarmaya, çevreye zarar verecek
davranışlardan kaçınmaya üst düzeyde katıldıkları tespit edilmiştir. Yapılan analizlerde öğrencilerin çevre tutum ve
davranışları arasında pozitif yönde yüksek korelasyon tespit edilmiştir. Öğrencilerin çevreye yönelik tutum ve
davranışları cinsiyete göre farklılık anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Öğrencilerin çevreye yönelik tutum ve
davranışlarının olumlu olması gelecek nesillerin çevremizin yaşanabilir olarak kalmasını sağlayacağını
göstermektedir.
Teşekkür
Bu çalışma TÜBİTAK 4004 117B072 numaralı proje tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Eğitimi, Üstün Yetenekli Çocuklar
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Giriş
Her geçen gün hızla artan çevre kirliliği ve tüm canlıları olumsuz yönde etkileyen ekolojik problemler, çevre
sorunlarının ciddiyetini, bu sorunlar için hızlı ve kalıcı çözümler üretilmesinin gerekliliğini ve küreselliğini gözler
önüne sermektedir (Erten ve Aydoğdu, 2011; Baykal, 2008). Yasa ve teknolojik faaliyetler ile çevre kirliliğinin
önlenmesi mümkün görünmemektedir (Erten, 2006). Çevre sorunlarının temelinde, bireylerin çevre ile ilgili bilgi,
tutum, davranış ve farkındalığın düşük olması yer almaktadır. Bireylerin çevre ile ilgili olumlu davranışlar
sergileyebilmesi ise ancak çevre eğitimi ile mümkün olmaktadır. Bu araştırmanın amacı; ortaöğretim öğrencilerinin
güncel çevre sorunlarına yönelik farkındalık düzeylerinin belirlenmesidir. Bireylerin çevreye yönelik farkındalık
düzeyleri, çevre hakkında sahip oldukları bilgiler, çevreye yönelik olumlu tutum, eğilim ve davranışlarının
geliştirilmesi bakımından önemlidir.
Materyal ve Metot
Araştırmada survey (tarama) modeli kullanılmıştır. Öğrencilerin güncel çevre sorunları hakkında var olan bilgilerini
açığa çıkarmak amacıyla, uzmanların görüşleri doğrultusunda, araştırmacı tarafından geliştirilen “Güncel Çevre
Sorunları” anketi kullanılmıştır. Ankette; güncel çevre sorunlarının neler olduğu, sebepleri ve sonuçları (etkileri)
hakkında üç açık uçlu soru ve bu konular hakkında bilgi kaynaklarının neler olduğu ile ilgili bir soru yer almaktadır.
Araştırma 2016/2017 öğretim yılının ikinci döneminde, Ankara- Genç Osman Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilmiştir.
Katılımcılar, 9. ve 10. sınıfta öğrenim gören, toplam 252 öğrencinin random seçimi ile belirlenmiştir. Verilerin
analizinde, nitel veriler için betimsel analiz, nicel veriler için deskriptif istatistik tekniği kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Öğrencilere göre güncel çevre sorunları; çevre kirliliği (çöpler) (%79), hava kirliliği (%53), su (deniz, göl, akarsu)
kirliliği (%28), ormanların yok edilmesi (%26), gürültü kirliliği (%21), fabrika atıkları (%11), görüntü kirliliği
(%10), küresel ısınma (%9), şehirleşmenin fazla olması (%6), hayvanların neslinin tükenmesi (%6), yeşil alanların
az olması (%6), toprak kirliliği (%4)’dir. Öğrencilere göre en önemli üç çevre sorunu sıra ile; çevre kirliliği, hava
kirliliği ve ormanların yok edilmesidir. Bazı öğrenciler güncel çevre sorunlarının farkında olsalar da, ülkemizde
yaşanan göçmen sorunu, sokak hayvanları, hırsızlık, şiddet, TV programları gibi önemli güncel problemlerle çevre
sorunlarını karıştırmaktadır. Öğrenciler çevre kirliğinin sebebi olarak; insanların duyarsızlığı (%65), bilgi sahibi
olamamak (%26), para hırsı/çıkar/bencillik (%24), fabrika bacalarında filtre kullanılmaması (%19), belediyelerin
ilgisizliği (%12), bina yapmak/yeni yerleşim alanları açmak (%10), şahsi araç kullanımı/toplu taşıma tercih
edilmemesi (%8), denetimlerin yetersiz olması/gereken cezaların uygulanmaması (%8), insanların ihtiyacından fazla
tüketmesi (%6), sanayileşmenin/fabrikaların fazla olması (%5), her ürünün kolay ve hazır olarak üretilmesi (%4),
nüfus artışı (%3), insanların doğal hayatı dilediği gibi kullanabileceği düşüncesi (%2) şeklinde ifade etmişlerdir.
Öğrencilere göre çevre sorunlarının olası önemli sonuçları: insan sağlığını olumsuz etkiler (%27), nefes alacak hava
kalmaz (%23), salgın hastalıklar artar (%22), çevredeki çöpler çoğalır (%22), ölümler artar (%15), dünya
yaşanmayacak bir hal alır (%14), insanlar ruhsal ve psikolojik problemler yaşar (%12) şeklindedir. Öğrenciler
yaptıkları açıklamalar ile çevre sorunlarının olası sonuçlarında özellikle insanların zarar göreceği konusunda
yoğunlaştıkları görülmektedir. Öğrencilerin çevre konularında bilgi kaynakları sırası ile TV haberleri (%80), internet
site/haber (%62), TV kamu spotları (%54), öğretmenler (%53), aile (%52) şeklindedir. Öğrencilerin çevre konusunda
farkındalık, bilgi, tutum ve davranış kazanmasında TV önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: güncel çevre sorunları, farkındalık, ortaöğretim
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Giriş
Günümüzün önemli tartışma konularından biri küresel iklim değişikliğidir. Bilim dünyası uzun yıllardan beri bu konu
üzerine dikkat çekmeye çalışsa da, ülkelerin siyasi otoritelerince ve sivil vatandaşlarca bu konuya gereken önem
verilmediği düşünülmektedir. Nitekim en son yaşanan Amerika’nın Paris İklim Antlaşması’ndan imzasını çekmesi
olayı, bu durumun bir kanıtı olarak değerlendirilebilir. İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin sağlıklı bir şekilde
yürütülebilmesi için, bireylerin çevre hakkında yeterli farkındalığa, bilgiye, bilince ve tutuma sahip yetiştirilmesi
gerekir. Bu durum ancak etkili bir çevre eğitimi ile mümkündür. Özellikle gençlerde çevre okuryazarlığı (bilgi, tutum,
davranış ve eğilim) oluşabilmesi için, öğrencilerin küresel iklim değişikliği hakkında neler bildiklerini belirlemek
önemlidir. Bu çalışmanın amacı; ortaöğretim öğrencilerinin küresel iklim değişikliğinin sebepleri, etkileri, olası
sonuçları, kaygı düzeyleri, iklim değişikliği üzerinde etkili olabilecek durumlar ve bununla mücadele ile halkın
adaptasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü çalışmalar hakkında haberdar olup olmadıkları hakkında
bilgi edinmektir.
Materyal ve Metot
Araştırmada survey (tarama) modeli kullanılmıştır. Ölçme aracı olarak uzmanların görüşleri doğrultusunda,
araştırmacı tarafından geliştirilen “Küresel İklim Değişikliği” anketi kullanılmıştır. Ankette; dört adet açık uçlu soru,
üç adet bilgi düzeyleri, bir adet endişe düzeyleri hakkında, 15 adet bazı davranışların küresel iklim değişikliğine olan
etkilerini belirlemeye yönelik dörtlü Likert tipi ifade bulunmaktadır. Araştırma 2016/2017 öğretim yılının ikinci
döneminde, Ankara- Genç Osman Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, 9. ve 10. sınıf, toplam 249
öğrencinin random seçimi ile belirlenmiştir. Verilerin analizinde, nitel veriler için betimsel analiz, nicel veriler için
deskriptif istatistik tekniği kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Öğrencilerin, küresel iklim değişikliğinin sebepleri konusundaki görüşleri; bilgim yok/az derecede bilgim var: %78,3,
etkileri konusundaki görüşleri; bilgim yok/az derecede bilgim var: %77,5, mücadele ve halkın adaptasyonu
konusundaki görüşleri; bilgim yok/az derecede bilgim var: %87,1. Öğrencilerden küresel iklim değişikliğini
tanımlamalar istendiğinde; 108 öğrencinin herhangi bir tanım yapamadığı, geriye kalanların doğru bir açıklama
yapmakta zorlandığı görülmüştür. Tanımlar içerisinde en çok iklimlerin değişerek yazların daha sıcak ve kurak,
kışların ise daha soğuk geçeceği, havaların ısınması ve kutupların erimesi üzerinde yoğunlaştıkları tespit edilmiştir.
İklim değişikliğinin sebepleri çoktan aza doğru, çevre kirliliği, insanlar (bilinçsizlik), fazla yakıt ve enerji tüketmek
olduğu ifade edilmiştir. Elde edilen bu veriler, öğrencilerin küresel iklim değişikliği konusunda yeterli bilgiye sahip
olmadıkları, konu ile ilgili kavram karmaşası yaşadıkları, kavramları yanlış öğrendiklerini ortaya koymaktadır.
Öğrencilerin %56,6’sı küresel iklim değişikliğinin olası sonuçlarını endişe verici, %35,3’ü çok endişe verici, %5,2’si
endişe verici olmadığını, %2,8’i hiç endişe verici olmadığını belirtmiştir. Öğrencilerin çok büyük bir kısmı küresel
iklim değişikliğini endişe verici (%91,9) olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin küresel iklim değişikliğinde en etkili
olduğunu düşündüğü olaylar/durumlar ise; geri dönüşümlü ürünler kullanmak, daha az yakıt tüketen araçlar
kullanmak, atıkları türlerine göre ayırmak, çöp üretimini azaltmaktır. Bu durum öğrencilerin küresel iklim değişikliği
ile mücadelede geri dönüşüme önem verilmesi gerektiği üzerinde durdukları şeklinde yorumlanabilir. İklim değişikliği
ile ilgili mücadele ve halkın adaptasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü çalışmalardan öğrencilerin
%92,8’i haberdar olmadıklarını belirtmişlerdir. Bu durum yürütülen bu faaliyetlerin görünürlüğü ve öğrencilere
ulaşılabilirliği konusunda ciddi sorunların olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: küresel iklim değişikliği, bilgi düzeyi, ortaöğretim
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Giriş
Çanakkale ve çevresine kadar gelen deniz kaplumbağaları genellikle insana bağlı etkenlerden dolayı (avcılık, tekne
kazaları vb.) bölgede yaralı olarak görülmektedir. Bu nedenle nesli tehlike altında olan bu canlıların ilk müdahalerinin
uygun ve hızlı şekilde yapılması çoğu zaman canlı için hayati önem taşımaktadır. Son yıllarda Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOMU DEKUM
http://dekum.comu.edu.tr/.)’ne yapılan ihbarlar ve bu merkezden alınan bilgiler, deniz kaplumbağalarının sıklıkla
Çanakkale’nin Lapseki ilçesi civarında görüldüğü yönündedir ve yerel basında ve haberlerde de sıklıkla yaralı ve ölü
olarak sahile ulaşmış deniz kaplumbağası haberleri çıkmaktadır.
Materyal ve Metot
Şampiyon Yüzücüler tiyatro oyunu, deniz kaplumbağalarını 10-11 yaş grubundaki öğrencilere tanıtmak; bu canlıya
ve doğa karşı toplumsal bilinç aynı zamanda farkındalık sağlanması amacıyla hazırlanmış bir çocuk tiyatro oyunudur.
Şampiyon yüzücüler tiyatro oyunu 2015-1016 Eğitim Öğretim yılında Lapseki ilçesinde öğrenimine 5. sınıfta
seviyesinde öğrenime devam etmekte olan 70 öğrenciye sergilenmiştir. Öğrencilerin doğaya yönelik tutumlarını
belirlemek amacıyla tiyatro oyunu sırasında sorular sorulmuştur ve öğrencilerin bu ifadeleri kendi görüşlerine göre
tiyatro oyunu öncesi ve sonrasında değerlendirmeleri istenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmada öğrencilerin verdikleri cevaplar ve oyun sonrasındaki paylaşımları tartışılmıştır. Çalışma çevre
eğitiminde tiyatronun bir eğitim yöntemi olarak kullanılmasını ve tiyatronun pedagojik önemine çevre eğitimi açışında
dikkat çekmesi açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Çevre eğitimi, Deniz Kaplumbağaları, Okul Dışı Öğrenme, Fen Eğitiminde Tiyatro
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1

Giriş
İnsanın doğa ile kurduğu ilişkinin niteliği çevre sorunlarının oluşmasında ve önlenmesinde en temel faktörlerden birini
oluşturur. Çevre sorunlarındaki artış, insanı doğa ve çevresi ile olan ilişkisi üzerine eskiye nazaran daha çok
düşünmeye itmiştir. Çevreye dair soru ve sorunları kendine konu edinen çevre felsefesi ve daha da özelde çevre etiği,
insanın doğayla olan ilişkisinde belirleyici bir etkiye sahip olurken, karşılıklı bir biçimde, insanın doğayla olan
ilişkisiyle, başka bir deyişle, insanın doğadan ne anladığı ile şekillenmiştir. Attitudes to Nature adlı makalesinde, insan
ile doğa arasındaki ilişkiyi “yabancı”, “yabancılık” kavramları üzerinden ele alan John Passmore, bir insan başka bir
insan ile ilişkisi söz konusu olduğunda nasıl ilişki kuracağını, onunla nasıl başa çıkabileceğini az ya da çok biliyorken,
söz konusu insanın doğa ile olan ilişkisi olduğunda, doğayla nasıl bir ilişki kuracağını ve onunla başa çıkabilmenin
yollarını yeterince bilmediğini öne sürer.
Materyal ve Metot
İnsanın doğa ile ilişkisine dair bilgiler içeren eserleri incelediğimizde, tarihsel olarak, bu ilişkinin korkma, tapınma,
egemen olma, dönüştürme, tahrip etme gibi farklı biçimlerde ilerlediğini görebiliriz. Bu ilişkinin şekillenmesinde
etkili olan birçok faktörden bahsedebiliriz, örneğin dönemin filozoflarının yaklaşımları, dinler ve onlara kaynaklık
eden dini metinlerin etkisi, ekonomik ve politik nedenler. Bu çalışmada, farklı dini metinlerden yapacağım alıntılar
ile dinlerin ve filozofların doğaya dair yaklaşımlarına değinerek insan-doğa ilişkisinin şekillenmesindeki etkilerini
göstermeye çalışacağım.
Bulgular ve Tartışma
İnsan-merkezci bir karaktere sahip insan-doğa ilişkisi çevre sorunlarının ortaya çıkışında etkili olmuştur. Dönemin
filozoflarının, kanaat önderlerinin, dinlerin ve dini metinlerin sunduğu yaklaşımlar insan-merkezci insan-doğa
ilişkisinin oluşmasında en etkin faktörlerken aynı zamanda bu ilişkiyi insan-merkezci olmaktan çevre-merkezci
olmaya dönüştürmede de başvurulacak en etkin faktörlerdir. Bu çalışma ile bunu olabilirliğini göstermeye
hedefliyorum.
Anahtar Kelimeler: Doğa, Çevre etiği, İnsan-doğa ilişkisi
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Giriş
Çevre sorunlarını çözebilmek, ekolojik açıdan duyarlı bir toplum olabilmek ve toplum/kamu yararı öncelikli çevre
politikası oluşturabilmek için, çevre ve ekoloji konularında örgütlenmenin her düzeyde etkin, işlevsel olması
sağlanmalı ve bu bağlamda çevre yönetimi ile ilgili süreçlerin yasal ve kurumsal altyapısı oluşturulmalıdır. Türkiye'de
bu tür alt yapıya sahip belli başlı örgütlenme modelleri örnekleri mevcuttur. Bu birliktelikler genellikle dernek adına
altında toplanmışlardır. Bu çalışmada Türkiye'nin güneyinde doğal ve ekolojik açıdan bir çok avantaja sahip olan
akdeniz bölgesinde, MEGIAD (Mersin Genç İşadamları Derneği) tarafından hazırlanan ve yürütülen EKOLOG33
projesi kapsamında, ekolojik girişimci olarak eğitim alan 16 genç ve onlara önderlik eden 2 mentor tarafından Mersin
merkezli olarak 2009 yilinda kurulan EKOLOG derneği ve bu derneğin faaliyetleri incelenerek çevre ve ekoloji
bilincine sunduğu katkılar anlatılmak istenmiştir.
Materyal ve Metot
Dernek yöneticileri ile yapılan görüşmede ekolojik yaşam, çevre bilinci, doğa ve insan ilişkileri, organik besinlerin
ekolojik çevrede yetiştirilmesinin teşviki ve örnek faaliyet çalışmaları gibi yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler
alınmış ve şu an 122 üyesi bulunan bu derneğin toplumsal açıdan çevre bilincine katmakta olduğu değerler ortaya
konulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
EKOLOG Derneğine yönelik yapılan görüşme ve incelemelerde; şu ana kadar yaptıkları somut çalışmalar ve
planlanan projelerinden yola çıkarak bir çok bilgi edinilmiştir. Ekolojik yaşam bilincinin zenginleştirilmesi açısından
yapılan faaliyetler; organik tarım, yenilenebilir enerji ve ekolojik turizm ana başlıkları altında toplanmıştır. Toroslarda
ve değişik bölgelerde ekolojik yaşamı gösteren kültür ve sağlık gezileri düzenlenmiş, ekolojik yaşam bilincinin
küçüklükten verilmesi gerektigine inanılarak okullarda etkinlikler düzenlenmis ve bunlar gibi bir çok değisik
faaliyetler ortaya konmuştur. Hazırlanan projeler incelendiğinde ise ekolojik yaşam merkezleri, ekolojik parklar
yaratılmasi, organik pazarlar kurulması ve çöpsüz deniz projesi gibi çevre ve ekolojiye sahip çıkan tamamen
gönüllülük esaslı katma değer yaratan projeler oldugu gözlemlenmistir. Bu bağlamda gözlemlenen olumlu dönüşler
ile de ortak hareket etmenin ve birlikte yapılan faaliyetlerin çevre bilinci üzerinde nekadar etkili olduğunu ortaya
koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çevre ve Ekolojik Yaşam, Çevre Bilinci, Ekolojik Yaşam Bilinci, Çevre Bilinci ve Örgütlenme,
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Giriş
Okul öncesi dönem 0-6 yaş arasını kapsayan, gelişme ve öğrenmenin en hızlı olduğu dönemdir. Dolayısıyla çocukların
doğaya yönelik değer yargıları ve tutumları da 0-6 yaşları arasında oluşmaya başlamaktadır. Doğa bilgisi ve doğa
sevgisi çocuklara oyun temelli öğrenme yöntemiyle gerçekleştirilen çevre eğitimiyle daha etkili bir şekilde
kazandırılmaktadır. Doğal ortamdan uzaklaşan anaokullarında çevre eğitimin sürdürülebilmesi için anasınıflarında
bulunan fen merkezlerinin doğal materyallerle zenginleştirilmesi ve fen etkinliklerinin oyun temelli öğrenme
yöntemiyle verilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada da okul öncesi eğitim kurumuna devam
eden çocukların doğa bilgisine ve doğa sevgisine ilişkin farkındalıkları irdelenmiştir. Ayrıca sınıf ortamında doğal
materyaller arttırılarak çocukların farkındalıkları desteklenmiştir. Araştırmanın, çocukların erken yaşlarda doğaya
ilişkin farkındalıklarının geliştirilmesi konusunda katkı sağlayacağı düşünüldüğü için önemli görülmektedir.
Materyal ve Metot
Bu araştırmada doğa bilgisi ve doğa sevgisi ile ilgili bilinenler hakkında derinlemesine bilgi elde etmek ve çocukların
farkındalık düzeylerini arttırmak amacıyla, nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniğini
uygulanmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan materyaller; açık-kapalı kozalaklar, mazı kozalağı, incir kabuğu,
meşe palamudu, çınar tohumu, yapraklar, tasarım kutusu, mantar tıpa ve power point sunumu ile çocuklara anlatılan
Salina Yoon’ un yazdığı “Penguin and Pinecone” adlı öyküden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini Kırklareli
ilinin Babaeski ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na ait bir ilköğretim okulunun anasınıfında bulunan 15 öğrenci
oluşturmaktadır. 2016-2017 eğitim öğretim yılında yapılan etkinliğin ilk uygulama aşamasına 15 öğrenci katılırken,
ikinci uygulama aşamasına 14 öğrenci katılmıştır. İlk uygulama gününde çocuklara doğal materyaller gösterilmiş ve
gösterilen nesnelere ilişkin farkındalık durumları kaydedilmiştir. Aynı uygulama günü gösterilen materyallerin
içerisinde yer aldığı Türkçe, oyun, müzik ve sanat etkinlikleriyle bütünleştirilmiş fen etkinliği kapsamında okul
öncesinde özel öğretim yöntemlerinden, oyun temelli öğrenme yöntemi ve formal anlatım yöntemi
uygulanmıştır. İkinci uygulama gününde çocuklara doğal materyaller tekrar gösterilmiş ve yarı yapılandırılmış
görüşme tekniğiyle farkındalık durumları kaydedilmiştir. Çocukların uygulama öncesi ve uygulama sonrası doğal
materyalleri tanıma frekansları incelenerek doğa bilgi düzeyleri ve doğa bilgi düzeylerinde uygulama esnasında
kullanılan yöntemlerin etkisi incelenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Araştırmanın bulgularına göre, “Merhaba Kozalak” adlı etkinliğin sonunda değerlendirme uygulamasında
çocuklardan doğayla ve kozalaklarla ilgili sevgilerini anlatan bir resim yapmaları istendiğinde 10 çocuğun çam ağacı,
kozalak ve kalp sembolünün olduğu bir resim yaptığı, 5 çocuğun ise çam ağacı ve doğayla ilgili nesnelerin olduğu
resim yaptığı tespit edilmiştir. Bu bulgular doğrultusunda “Merhaba Kozalak” adlı etkinlik çocuklara doğa sevgisi
kazandırmada etkili olduğu saptanmıştır. “Merhaba Kozalak” ve “Kozalağın Sesi” adlı her iki etkinlikte de çocukların
doğa bilgilerinin arttırılması amaçlanmış olup; doğal materyallerin bazılarının çocuklara tanıtımı sadece fen
merkezinde formal anlatım yöntemiyle yapılırken bazıları bütünleştirilmiş fen etkinliği kapsamında oyun temelli
öğrenme yöntemiyle yapılmıştır. Uygulama sonrası yarı yapılandırılmış görüşme tekniğini ile elde edilen bulgulara
göre, çocukların oyun temelli öğrenme yöntemiyle tanıdığı doğal materyallere (açık-kapalı kozalak, kozalak tohumu
ve mazı kozağı) ilişkin farkındalık düzeyinin, formal anlatım yöntemiyle tanıdığı doğal materyallere (çınar tohumu,
incir kabuğu ve meşe palamudu) ilişkin farkındalık düzeyinden daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak formal
anlatım yöntemindense, oyun temelli öğrenme yönteminin çocuklara doğa bilgisi kazandırmada daha etkili olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çevre Eğitimi, Doğal Materyaller, Doğa Sevgisi, Fen Merkezi, Okul Öncesi Dönem.
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Giriş
Hologram kelimesi Yunanca sözcüklerin bileşiminden oluşur. "Holos" (Tam Görüntü) ve "Gram" (Yazılı)
anlamındadır. Hologram lazer ışın dalgalarının pozitif karışımı ile oluşan üç boyutlu kayıttır. Hologram elde
edilmesini sağlayan işlemler dizisine holografi denmektedir. Özellikle ışık, ses, elektronlar ve lazer üzerine yapılan
araştırmalar sonucu geliştirilen holografi; fizik, kimya, mühendislik gibi pek çok alanı içinde barındıran bir tekniktir.
Materyal ve Metot
Bu teknik ile ortamdaki sesin ya da ışığın tüm fiziksel özelliklerinin kaydedilmesi, depolanması ve yeniden yapımı
yani başka bir zamanda veya yerde tıpatıp tekrar oluşturulması amaçlanmaktadır. Holografi, çok sayıda fizikçi,
kimyacı, matematikçi ve mühendisin araştırma ve uygulamaları ile yaratılmış ve halen geliştirilmesine devam edilen
çağdaş bir görüntüleme tekniğidir. Bu teknikle ışığın ve sesin kaydedilmesi, depolanması ve istenilen bir zaman ve
mekanda yeniden oluşturulması amaçlanmaktadır. Ağırlıklı olarak bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarda
kullanılan holografi, sanatçıların bu tekniğin sanatsal potansiyelini keşfetmesiyle birlikte pek çok ülkede sanat
alanında da artarak kullanılmaya başlamıştır. Bu çalışmadaki amaç laboratuvar malzemeleri ve biyolojik objelerin
sergilenmesidir. 3 boyutlu çizilmiş objelerin yanında laboratuvar materyalleri de video kaydı ile holograma uygun
hale getirilebilir. Laboratuvar materyallerinin kayıt işlemi için objeler, yeşil renkli döner bir platform üzerinde ve
green screen (yeşil ekran) önünde; yaklaşık 10 saniyede 360˚ derece döndürülerek önceden sabitlenmiş bir kamera
yardımıyla görüntülenir.
Bulgular ve Tartışma
Bu araştırma ise biyolojik materyallerin hologram tekniği ile arşivlenmesi ve sergilenmesi amaçlanmıştır. Bu
araştırma holografi tekniğin biyolojik materyal arşivlenmesi, gösterilmesi için gereken yazılım donanım çözümlerini
içermektedir. Objelerin nasıl hologram haline getirileceği ve ne tip donaımla gösterilebileceği çalışmada özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hologram, holografi, 3 boyutlu, Biyolojik materyal
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Introduction
The purpose of this study is to give information about pupil’s rights in about how they should proceed if they wish to
report of or complain about any aspect of their school environment they are dissatisfied with. The school must involve
the pupils in planning and implementing measures that will improve health, environment and safety, and pupils and
parents should take part in this work.
Material and Methods
In this study, a questionnaire was applied the high school pupils (9th Class), totally of 50. covers their environmentally
dissatisfied items. The questionnaire has been assed and some useful out comes suggested as recommendation school
governors and regional environmental bodies. It has been seen that most of pupils have some trouble about health and
environmental issues of their school and class.
Results and Discussion
Anyone who feels that a school building or playground cause discomfort can now turn to the school and ask for any
deficiency to be remedied. In the same way, all those who feel harassed by offensive words and acts, such as bullying,
violence, discrimination, racism and ostracism, can contact the school and ask for something to be done about this.
Both pupils and parents can contact the school and ask for improvements to the school environment. The school
environment is of great importance to pupils’ well-being and learning results. It was important the pupils’ themselves
report of any aspect of the school environment that needs improvement.
Key Words: School environment, health, pupils.
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Introduction
It is well known that traditionally environmental education mostly has a direction on changing individual knowledge,
attitudes, and behavior. In this point the human efficiency on earth and its ecosystems has compulsory led us to learn
social issues and ecological systems relationships.
In order to preserve natural resources individuals should know something about the environmental issues in their
communities, nationally and globally. In the controversy, the public mostly wants environmental protection, but they
expect the government to provide that protection by going after business and industry's big environmental polluters.
In that sense, the legislation has failed.
Material and Methods
It has been suggest that rather than taking as a starting point the natural environment, educators should begin with an
exploration of how lifestyle habits contribute to an individual's overall health and well-being. However, the current
environmental education is focusing on changing behaviors without regard to human and community needs; he does
not address specific pedagogical approaches or environmental education programs. In this study, secondary school
students attitudes towards to environmental issues to study. For this aim a questionnaire for 12th level students will
be applied. The findings will be asses according to statistical methods.
Results and Discussion
Previously, interactive and ecological views of learning define learning as successful participation and increasing
possibilities for action in a social-ecological system. The findings going to show us whether students education in
High school could give them some eligible, acceptable attitudes. In this study, it has been suggested that it is possible
that any number of ecological frameworks might be used to understand the interactions between environmental
education programs and other elements of a social-ecological system.
Key Words: Education, environmental attitudes, students
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Introduction
In spite of the significant changes in the learning environments, we usually think about the potential learning
environment that includes all sources of knowledge to use for every pupil in the process of study. But it well known
that showed that learning environments is in connection with different school subjects. In this point students come out
as an important point that students’ desire and opinions about the necessity of learning of each school subject is vital.
Material and Methods
The main source of knowledge about environmental issues is cover usually very abstract material, in spite of the fact
that mathematicians, physicists and chemists had been especially active in the renewal of learning resources. This
makes a little change on the nature of learners’ real choices of sources of knowledge. In this study, we aimed how
basic scientific concepts of basic and essential scientific knowledge could affect students learning environmental
concept. For this purpose we applied a questionnaire to 9th level high school students that cover basic questions
respect to how students correlate basic scientific courses.
Result and Discussion
It was found that essential factor is the content of learning material and the quality of the textbooks. But, unfortunately,
the most of textbooks contain much new materials for environmental education they have not become more interesting
for the majority of pupils.
Key Words: Environmental education, textbooks, pupils, learning
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Giriş
Çevre sorunları, çevrenin asli bir öğesi olan insanı da etkileyecektir. İnsanların neden olduğu çevre sorunlarının
çözümü yine insanlara düşmektedir. İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için,
çevre bilincine sahip olan, çevreye duyarlı tutumlar geliştirmiş bireylerin yetiştirilmesi ancak etkili bir çevre eğitimi
ile sağlanabilir. Literatürde genel olarak öğrencilerin çevreye yönelik bilgi, tutum, davranış ve eğilimlerini ölçmeye
yönelik araştırmalara rastlanmaktadır. Araştırmalarda tutum çalışmalarına ağırlık verildiği dikkat çekmektedir.
Araştırmalarda kullanılan ölçeklerde, enerji tasarrufu ile ilgili ifadeler yer alsa da, doğrudan enerji tasarrufunu
ölçmeye yönelik ve enerji tasarrufunu etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılması amaçlanan sadece bir çalışmaya
rastlanmıştır. Bu araştırmanın amacı; öğrencilerin kendi yaş grubuna uygun çevre dostu davranışlarından yola çıkarak,
enerji tasarrufu konusunda farkındalık düzeylerini tespit etmektir.
Materyal ve Metot
Araştırmada “Davranış Amacı Merkezli Yaklaşım (Intent-Oriented Approach)” esas alınarak öğrencilerin enerji
tasarrufu ile ilgili olarak yararlı davranışları tespit edilmeye çalışılmıştır. Literatürde yer alan ölçeklerin bazılarında
yer alan ifadelerin bu yaş grubuna uygun olmaması (örneğin; yakıt tasarrufu yapmak için saatte 90 km hızla giderim)
ve doğrudan enerji tasarrufu ile ilgili ifadeleri barındırmaması (örneğin; çevre ile ilgili kitaplar okumaktan hoşlanırım)
nedeniyle, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Enerji Tasarrufu Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 36 madde
ve 6 boyuttan oluşmaktadır: 1. Isınma ve yalıtım, 2. Aydınlatma, 3. Elektrikli ev aletleri, 4. Su, 5. Atıklar, 6. Ulaşım.
Katılımcıların enerji tasarrufu davranışlarını hangi sıklıkla yaptıklarını ifade edebilmeleri için zaman aralıklı beşli
Likert kullanılmıştır. Katılımcılar Ankara-Yenimahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören toplam
345, 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin random seçimi ile belirlenmiştir. Araştırma 2016/2017 öğretim yılının ikinci
döneminde gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde deskriptif istatistik tekniği kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Öğrenciler, ölçeğinin genelinden ( = 3,56) ve alt boyutlarından (ısınma ve yalıtım: = 3,35; aydınlatma: = 3,94;
elektrikli ev aletleri: = 3,57; su: = 3,47; atıklar: = 3,50: ulaşım: = 3,52) elde edilen davranış puanlarının, normal ve
üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu durum öğrencilerin farkındalık düzeylerinin orta-iyi olduğu şeklinde
yorumlanabilir. Öğrencilerin enerji tasarrufu konusunda farkındalıklarının en düşük olduğu davranışlar, aşağıda
sunulmuştur. Isınma ve yalıtım; kış aylarında odalarında çamaşır kurutmak (=2,01), kalorifer peteklerinden/sobadan
çıkan ısı kaybının önlenmesi için tedbir almak ( = 2,39), odalar havalandırılırken kombi ve radyatör kapatmamak
( = 2,92). Aydınlatma; ışık miktarını kontrol edebilen lambalar tercih etmemek ( = 2,68). Elektrikli ev aletleri;
bulaşıkları makinaya koymadan önce akan suda durulamak ( = 1,58), saç kurutma makinasını en yüksek ısı ayarında
kullanmak ( = 2,45), kullanılmağı zamanlarda TV, müzik seti gibi aletleri kumandadan kapatmak ( = 2,6). Su; dişler
fırçalanırken musluğu açık bırakmak = (2,41). Ulaşım; motorlu ulaşım araçlarına binmektense bisiklet kullanmayı
tercih ederim ( = 2,95). Literatürde öğrencilerin çevreye karşı tutumlarının olumlu olduğu yönünde çok sayıda
araştırma bulunmaktadır. Ancak öğrencilerin çevreye karşı olumlu tutumlarının tam olarak davranışa dönüştürdüğünü
söylemek mümkün değildir. Enerji tasarrufu ile iligli olarak küçük yaşlardan itibaren aileden başlanarak, ilköğretim
ve ortaöğretimde etkili farkındalık, bilgi, tutum, davranış ve eğilim çalışmaları yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: enerji tasarrufu, farkındalık, ortaöğretim

318

(13437) Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencilerinin Geri Dönüşüm Konusunda Bilgi ve
Farkındalığı / Knowledge and Awareness of Recycling Amongst the Students of Near
East UNIVERSITY
MEHTAP TİRYAKİOGLU 1, SONGÜL VAİZOĞLU 2, SELDA ÖNDEROĞLU 2, DİLARA ÜNALAN 2, ALİ
EREN ÖZTÜRKOĞLU 2, BUSE ÇUVALCIOĞLU 2, ENES POTOĞLU 2
1
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
2
YDÜ, TIP FAKÜLTESİ
yukselgiller@yahoo.com
Giriş
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kampüsünde birinci sınıf öğrencilerin geri dönüşüm konusundaki bilgi ve
farkındalığını değerlendirmek ve çevre bilincini artırmaya katkıda bulunmak.
Materyal ve Metot
Araştırma YDÜ tıp,mühendislik ve hukuk fakültelerinin birinci sınıflarına devam eden 1178 öğrencide planlanmış
ancak öğrencilerin 664’üne ulaşılmıştır. Kesitsel olarak planlanan araştırma tanımlayıcı olarak tamamlanmıştır.
Araştırmada araştırmacılar tarafından hazırlanmış 14 sorudan oluşan yapılandırılmış anket formu öğrencilere gözlem
altında doldurtulmuştur.Veriler SPSS 18.0 paket programı ile analiz edilmiş,incelenen parametler ile tanımlayıcı
istatikler hesaplanarak marjinal ve çapraz tablolar yapılmıştır.İstatiksel analizlerde p<0,05 değerleri önemli kabul
edilmiştir. Araştırma için YDÜ Etik Kurulu’ndan izin alınmıştır (Etik Kurul No=482-2017).
Bulgular ve Tartışma
Toplam 664 kişiye ulaşılan çalışmada katılımcıların %38,8’i kadın,%61,2’si erkektir. Yaşları 15-56 arasında
değişmekte olup yaş ortalaması 20,8 ± 3,332 dir. Öğrencilerin % 41,2’si tıp, %31,7’si hukuk, %27’si mühendislik
fakültesi öğrencisidir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu sırasıyla Türkiye, Suriye, Ürdün, KKTC ve Nijerya’dandır. Geri
dönüşebilir malzemelerden en sık belirtilenler sırasıyla plastik, cam, kağıt ve pet şişe iken en az bilinenler tahta, PVC
ve çeliktir. Tuvalet kağıdı geri dönüşebilen bir materyal olmadığı halde geri dönüşebilir materyal olarak belirtilmiştir.
Geri dönüşüm için çöplerini sürekli ayrıştıranlar, öğrencilerin %13,9’udur; %29,8’i de hiçbir zaman ayrıştırmadığını
belirtmiştir. Katılımcıların %28’i halen, %61,6’sı ise Kıbrıs’a gelmeden önce ülkelerinde geri dönüşüm yaptığını ifade
etmiştir. Alışverişlerinde naylon torba kullanmayan öğrenciler, tüm katılımcıların % 12’sidir. Erkeklerin (%31,7), kız
öğrencilerden (%22,2) istatistiksel olarak önemli düzeyde (p<0,05) daha fazla geri dönüşüm yaptığı belirlenmiştir.
Asya ülkelerinden gelen öğrencilerin (%25,6), Avrupa (%75), Afrika ülkelerinden gelenlerin is %37,8’inin halen geri
dönüşüm yaptığı belirlenmiştir. Afrika ülkelerinden gelenler kampüsteki geri dönüşüm atık alanlarını daha fazla
bilmektedir (p<0.05). Mühendislik fakültesi öğrencilerinin diğer fakültelere göre atık alanları daha fazla bildiği
belirlenmiştir (p<0.05). Öğrencilerin %45,8’i üniversitede geri dönüşümle ilgili çalışmalarda gönüllü olabileceğini
belirtmiştir.
Bu araştırmanın sonucunda anket yapılan öğrencilerin geri dönüşüm konusundaki bilgi ve farkındalığının yetersiz
olduğu belirlenmiştir. Yakın Doğu Üniversitesi’nde başlatılan YDÜ Geri Dönüşüm projesinin devamında yapılacak
olan seminerler, festivaller, filmler, pankartlar, posterler ve bildiriler aracılığıyla tasarlanan geri dönüşüm tanıtım ve
bilinçlendirme çalışmaları sonrasında (2017-2018 eğitim yılı sonunda) yeni anket ve değerlendirme ile, yapılan
etkinliklerin geri dönüşüm farkındalığına etkisi belirlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık, Çevre, Geri Dönüşüm, Kampüs
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Artan çevre sorunları ve bunların insana yönelik olumsuz etiklerinde dolayı, çevrenin korunması ve çevre bilinci
kazanılması hem ulusal hem uluslararası alanda her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. İnsanoğlunun doğayı
tahrip etmeden yaşayabilmesi için devletler, sivil toplum kuruluşları ve hatta özel sektör girişimlerde bulunmaktadır.
Hem üretim hem de koruma anlamında en çok işe koşulacak ya da danışılacak mesleklerin başında biyologlar yer
almaktadır. Biyologlar sadece meslek olarak çevre ile ilgilenmemekte, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarına
çalışan, rehber olan; formasyon ile eğitim sektöründe yer alarak çevre konusunda daha bilinçli nesil yetiştirmekte de
görev alacak bireyler olmaktadırlar. Hem mesleki hem de toplumsal rollerinden dolayı biyologların lisans eğitimleri
ve özellikle de ekoloji ile eğitimleri önemli olmaktadır. Lisans eğitimlerinde sahip olacakları yeterlikler mesleki ve
toplumsal rollerini etkileyecektir. Ekoloji konusunda hangi özelliklere sahip biyologlar istenildiği eğitim
programlarındaki hedeflerde yer almaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, biyoloji lisans programlarında yer alan
ekoloji ve ekoloji ile ilgili derslerin çıktıları ile programların genel çıktılarında yer alan ekolojiye dönük amaçların
incelenmesi olarak belirlenmiştir.
Materyal ve Metot
Çalışma nitel bir araştırma olup doküman incelemesi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Yükseköğretim Kurulu
tarafından oluşturulan Yükseköğretim Program Atlası içerisinde yer alan 47 programdan, sadece Türkiye’de yürütülen
ve aynı üniversitede birden fazla olması durumunda ise bir program dikkate alınarak toplam 41 üniversitenin programı
incelemeye alınmıştır. Programların öğrenme çıktıları üniversitelerin “bilgi paketi” bölümleri taranarak elde edilmiş
ve hem yürütülen programın ve hem de her dersin öğrenme çıktıları Bloom taksonomisine göre sınıflandırılmaya
çalışılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Genel olarak yapılan incelemelerde öğrenme çıktılarının ağırlıklı olarak Bloom taksonomisinin alt düzeylerine dönük
olduğu görülmüştür. Günümüz dünyasında eğitim kurumlarından beklenen analiz eden, üreten ve eleştirebilen bireyler
söz konusu olduğunda program çıktılarının tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Öte yandan Türkiye
Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi’ne bakıldığında program çıktılarının hiyerarşik biçimde bilgi, beceri ve
yetkinlik olarak tasarlandığı görülmektedir. Beceri ve yetkinlik alanları Bloom taksonomisinin üst düzeyi ile ilişkili
olduğu düşünüldüğünde bu çerçevenin de dikkate alınmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Biyoloji, lisans eğitim, öğrenme çıktıları, ekoloji
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Introduction
Due to the increasing population density, industrialization, new methods used in agricultural activities and human
activities, the environmental pollution has been reached dangerous dimensions. The deterioration of the natural
balance that has continued since the Earth's existence has brought the nature and living things closer to this negative
situation every day. 75% of the earth is covered with waters. Therefore, the exposing of oceans, seas, rivers, lakes and
underground and surface water resources to pollution distrupts the balance of the world. Towards the end of the 20th
century, the danger became more serious and many contracts and projects were developed by coming to international
platforms.
Material and Methods
In this study, firstly, international contracts and local legislation on environmental and marine pollution were
examined. In addition, the projects and works already carried out in relation to marine pollution in our country have
been evaluated. The experimental study of determination of sea surface waste characterization was made at the
determined points in Istanbul. Within the scope of this study, the results of the region located between KuruçeşmeArnavutköy were mentioned. Sea surface waste characterization was performed on April, August, October and
December to reveal the seasonal changes. Characterization study was based on the Solid Waste Characterization
Analysis Method published by the Ministry of Environment and Urbanization. In this context, characterization study
was performed with 12 waste group which are biodegradable wastes, glass, PET, nylon bag, metal, paper, plastic,
hazardous waste, textile waste, diaper, fireproof material and other flammable material.
Results and Discussion
According to study, annualy, sea surface waste characterized with 70.525% biodegradable wastes and 27,45%
recyclable wastes at region located between Kuruçeşme-Arnavutköy. In addition, the annualy amount of hazardous
waste in this region was determined as 0,125%. The average annual waste volume in the study area was measured as
16 m3 .
As a result of the study it was determined that the sea surface wastes are largely of terrestrial origin according to the
obtained data, so a number of precautions have to be taken in the source of the waste reduction and measures should
be taken to prevent the wastes reaching the sea.
Key Words: Marmara Sea, Sea Surface Wastes, Waste Characterization, Waste Management
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Introduction
The construction sector is one of the sector that generate the most amount of raw materials and therefore generate the
most amount of waste. Although their rates vary according to countries and cities, construction and demolishing
(C&D) wastes account for a large share of solid wastes. C&D wastes occur from construction, demolition, renovation,
repair, maintenance and improvement of buildings, such as houses, schools, hospitals and industrial facilities, roads,
railways and airfields. In addition, wastes from fires and natural disasters cause to occurring of C&D wastes.
Depending on the type of construction and materials types, C&D wastes generally consists of concrete, plaster, brick,
briquette, wood, glass, metal pieces (steel, aluminum, copper, brass) plaster, tile, pipes and asphalt. Urban
transformation studies that have come to the fore with the Municipal Law dated 3/7/2005 and numbered as 5393
became get imperative that the C&D wastes be managed within the appropriate management plans. Waste
management plans should include waste management steps, such as collection, transportation, accumulation, recycling
and landfilling in accordance with waste amount and characteristics.
Material and Methods
In this study, the master plans prepared within the scope of the urban transformation studies to be carried out in the
province of Tekirdağ were examined and risky areas were determined. As a result of the detection work, maps related
to the data of the study area were investigated and the priority areas were determined to be destroyed according to the
risk level. The buildings of these areas and the characteristics of these buildings (floor area of the buildings, number
of floors, materials used, etc.) were revealed. Considering the amount of materials used in the construction according
to the specifications of the buildings, the amount of construction and the amount of waste to be removed was
determined.
Results and Discussion
Within the scope of this study, the present situation of the management of C&D wastes in the framework of urban
transformation works in Tekirdağ Province was evaluated. C&D wastes are disposed into the areas determined by
Tekirdağ Metropolitan Municipality. These areas, in the districts, are generally unsanitary landfills and C&D wastes
are used as daily cover. These wastes are also used as filling material for the construction site in order to restore the
area. However, C&D wastes from the works, such as demolition, renovation, renewal, etc., are thrown into any empty
areas throughout the province without any control mechanism.
Key Words: Construction & Demolition Wastes; Tekirdağ; Urban Renewal Studies; Waste Management
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Bu çalışmada Mardin Tarım alanlarındaki üretiicilerin bitki koruma uygılamalarında karşılaştıkları sorunlar ele
alınmıştır.
Materyal ve Metot
Mardin ilinde bulunan bitki koruma uygulamalarına ait problemleri belirlemek amacıyla yürütülen bu çalışma 2014
yılında Mardin (Merkez, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı ve Nusaybin) araştırma bölgesinde 37 üretici ile bir anket
çalışması yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmadan elde edilen verilere göre Mardin ilinde bitki koruma alanında sadece kimyasal mücadelenin hâkim olduğu
ve diğer mücadele yöntemlerinin çok az uygulandığı belirlenmiştir. Bu çerçevede, çiftçilerin çoğunun gerek arazideki
zararlıları tanıma gerek kimyasal ilaç seçiminde hem bölgedeki ilaç bayileri hem de teknik teşkilat bünyesinde çalışan
teknik elemanlardan belirli düzeyde faydalandıkları öğrenilmiştir. Ayrıca bölge üreticilerine teknik teşkilat
bünyesindeki teknik elemanlardan memnun olup olmadıkları sorulduğunda üreticilerin %70’i memnun olduklarını
ifade ederken üreticilerin %30’ı memnun olmadıklarını beyan etmişlerdir. Bu durumun oluşmasındaki temel sebep
ise teknik personelin il ve ilçe müdürlüklerinde dosya işlemleri ile çok meşgul olmalarından dolayı üreticilere
yeterince yardımcı olamamaları olarak bildirilmiştir. Bununla birlikte üreticilere “İlaçlama ve gübreleme ambalajlarını
kullandıktan sonra ne yapıyorsunuz” diye sorulduğunda üreticilerin %60’ı boş ambalajları toplayıp imha ediyorum
derken %19’u boş ambalajları dereye atıyorum, %16’sı boş ambalajları toprağa gömüyorum diye cevap vermişlerdir.
Bununla birlikte çiftçilerin bu ilaçlama sırasında oluşabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı alınması gereken
koruyucu önlemleri pek fazla önemsemedikleri izlenmiştir. Bu bulgulara göre üreticilerin tarım alanlarında bulunan
hastalık ve zararlılara ile mücadelede sergilemiş oldukları davranışların insan ve çevre sağlığını ciddi oranda etkilediği
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bitki Koruma Sorunları, Anket, Mardin
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Water Quality and State of Pollution in Mürted Lowland, Ankara
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Giriş
Ankara İli’nin 25-30 km kuzeybatısında yer alan Mürted ovası yeraltısuyu miktar ve kalitesi bakımından ilin önemli
bir doğal su kaynağıdır. Mürted Ovasındaki yeraltı suları genellikle içme ve tarımsal sulamaya elverişlidir. Toplam
yağış alanı 1550 km2 olan ovayı, kuzeyden güneye doğru akan Ovaçayı drene etmektedir. Ancak ovanın
kuzeybatısında inşa edilmiş olan Kurtboğazı barajı (Ovaçayı regülatöründen aktarılanla birlikte), Ovaçayı debisinin
büyük bir kısmını depolamakta; depolanan su, kapalı bir isale hattı ile Ankara içme suyunu takviye etmektedir. Mürted
ovasında, Ovaçayı ve Kurtderesi yatağı boyunca uzanan alüvyon bol miktarda yeraltısuyu taşımaktadır. Az killi kum
ve çakıllardan oluşan alüvyonun ovadaki toplam yayılım alanı 120 km2, kalınlığının en fazla olduğu ve en kaba taneli
olduğu Ovaçayı ve Kurtderesi yatağında ise yaklaşık 70 km2 'dir. Bu çalışma, son yıllarda antropojen baskısının yoğun
olduğu Mürted Ovasında yeraltı suyu (YAS) kalitesini izlemek ve kirlenme potansiyelini tespit etmek amacıyla
yapılmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışma, Mart 2015-Aralık 2015 dönemleri arasında yaklaşık bir yıl süreyle mevsimsel dönemlerde
gerçekleştirilmiştir. Alınan yeraltı suyu örneklerinde elektriksel iletkenlik (EC), sıcaklık, pH gibi parametreler yerinde
(in-situ); Pb, Cd, Mn, Hg, As ve B gibi bir takım ağır metaller ve Ca, Mg, Na, K, klorür (Cl), florür (F), sülfat (SO4),
bikarbonat alkalinitesi (HCO3), nitrat (NO3), nitrit (NO2) ve toplam fosfat (PO4) gibi anyon ve katyonlar
laboratuvarda ölçülmüş; toplam sertlik, Sodyum Adsorbsiyon Oranı-Sodium Adsorption Ratio (SAR), % Na ve Kalıcı
Sodyum Karbonat-Residual Sodium Carbonate (RSC) değerleri de hesaplamalarla belirlenmiştir. Analiz
çalışmalarından elde edilen sonuçlar, ulusal ve uluslararası bir takım standart ve sınıflamalarına tabi tutulmuş, yeraltı
sularına ait hidrokimyasal fasiyes tipi (Piper ve Schoeller) ve sulama suyu kalitesi (Wilcox ve ABD tuzluluk
diyagramı) açısından sınıflamaları yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Mürted Ovası yeraltısuyu kalitesinin belirlenmeye çalışıldığı bu araştırma sonucunda özellikle nitrat
konsantrasyonlarının tarım ve hayvancılık amacıyla kullanılan çiftlik alanlarında TSE, WHO ve Yeraltı Sularının
Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelikte yer alan 50 mg/L’lik limit değeri aştığı
belirlenmiştir. Farklı dönemlerde kuyularda belirlenen en yüksek toplam fosfat değeri 0,353 mg/L, toplam azot değeri
ise 53,27 mg/L olarak ölçülmüştür. Yine birçok örneklem noktasında sülfat konsantrasyonlarının TSE limit değeri
olan 250 mg/L’yi aştığı gözlenmiştir. Sülfat miktarlarındaki bu değişimin özellikle bölgenin kayaç yapısından
kaynaklandığı düşünülmektedir. Çalışma sonucunda göze çarpan en önemli kirleticilerden bir tanesi de arsenik miktarı
olmuştur. Ölçüm yapılan istasyonlarda belirlenen en yüksek arsenik değeri 63,09 µg/L olarak ölçülmüştür. Elde edilen
sonuçlar Mürted Ovasında geçmiş yıllara göre su kalitesinde bir bozunmanın meydana geldiğini ve bunun da en
önemli kaynağının antropojenik etkiler olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Mürted Ovası, Yeraltı suyu, Su Kalitesi, Kirlilik
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Giriş
Zayıf radyoaktif özellik gösteren uranyum, düşük dozlarda kayalarda, toprakta ve sularda bulunmaktadır (Donat ve
diğ., 2009). Toksik olan ve uranyum (VI) iyonu halinde bulunan uranyum, çevreye yayılarak, besinlere ve oradan da
insanlara kadar ulaşarak (Bai ve diğ., 2010), kanser, böbrek, akciğer ve karaciğer rahatsızlıklarına neden olmaktadır
(Bozkurt ve diğ., 2011; Amini ve diğ., 2013). Bu nedenle, atık sularda bulunan uranyum elementinin uzaklaştırılması
önem kazanmış ve algler gibi denizel organizmalar bu amaçla kullanılmaya başlanmıştır (Sakamoto ve diğ., 2008).
Bu çalışmanın amacı, sulu çözeltilerde bulunan U (VI) iyonunun 0.1 M HNO3 ile modifiye edilmiş Cystoseira
barbata kullanılarak biyosorpsiyon özelliklerinin incelenmesidir.
Materyal ve Metot
Kahverengi alglerden olan C. barbata (Stackhouse) C. Agardh, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Dardanos
Kampüsü’nden toplanmıştır. Biyokütle, temizlenmiş, yıkanmış ve 60°C’de etüvde kurutulmuştur. Biyokütlenin 0.1 M
HNO3 ile modifikasyonunda Rubin ve diğ., (2005)’in yöntemi kullanılmıştır. Biyosorpsiyon yöntemi olarak kesikli
ekstraksiyon yöntemi kullanılmıştır. Denemelerde kullanılan stok U(VI) çözeltisi (1000 ppm) UO2(NO3)2. 6H2O
tuzundan hazırlanmıştır. pH denemeleri için 0.1 mg C. barbata’ya farklı pH’larda (2-3-5-7-9) bulunan 10 ppm’lik 10
ml U(VI) çözeltisi ilave edilerek sıcaklık ayarlı çalkalamalı su banyosunda 1 saat süre ile 250 rpm hızında ve oda
koşullarında çalkalanmıştır. pH ayarlaması için 0,1 M HCl ve 0,1 M NaOH kullanılmıştır. 10-25-50-100-150-200 ve
300 dk. süre ile biyosorpsiyon denemeleri yapılmıştır. Derişim denemelerinde ise, farklı derişimlerdeki U(VI)
çözeltileri (10-20-50-100-150-200-300 ppm) stok çözeltiden seyreltilerek hazırlanmıştır. Langmuir, Freundlich ve
Dubinin Radushkevich izoterm modelleri uygulanmış, maksimum adsorplama kapasitesi belirlenmiştir. Yapılan
analizler, spektrofotometrede 652 nm dalga boyunda ölçülmüştür. Bu ölçümlerde KCl/HCl pH 2 tampon çözeltisi
kullanılmış, Arsenazo III çözeltisi ile kalibrasyon çözeltileri hazırlanmıştır. Biyosorpsiyon denemelerinde Wise Bath
WSB-30 model sıcaklık ayarlamalı çalkalayıcılı su banyosu kullanılmıştır. Biyosorpsiyon denemeleri sonucunda
örnekler, Millipore Millex-HV hydrophilic PVDF 0,45 µm şırınga filtre ile süzülmüş ve örneklerdeki U(VI) miktarı
PG Instrument T-80+ model UV/VIS Spektrofotometre ile ölçülmüştür.
Bulgular ve Tartışma
Biyosorpsiyona pH’ın etkisi Yapılan pH denemelerinde, pH’ın artmasıyla birlikte U(VI) iyonunun tutunma miktarının
arttığı, ancak pH 3 (% 80.89) ile pH 9 (% 85.32) arasında çok fazla değişmediği gözlenmiştir. Biyosorpsiyona sürenin
etkisi Elde edilen sonuçlar, Eşitlik 1 kullanılarak hesaplanmıştır: qt = (Co-Ce)x V /M (1) Denklemdeki Co değeri
başlangıç uranyum derişimini (mg/L), Ce ise dengedeki uranyum derişimini (mg/L), V ise uranyum çözeltisinin
hacmini (L), M ise biyokütlenin kütlesini (g) vermektedir. Elde edilen sonuçlara göre, ilk 150 dk içerisinde
adsorplanmanın tamamlandığı ve 0.16 mg/g değerine ulaştığı görülmüştür. Adsorpsiyon izotermleri Adsorbent
yüzeyinde oluşan adsorpsiyon olayı, Langmuir, Freundlich ve Dubinin Radushkevich izoterm modelleri ile
açıklanmıştır. Elde edilen verilere göre, adsorpsiyon olayının Freundlich izoterm modeline daha çok uyduğu (RF2=
0.98614) ve adsorplama olayının fiziksel olarak gerçekleştiği görülmüştür. Maksimum adsorplama kapasitesinin
(qmax) ise 6.82 mg/g olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, sulu çözeltilerde bulunan uranyumun gideriminde modifiye
edilmiş C. barbata’nın kullanılabileceği belirlenmiştir.
Teşekkür
Bu çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, FHD-2016-968 nolu BAP projesi tarafından desteklenmiştir.
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Giriş
Güllük Körfezi, yoğun su ürünleri yetiştiricilik faaliyetleri, deniz taşımacılığı ve çeşitli kıyı faaliyetleri uygulamaları
nedeniyle Güney Ege sahillerinde önemli bir yere sahiptir. Güllük Körfezi’nde ağ kafeslerde çoğunlukla çipura ve
levrek balığı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Körfezde su ürünleri işletmelerince yoğun olarak yapılan yemleme
faaliyetleri sonucunda çevreye organik atık boşalımı olmaktadır. Balık yetiştiriciliğinde tüketilemeyen yem miktarının
en aza indirilmesi yada etkisinin alternatif yollarla indirgenmesi günümüzün en önemli çalışma alanıdır. Körfezde,
gelişmekte olan kafes balıkçılığı sektörünün çevresel etkilerinin yakın zaman içerisindeki değişimlerine ait bilgiler
oldukça sınırlıdır. Su ürünleri yetiştiriciliğinin çevreye etkisinin belirlenmesinde önemli su parametreleri ve etkilerinin
periyodik olarak izlenmesi gerekmektedir.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada Güllük Körfezi, Kazıklı Limanındaki ağ kafeslerde yapılan yetiştiricilik faaliyetlerinin su ortamına olan
etkileri su kalitesi izleme çalışmaları yapılarak takip edildi. Bu araştırmada Mayıs 2013- Mayıs 2014 tarihleri arasında
ağ kafeslerin etkisinde kalan ve ağ kafeslerin etkisinden uzak olarak belirlenen 2 istasyonda aylık örneklemeler
yapılmıştır. Alınan su örneklerinde, fiziksel ve kimyasal su parametreleri (su sıcaklığı, çözünmüş oksijen, pH,
iletkenlik, tuzluluk, secchi derinliği, forell skalası, amonyum azotu, nitrit azotu, nitrat azotu, toplam fosfor, klorofila, askıda katı madde, TRIX indeksi) takip edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Araştırma sonucunda elde edilen veriler ulusal/ uluslararası sınır değerlere göre değerlendirilmiştir. Su kalite
parametrelerinden elde edilen veriler ile su sıcaklığı ve mevsimler arasında orantılı değişim olduğu belirlenmiştir.
Yetiştiricilik yapılan bölgede balık yemlerinden, balık biyomasından ve balık dışkılarından dolayı ortamdaki
amonyum ve türevlerinin biyolojik aktiviteye ve su kalite parametrelerine etki ettiği tespit edilmiştir. Bölgedeki
yetiştiricilik faaliyetlerini sekteye uğratacak ve ekosistem döngüsünü yakın vadede etkileyecek herhangi problemli
veriye ulaşılmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Güllük Körfezi, Su kalitesi, Ağ kafes, İzleme
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Canlıların hayatlarını sürdürmeleri, büyüme ve gelişmelerini tamamlayabilmeleri için temel besin elementlerine
ihtiyaçları vardır. Süs bitkilerinin ve çim alanların büyüme ve gelişmesini hızlandırmak ve mekânın estetik değerini
arttırmak için gerekli olan besin elementleri kimyasal gübre kullanımı ile yetiştirme ortamına ilave edilmektedir.
Kimyasal gübreleme bir yandan katkılar sağlarken diğer yandan da birtakım olumsuzluklara neden olabilmektedir.
Bitkilerin performansını arttırdığı gerekçesiyle kimyasal gübrelerin aşırı dozlarda kullanılması, çevre ve habitatlar
için ciddi hasarlara ve geri dönülmez tahribatlara neden olmaktadır. Bu olumsuzluklar, kimyasal gübre imali ve
kullanımına alternatiflerin araştırılmasını zorunlu kılmaktadır ve bu kapsamda kentsel açık yeşil alanlarda ihtiyaç
duyulan besin elementlerinin doğal sistemlerden karşılanması sürdürülebilir peyzaj çalışmaları bakımından önem arz
etmektedir. Sürdürülebilirlik insan ve doğaya saygılı, akılcı yaklaşımlarla gelecek nesillerin de dünya üzerindeki
yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli koşullar ve önlemler bütünüdür. Doğal kaynakları ve sağlıklı ortamları
gelecek nesillere tükenmeden aktarabilmek son zamanlarda tasarımlarda üzerinde önemle durulan konular olmaya
başlamıştır. Sürdürülebilir peyzajlar bu kapsamda ele alındığında sadece görsellikten ibaret değil, fonksiyonel ve
sürdürülebilir de olmalıdır.Bu çalışmanın esas amacı kentsel açık yeşil alanlarda kimyasal gübre kullanımının çevreye
olan olası olumsuz etkilerine ve sürdürülebilirlik kapsamında ele alınması gerekliliğine dikkat çekmektir.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada kentsel açık yeşil alanlarda gerçekleştirilen gübreleme ve çevreye olan olası etkileri ile ilgili yurtiçi ve
yurtdışı literatür taranarak bu kapsamda alınabilecek önlemler değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Çim ve süs bitkileri uygulamaları yapılan kentsel açık yeşil alanlardaki yetiştirme ortamları genel olarak azot ve fosfor
besin elementlerini yeterli miktarda içermezler. Bitkilerin ihtiyacı olan bu besin elementleri, kimyasal gübreler
kullanılarak yetiştirme ortamına takviye edilir. Antalya İl’inde 2000 yılında 84 adet aktif yeşil ve 911.980 m2 yüzey
alanı varken, bu sayı 2012 yılında sayı bakımından 423, yüzey alanı bakımından 1.766.896 m2‘ye yükselmiştir.
Buradan yola çıkarak kentsel açık yeşil alanların arttığını ve buna paralel olarak, bu alanlarda gerçekleştirilen bakım
işlemleri kapsamında kullanılacak kimyasal gübre miktarının da artacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. İdeal koşullarda
bile toprağa uygulanan azotlu gübrelerin ancak %50’sinin bitkiler tarafından kullanıldığını, %2-10’luk kısmının yüzey
ve yer altı sularına karıştığı bildirilmiştir. Yapılan hatalı gübre uygulamalarıyla topraklarda tuzlanma, ağır metal
birikimi, besin maddesi dengesizliği, mikroorganizma etkinliğinin bozulması, sularda ötrofikasyon ve nitrat birikimi,
havaya azot ve kükürt içeren gazların verilmesi, sera etkisi vb. sorunlar oluşmaktadır. Sürdürülebilir peyzajlar organik
bir süreçtir ve bu süreç içinde canlıların yapıtaşı olan besin elementlerinin doğal yollardan kazanımı önem arz
etmektedir. Biyolojik gübreler kimyasal gübrelerin kullanımına alternatif olarak, bitkinin temel ihtiyacı olan azot ve
fosforu organik yollardan karşılar. Başta bakteriler olmak üzere, mantar, aktinomiset, alg gibi mikroorganizmalar
biyolojik gübre olarak değerlendirilebilirler. Bitki gelişimini teşvik eden rizobakteriler bitki gelişimine faydalı etkileri
nedeniyle biyolojik gübre olarak kullanılmaktadır. Biyolojik azot fiksasyonu ile sağlanan azot, çim alanların ve süs
bitkilerinin büyüme ve gelişmesini hızlandırmak ve mekânın estetik değerini arttırmak için kullanılabilir. Ayrıca
fosfor çözünürlüğünü artırma konusunda biyolojik gübreler içerisinde mikoriza önemli bir yer tutmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Peyzaj, Gübreleme, Sürdürülebilirlik, Kentsel Açık Yeşil Alanlar
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Introduction
This study was carried out to determination of heavy metal contents of hollyhock (Alcea rosea L.) in roadside soils of
Van Lake Basin. Alcea rosea (L.) belong Malvaceae family is as well as wild medicinal plant.
Material and Methods
Leaf samples of the hollyhock were taken from the roadside area affected heavy metal pollution due to intensive
motorrized traffic and from areas away from the road by taking into account prevailing wind direction in ten different
locations.
Results and Discussion
Generally, heavy metal contents of leaves in roadsides were higher than those in coastal areas far away from intensive
traffic. The increasing rations of Fe, Cd, Cr, Ni and Pb contents of leaves in roadside areas according to those in
coastal areas were obtained as 27.6 %, 16.1 %, 46.1 %, 22.0 % and 23.3 % respectively. While the differences in Fe,
Cu, Cr, Ni and Pb contents of leave, were significant (p<0,05), Mn, Zn and Cd contents significantly (p<0,01) changed
due to distance away to road. The highest Fe, Mn, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni and Pb means were obtained as 810,20 mgkg1, 63,01 mgkg-1, 34,02 mgkg-1, 28,64 mgkg-1, 25,08 mgkg-1, 13,52 mgkg-1, 3,66 mgkg-1 and 4,82 mgkg-1 in areas
close to road respectively.
Key Words: Hollyhock, Wild plant, Heavy metal, Road
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Giriş
Bu çalışmada, Ergene havzasındaki ağır sanayi atıklarıyla kirlenmiş Ergene nehri civarındaki bölgede ağır metal
kirliliği bakımından karınca-toprak-su-bentik çamuru arasındaki olası ilişkiler tespit edilmeye çalışılarak Formica
cunicularia türünün ağır metal çalışmalarında bir biyoindikatör tür olarak kullanılıp kullanılamayacağı tespit edilmeye
çalışılmıştır.
Materyal ve Metot
Formica cunicularia Latreille, 1798 (Hymenoptera: Formicidae) türü karınca işçilerinin ağır metal kirliliği için
biyoindikatör bir organizma olarak kullanılıp kullanılmayacaklarının test edildiği bu çalışmada, Trakya Bölgesi’nde
Ergene Havzası boyunca belirlenen dört farklı lokaliteden Haziran ve Eylül 2015’de olmak üzere iki kez karınca,
toprak, su ve bentik çamuru örnekleri alınmış ve bu örneklerdeki Krom, Mangan, Demir, Kobalt, Nikel, Bakır, Çinko,
Arsenik, Kadmiyum ve Kurşun birikim düzeyleri İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS)
kullanılarak analiz edilmiştir. Örneklenen karıncaların vücudunda ağır metal içeren abdominal bölgelerin belirlenmesi
için ise taramalı elektron mikroskobisi (TEM) görüntüleri elde edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Analiz sonuçları, tüm lokalitelerdeki Eylül ayı karınca örneklemelerindeki metal birikim düzeyinin Haziran ayı
düzeylerine göre artış gösterdiğini ortaya koymuştur. Karınca ağır metal içeriklerinde tespit edilen artışa paralel olarak
su, çamur ve toprak örneklerinde de her zaman bir artış olmadığı, aksine bazı metaller için artış, diğer bazıları için ise
düşüş olduğu tespit edilmiştir. Haziran ayı karınca örneklemelerinde tespit edilen metal birikim düzeyleri ile toprak,
su ve bentik çamurundaki metal birikim düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmesine rağmen, Eylül ayı
örneklemelerinde gözlenen birikim düzeyi artışına bağlı olarak bazı metaller için karıncalar ve diğer örnekler
arasındaki anlamlı farklılığın ortadan kalktığı tespit edilmiştir. Sonuçlar aynı zamanda örnekleme yapılan lokalitelerde
su-çamur-toprak-karınca şeklinde artan ya da azalan bir metal birikimi olmadığını göstermektedir. TEM
görüntülerinin incelenmesi sonucunda ise karıncalarda metal birikimi için iç organların bulunduğu abdominal
bölgenin iyi bir belirteç olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, çalışma süresince örnekleme yapılan ve farklı kirlilik
düzeylerine sahip lokaliteler göz önüne alındığında görece olarak metal konsantrasyonu düşük lokalitedeki F.
cunicularia işçilerinde ağır metal birikimi olsa dahi metal birikimde tespit edilen dönemsel artış türün belirli bir
alandaki metal kirliliğinin takibinde etkili olarak kullanılabileceği sonucunu ortaya koymaktadır.
Teşekkür
Araştırmamızı, maddi olarak 2014/126 no’lu proje ile destekleyen TÜBAP’a, örneklerin analizlerini gerçekleştiren
TÜTAGEM’e teşekkür ederim.
Anahtar Kelimeler: Ağır metal birikimi, karıncalar, biyoindikatör.

330

(12866) Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Katı Atık Karakterizasyonu / Solid
Waste Characterization of Mersin UNIVERSITY Çiftlikköy Campus
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Giriş
Büyük üniversite yerleşkeleri, yaşamsal faaliyetleri göz önüne alındığında mini boyutta bir şehir yapısı
göstermektedir. Doğal olarak şehirlerde görülen çevre sorunlarının tamamı bu yerleşkeler için de geçerlidir. Üniversite
kampüslerinde oluşan katı atıkların yönetiminde atıkların kaynağında ayrılması, toplanması ve uzaklaştırılması
işlemleri yer almaktadır. Katı atık karakterizasyonunda sıklıkla istatistiki verilerden yararlanılmaktadır. Fakat
istatistiki veriler her zaman uygulandıkları alanı temsil edememektedir. Bu nedenle üniversite kampüsleri gibi özel
alanların katı atık yönetimi yapılırken gerçek verilere ihtiyaç duyulacaktır. Bu çalışmada Mersin Üniversitesi
Çiftlikköy Kampusunun katı atık karakterizasyonu yapılmıştır.
Materyal ve Metot
2013-2015 yılları arasında kampus içerisinde yer alan 3 katı atık toplama alanında çöp içeriği belirlenmiştir. 20162017 yıllarında bu alanlara eklenen 2 farklı çöp toplama alanı da çalışmaya dahil edilmiştir. Çöp içeriğinin
belirlenmesinde ASTM tarafından önerilen “İşlenmemiş Kentsel Atıkların Kompozisyonlarının Belirlenmesi Standart
Yöntemi” kullanılmıştır. Toplanan çöpler mutfak atıkları, kağıt-karton, plastik, cam, metal ve diğer olarak
sınıflandırılmış ve tartılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Sonuç olarak Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünün sırasıyla günlük atık miktarı ve günlük kişi başına düşen
atık miktarı yaklaşık olarak 240,32 kg ve 0,02 kg olarak hesaplanmıştır. Belirlenen noktalarda günlük olarak oluşan
çöpün %20,79’unu mutfak atıkları, %70,07’sini geri dönüşebilir atıkların oluşturduğu bulunmuştur.%1,14’lük kısmını
ise belirlenen sınıflar dahil edilemeyen (taş, moloz, kül vb.) diğer atıklar oluşturmaktadır. Yapılan analizler sonucu
geri dönüşümü yapılabilecek ve ekonomiye kazandırılabilecek kısmın en büyük yüzdeye sahip olduğu bulunmuştur.
2017 atık piyasası fiyatları kullanılarak yapılan hesaplama sonucu kampüs alanındaki çöplerin geri dönüşümü
sağlandığında yıllık 49 782 TL bir ekonomik fayda elde edilebileceği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Atık karakterizasyonu, üniversite kampüsleri, geri dönüşüm/ Waste characterization, university
campuses, recycling
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(12899) Antalya Körfezi'nde Yapılan Trol Çekimlerinde Toplanan Deniz Çöplerinin
Durumu / State of Bottom Marine Litter Antalya Bay
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Giriş
Bu çalışmada, Temmuz 2016 ile Haziran 2017 tarihlerinde aylık olarak yapılan trol çekimlerinde toplanan çöpler
değerlendirilmiştir. Trol çekimleri, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim Ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından
yürütülen “Antalya Körfezinde Ticari Karides Türlerinin Biyolojik Özellikleri ve Stok Büyüklüklerinin Tahmini”
projesi kapsamında kuruma ait ARAMA 1 gemisi ile yapılmıştır. Çekimlerde, balık, yumuşakça ve karides türlerinin
yanında, bu bölgede bulunan çöpler de hedef dışı olarak toplanmıştır. Yapılan çalışma ile Antalya Körfezinde bilimsel
verilere göre çöp miktarları ve dağılımları belirlenerek veri tabanına katkı sağlanması hedeflenmiştir.
Materyal ve Metot
Antalya Körfezinde, toplamda 178 trol çekimi yapılmış, çekimler 10-50 m, 50-100 m, 100-200 m, 200-500 m ve 500800 metre derinlik tabakalarında MEDITS (Mediterranean International Trawl Survey) protokolüne göre
gerçekleştirilmiştir. Dip trolü çekimlerinde protokolde belirlenmiş olan trol ağı (torbası 20 mm göz açıklığında)
kullanılmıştır. Trol çekimleri, yaklaşık 3 deniz mili/saat hızla ve ağ deniz tabanına oturduktan sonra 30 dakika süre
ile gerçekleştirilmiştir. Çekimler gün doğumundan 30 dakika sonra ve gün batımının 30 dakika öncesi zaman
aralıklarında yapılmıştır. Trol çekimlerinde çıkan çöpler toplanmış ve protokolde belirtilen kurallara göre
sınıflandırılarak tartımları yapılmıştır. Tartımlarda denizde ölçüm yapmak için tasarlanmış (marel marka m 1100) 0,5
g hassasiyetteki terazi kullanılmıştır. Çıkarılan çöplerin toplam ağırlığı, taranan alana bölünerek birim alana düşen
çöp miktarı bulunmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Çekimlerde toplamda 302.231 g çöp toplanmıştır. Bunlar, plastik (110.501 g), lastik/kauçuk ( 49.014 g), metal( 37.837
g), cam/seramik (7.653 g), kumaş (tekstil)/doğal ipler (33.114 g), işlenmiş ağaç (4.821 g), kâğıt (60,5 g), amfora
(35.754 g) ve protokolde yer almayan (sera atıkları 23.480 g) atıklardan oluşmaktadır. Deniz çöplerinin miktarlarında
derinliklere göre farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca çöplerin miktarları mevsimlere ve nüfus yoğunluğuna göre
değişkenlik göstermektedir. Çöpler evsel, turizm, balıkçılık, gemicilik vb. kökenli atıklar şeklinde sınıflandırılmıştır.
Toplanan çöplerin dağılımına bakıldığında en büyük payı plastik atıklar (%37) oluşturmaktadır. Bunları sırasıyla
lastik/kauçuk (%16), metal (%12), amfora( %12), kaynağı belirtilmemiş atıklar (Sera atıkları %8), kumaş
(tekstil)/doğal ipler (%11), işlenmiş ağaç (%2) ve cam (%2) takip etmektedir. Kâğıt ve karton miktarı çok az
bulunduğundan, yüzdelik dilime alınmamıştır. Birleşmiş Milletlere göre, 2050 yılında denizlerdeki plastik sayısının,
balık sayısını geçeceği öngörülmektedir. Şu anda Pasifik Okyanusunda Türkiye yüzölçümünün yarısı büyüklüğünde
çöp adası oluşmuş durumdadır.
Anahtar Kelimeler: Deniz Çöpleri, trol Çekimi, Derinlik, Antalya Körfezi
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from Solid Waste of Wood Processing Industrial
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Vermikompost diğer yaygın adıyla solucan gübresi son yıllarda büyük talep görmektedir. Organik tarımın başlıca
girdilerinden olan bu ürün organik tarım ürünlerine olan talebin artmasıyla önem kazanmaktadır. Vermikompost
hayvan gübresi ile karıştırılan organik atıkların toprak solucanının sindirim sisteminden geçirilmesiyle elde
edilmektedir. Ürünün kalitesi, elde etme zamanının kısa olması ve solucanların üreme potansiyellerinin yüksek olması
nedeniyle bu işlemde yaygın olarak Eisenia foetida türü solucan tercih edilmektedir. Kırmızı Kaliforniya solucanı
olarak da bilinen bu tür bir laboratuvar kültürü olarak üretilmektedir. Vermikompost üretimi yapan üreticiler yaygın
olarak büyükbaş hayvan gübresi kullanmaktadır. Geleneksel yöntem %70 hayvan gübresi, %30 bitki atıklarının
karıştırılmasıdır. Hayvan gübresi ekonomik değere sahiptir. Vermikompost üretiminde hayvan gübresinin
kullanılması ekonomik değeri olan bir ürünü ekonomik değeri daha fazla olan başka bir ürüne dönüştürme
işlemidir. Yapılan bazı çalışmalar başka hiç bir amaçla kullanılmayan toksik olmayan endüstriyel katı atıklarında
Vermikompost üretiminde kullanılabileceğini göstermektedir. Yıldız Entegre A.Ş. Mersin Tarsus Organize Sanayi
Bölgesi’nde bulunan 239.297 m² arazi üzerinde, 1.500 m³ günlük üretim kapasitesine sahip bir ağaç ve kağıt ürünleri
sektörü kuruluşudur. Tesis içerisin de buhar kazanı / odun ateşli termik yağ kazanı sistemi bulunmaktadır. Fırında
yakıt olarak işletme içerisinde oluşan ağaç kabukları, atık elyaf, zımpara tozu, testere tozu vb. kullanılmaktadır.
Bunların yanı sıra daha küçük ölçekli ağaç işleme tesislerinden çıkan atıklar da tesiste yakıt olarak kullanılmaktadır.
Fırında kullanılan günlük yakıt miktarı 180-200 ton arasında değişmektedir. Tesisten çıkan kül miktarı yaklaşık olarak
5-6 ton/gün dür. Oluşan küller başka bir amaçla kullanılmamakta, tesis içerisinde depolanmakta ve belirli aralıklarla
belediye çöp alanına götürülmektedir.
Materyal ve Metot
Vermikompost üretimi için kompost kutusu tasarlanmıştır. Çalışmada plastik kaplardan yapılmış kompostlama
üniteleri kullanılmıştır. 40 cm x 25 cm x 10 cm boyutlarındaki plastik kasaların tabanına 3-4 cm aralıklarla 0,5-1,0
mm çapında delikler açılmıştır. Bu şekilde hazırlanan iki kasa aralarında 7 cm boşluk kalacak şekilde üst üste
yerleştirildikten sonra en üste 10 cm arayla delik açılmış bir kapak konulmuştur. Kompost kutusunun en altta kalan
kısmı deliksiz bir hazneden oluşmaktadır. Kompost oluşumu sırasında oluşan organik içeriği yüksek sızıntı suyu
(kompost çayı) burada toplanmış ve bir vana yardımıyla tahliye edilmiştir. Sistem, anaerobik ortamın oluşmasını
önleyecek delikli bir kapak ile örtülmüştür. Kapakla beraber prosesin dışı siyah boya ile boyanarak sistemin ışık alması
engellenmiştir. %10 kül ve %5 kağıt, %20 çay posası, %30 toprak, % 5 ahır gübresi, %30 muz posası ile hazırlanan
vermikompost yataklarına 10 adet ergin Eisenia foetida konulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
4 aylık sürenin başında ve sonunda yataklarda organik madde %7,31-%7,35 ve pH 12,91-9,52 olarak bulunmuştur. 4
ay sonunda yapılan sayımda her yatakta yaklaşık 35 ergin, 115 yavru ve çok sayıda kokon (solucan yumurtası) tespit
edilmiştir. Sonuç olarak başka hiçbir amaçla kullanılmayan ağaç sanayi işleme endüstrisi küllerinin Vermikompost
üretiminde kullanılabileceği ve böylece faydalı ve ekonomik değeri olan bir ürüne dönüştürülebileceği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ağaç endüstrisi, Katı atık, Toprak solucanı, Vermicompost
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Introduction
Anthropogenic litter accumulation on the sea surfaces, beaches and seafloor has become a significant threat to the
marine environment, representing a hazard, not only for marine and terrestrial animals. In the Southeast Black Sea
region most of domestic solid waste are disposed to hillside, riverside or seaside without any processing applied. In
this study, Surmene and Of coasts has been choosed as pilot project for marine litter source and distribution during
period of 2009 – 2017.
Material and Methods
In this study, marine litter has been collected from ten data stations along Surmene and Of coasts within period of
2009 - 2017. Data stations were defined by location distance to rivermouth, residents, port entrance and jetties. Marine
litter in each stations are collected within 100 m2 area and distinguished by type (plastics, rubber, metal, glass, textile
and paper) and sources (settlement, medical and industry). The marine litter data spatial and temporal distribution
during 2009 – 2017 were mapped using GIS.
Results and Discussion
In total 54.473 kg marine litter has been collected from ten data stations in Surmene and Of coasts in 2009, 2010,
2011, 2016 and 2017. In this study, marine litter has been distinguished by type and sources into six categories
(plastics, rubber, metal, glass, textile and paper). The distributions of plastics, rubber, metal, glass, textile and paper
are varies along Surmene and Of coasts during 2009 – 2017. The presences of plastics statistically shown increase
trend from 2009 to 2017. Up to 80% of total marine litter percentages in Surmene and Of coasts covered by plastics
especially plastic bags in 2017. The study results shown that even after solid waste management applied by the local
government in 2010 and decline in population number, marine litter accumulation in Surmene and Of coast are
inevitable. Marine litter data were dominated by domestic waste with significant number near settlement area (city
centre) and port entrance of Surmene and Of coasts. According to this study results, local people social awareness
related to marine litter in the area are considerably low.
Key Words: Marine litter, Coasts, GIS, Surmene, Of
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Giriş
Membran filtrasyon proseslerinde süzüntü miktarı oluşumu en önemli parametrelerdendir. Süzüntü miktarı membran
basıncı, besleme debisi, ve membran yapısına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Membran proseslerde verime,
besleme suyunun hızı ile çözünmüş madde ve partikül konsantrasyonu, çözünmüş maddelerin cinsi, basınç, sıcaklık
ve pH etki etmektedir. Van der Bruggen ve arkadaşları 2008'de yaptıkları çalışmada, nanofiltrasyonda divalent
iyonların %95 civarında verimlerle giderilebilirken, nitrat gibi monovalent iyonların gideriminde verimin %20 ila
%80 arasında değiştiği vurgulanmıştır. Bu çalışmada yapılan deneyler sonucunda; Artan işletme basıncının,
nanofiltrasyon membranında süzüntü miktarını artırdığı gözlemlenmiştir. Düşük ve yüksek pH değerlerinde süzüntü
verimin düştüğü tespit edilmiştir.
Materyal ve Metot
Deneylerde Sterlitech firması tarafından üretilen CF042 ticari isimli membran modülü kullanılmıştır. GE Osmonic
DL membranı kullanılmıştır. Membranın özellikleri Tablo 1’de verilmiştir .Bu çalışmada filtrasyon basıncı, pH ve
sıcaklık parametreleri çalışılmıştır. Deneyler 20 ve 34 oC sıcaklığında, 2,4 ve 6 bar basınçta ve pH=5, 7.3 ve 10 da
çalışılmıştır. Her çalışma en az iki kere tekrar edilmiştir. Laboratuvar ölçekli ( küçük yüzey alanı içeren) membran
filtreler kullanıldığı için sızıntı suyu miktarı az oluşmaktadır. Bu nedenle 30 dk zaman periyotlarında numuneler
alınmıştır. pH ölçümleri WTW-pH 3210 model pH metre ile yapılmıştır. Tüm deney sonuçları sistemin yatışkın olması
durumunda alınmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Filtrayon basıncının 2 bar olması durumunda 30 dakika filtrasyon süresinde 6 ml sızıntı miktarı
oluşmaktadır.Filtrasyon süresini 90 dakikaya çıkarılması durumunda aynı koşullarda 19 ml sızıntı suyu oluşumu
gözlenmiştir.Filtrasyon basıncının 6 bar çıkarılması durumunda 30 dakikada filtrasyon süresi 19 ml iken 90 dakikada
26 ml’ye ulaşmıştır. Mevcut literatür çalışmalarına paralel olarak bu çalışmada da filtrasyon basıncı ile sızıntı miktarı
arttığı bulunmuştur. Farklı basınç ve filtrasyon sürelerinde düşük sızıntı miktarlarının(6-26 ml) oluşması küçük
ölçekli(40cm2) filtreden kaynaklanmaktadır. Amouha ve ark. (2011)de nanofiltrasyon membranı NF90ile yaptıkları
araştırmada 4 bar ve 6 bar işletme basınçlarıyla deneyler yapmış ve artan basıncın oluşan süzüntü miktarını % 10
artırdığını tesbit etmişlerdir. Giriş pH koşulları 7.3 olması durumunda filtrasyon permeabilitesi en yüksek değerlerde
bulunmutur. pH 7.3’de 30 dakikada 10 ml,90 dakika da 26 ml sızıntı miktarı oluşmaktadır.pH 5 ve 10’da 90 dakikalık
filtrasyon süresince 21 ml ve 17 ml sızıntı suyu oluşmaktadır. Muhtemelen filtrasyon miktarının oluşumunda yüksek
ve düşük pH’larda diğer iyonların negatif etkisinin olduğu düşünülmektedir. Bu seri deneylerde iki farklı sıcaklık (20
ve 34 oC) çalışılmıştır.20 ve 34 oC oda sıcaklığında yapılan çalışmada 30 ve 90 dakikalık filtrasyon süresince sızıntı
miktarı doğrusal olarak artmaktadır.20 oC de 30 dakikalık filtrasyon süresinde 10 ml sızıntı suyu oluşurken,34 oC de
aynı filtrasyon süresinde 8 ml sızıntı suyu oluşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Nanofiltrasyon, pH, Geçirimlilik, Filtre basıncı, Sıcaklık

335

(12984) Novel Magnetic Bacillus subtilis Nano-biosorbent for Removal of Methylene
Blue: Kinetic and Isotherm Studies
BARIŞ ENEZ 1, ERDAL ERTAŞ 2, BİLSEN TURAL 2, SEMA AGÜLOGLU FİNCAN 2, SERVET TURAL 2
1
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
2
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
benez@bingol.edu.tr
Introduction
Magnetic biosorbents can be influentially used for the separation of several types of compounds from both suspensions
and solutions. Magnetic field assisted separation has a number of advantages in comparison with usual separation
methods. Magnetic field assisted separation method can often be applied directly in raw samples including suspended
solid material. Because of the magnetic properties, magnetic biomass can be relatively, simply and selectively
separated from the sample. The efficiency and power of the magnetic separation processes is useful for not only small,
but also large scale operations
Material and Methods
A novel biosorbent was successfully prepared by the immobilization of Bacillus subtilis (B. subtilis) with nano-sized
magnetic silica which was confirmed by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), thermogravimetric analysis
(TGA), vibrating sample magnetometry (VSM), scanning electron microscope (SEM). Optimum biosorption
conditions were determined as a function of pH, contact time and initial concentration of Methylene Blue (MB).
Results and Discussion
The maximum biosorption efficiency of MB was obtained at pH 6.8 and 30 ◦C. The uptake of dye was very fast
initially, and achieved equilibrium after 3 h. The maximum biosorption capacity of biosorbent reached up to 59 ±0.6
mg g–1 at 100 mg L–1 MB containing sample. In addition, biosorbent can be easily regenerated and reused five cycles
with high biosorption capacity. This study indicated that biosorbent is a reusable biosorbent for rapid, convenient, and
efficient removal of MB from contaminated aquatic systems.
Key Words: Methylene blue (MB), magnetic biosorbent, magnetic separation, biomass of Bacillus subtilis (B.
subtilis), isotherms
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Küçük Menderes Nehri, Bozdağlardan doğup, Kiraz, Ödemiş, Tire ilçelerinden geçerek Selçuk sınırlarında Ege
Denizi’ne dökülmektedir. Nüfusu hızla artan yerleşim yerlerinin arıtılmadan deşarj edilen evsel ve endüstriyel atık
sularını, yoğun tarım faaliyetlerinde hatalı kullanılan pestisitlerden ve kimyasal gübrelerden kaynaklanan tarım
kirliliğini Ege Denizi’ne taşımaktadır. Halkın ve yerel yönetimlerin bilgi eksiklikleri ve duyarsızlıkları nehir
ekosistemini ve havza verimliliğini olumsuz etkileyerek sürdürülebilir tarımı, çevre ve insan sağlığını tehdit
etmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, Küçük Menderes nehrindeki kirliliğin oluşum kaynaklarını belirlemek ve
gerekli önlemlerin alınması yönünde çözümler ortaya koymak amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Kasım 2015 - Ekim 2016 tarihleri arasında, Küçük Menderes Nehri üzerinde belirlenen istasyonlardan aylık periyotlar
halinde su örnekleri alınmıştır. pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen, turbidite, iletkenlik ve tuzluluk parametreleri
örnekleme sırasında arazide ölçülmüş, anyonik deterjan, fosfat, amonyum, nitrit, nitrat ve bor parametreleri
spektrofotometrik yöntemlerle ölçülmüştür.
Bulgular ve Tartışma
Elde edilen veriler, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde “Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite
Kriterleri” ile karşılaştırılarak değerlendirilmiş ve nehir suyunun kirli su ve çok kirli su kalitesinde olduğu
belirlenmiştir. Bu kalitedeki suyun tarım alanlarında veya başka alanlarda kullanılmasının uygun olmadığı
düşünülmektedir. Ayrıca Küçük Menderes Nehri’nde yapılan başka kirlilik araştırmalarında da benzer sonuçlar
bulunmuştur. Nehrin kirlilik kaynaklarının yok edilmesi için gereken önlemler derhal alınmalıdır. Küçük Menderes
havzasında kullanılan kimyasal gübrelerin ve tarım ilaçlarının yetkili kurumlarca kontrol altında tutulması, çiftçilerin
bu konuda eğitilmesi gerekmektedir. Akarsu havzasında bulunan yerleşim yerleri ve sanayi bölgelerinin atık sularının
arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra nehre verilmesi sağlanmalı, bunun için gerekli önlemler yerel yönetimlerce ele
alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: kirlilik, Küçük Menderes, su kalitesi
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(13099) Gediz Deltası (İzmir Körfezi) Kuzey Drenaj Kanallarının ve Lagün (Homa ve
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Ağır metaller, sucul ekosistemlerde özellikle lagün gibi özel kıyısal ekosistemlerde ciddi problemler yaratmaktadır.
Metallerin deniz sistemlerine taşınması doğal yollarla (erozyon, jeolojik ayrışma ve aşınma, volkanik faaliyetler vb)
olabildiği gibi, insan aktiviteleri (evsel ve endüstriyel atıklar, tarımsal aktiviteler, madencilik faaliyetleri vb) sonucu
da ortaya çıkabilmekte ve önemli bir çevresel sorun haline gelmektedir. Gediz Nehri, ülkemizin zengin biyolojik
çeşitliliğe sahip 14 Ramsar alanından biri olan Gediz Deltası’nı besler. Deltada yeralan Homa Lagün sistemi (40.000
ha), Gediz Deltası’nın güneyinde, Kırdeniz (400 ha) ve Homa (1424 ha) olmak üzere birbirine bitişik iki lagünden
oluşmaktadır. Homa Lagünü, İzmir Körfezi'ndeki 5 dalyandan günümüze kadar varlığını sürdüren tek dalyan olması
dolayısıyla ayrı bir öneme sahiptir. Evsel, endüstriyel, tarımsal drenaj kaynaklı kirleticiler ile aşırı derecede
kirletilmekte olan Gediz Nehri İzmir Körfezi’ni ve deltada yer alan lagün alanlarını da etkilemektedir. Bu çalışmada,
deltanın kuzey bölgesinde yer alan drenaj kanallarının ile Kırdeniz ve Homa Lagününün su ve sedimentinde ağır metal
konsantrasyonlarının ölçülmesi ve kirlilik düzeyinin saptanması amaçlanmıştır.
Materyal and Methods
Örneklemeler, bölgeyi temsil edecek şekilde seçilen 7 istasyonda (Homa Lagünü (ist1), Gediz Nehrini temsilen (ist2),
drenaj kanalının Kırdeniz Lagününe döküldüğü yerde (ist3) ve Gediz Deltası kuzey drenaj kanalları boyunca
(4.,5.,6.,7. ist.lar)) Mayıs 2017 itibariyle yapılmıştır. Ç.O, pH, iletkenlik, T(°C), %0 S ( WTW Multi 3420 Set G) ve
Chl a ve b (Turner Design) parametrelerinin ölçümü yerinde gerçekleştirilmiştir. Ağır metal analizleri için alınan su
örnekleri HCl (Merck) ile asitlendirilerek analiz edilinceye kadar buzdolabında muhafaza edilmiştir. PVC boru
yardımıyla alınan sediment; polietilen torbalara konularak soğuk muhafazada laboratuvara getirilmiştir. 60°C’de 24
saat’lik kurutma işleminin ardından toz haline getirilen sediment örnekleri, analize edilinceye kadar -18°C’de
saklanmıştır. Alınan 1g (NovaWAVE SA) çözünürleştirme sisteminde analize hazırlanmıştır. Her istasyon için 3
tekrarlı çalışılan su ve sediment örneklerinin bazı ağır metal (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Al, Pb, As, B, Mg, Al)
analizleri ICP-OES (Spectro Blue) ile yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Alınan su örneklerinde yapılan analiz sonuçlarına göre; en yüksek ağır metal konsantrasyon değerleri; Cr ve Zn için
ist7’de, Fe ve Ni için ist2’de, Mn için ist4’de, Cd için ist3’de, B ve Mg için İst1’de elde edilmiştir. Sediment
örneklerinden elde edilen en yüksek konsantrasyonlar; Cr, Mn için İst7’de; Fe, Co, Ni Cd, Al, Mg için İst3’de; Cu,
Zn, Pb için ist2’de, As ve B için ist1’de bulunmuştur. Homa Lagünü’nden (ist1) elde edilen B konsantrasyonu hem
su hem de sedimentte diğer istasyonlara göre belirgin ölçüde farklı bulunmuştur (p<0.05). USEPA sediment kalite
belirleme rehberine (SQG) göre, sediment ağır metal konsantrasyonları, tüm istasyonlarda Cr, Cu, Ni açısından “aşırı
kirli”; İst2 Zn açısından “kısmen kirli”; tüm istasyonlar Cd, Pb, Mn, Fe, ve Al açısından “kirlenmemiş” bulunmuştur.
Menemen ovasında yapılan tarımsal faaliyetlerde kullanılan en önemli su kaynağı olan Gediz Nehri kaynaklı kirliliğin
yanı sıra, örnekleme bölgesi civarındaki (7. İst) deri işletmelerinin drenaj kanallarına ve kanal boyunca diğer
istasyonlardaki devam eden etkisi belirgin şekildedir(p<0.05). Elde edilen sonuçlara göre, kalıcı önlemler alınmadığı
takdirde, gerek Homa ve Kırdeniz Lagünü, gerekse İzmir Körfezi artan yoğun kirletici baskısı altında kalmaya devam
edecektir.
Anahtar Kelimeler: drenaj kanalı, lagün, ağır metal
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Giriş
Kelime olarak “kaynayan taş” anlamına gelen zeolitler, alumino-silikat mineralleri olup; kafes yapılarında
alüminyum, silis ve oksijen bulunduran, mikro gözenekli yapılarında katyon ve su içeren mikro gözenekli kristal
katılardır. Bugün farklı kompozisyonlara sahip yaklaşık 50 kadar doğal ve 150 adet sentetik zeolit türü vardır.
Klinoptilolit ve mordenit, endüstriyel boyutta en çok kullanılan ve en fazla ticari öneme sahip türlerdir. Zeolitlerin;
moleküler elek yapıları, silis içerikleri, hafiflikleri, iyon değişikliği yapabilme ve adsorbsiyon yetenekleri sayesinde
atıksu arıtımından yem katkı maddesine kadar çok çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılabilmelerine imkan verir.
Materyal Metot
Bu çalışmada, mikroalg türü olarak Chlorophyta filumuna ait Chlorella marina (Butcher, 1952) türü kullanılmış olup,
tür Abalıoğlu Su Ürünleri AŞ.’den temin edilmiştir. C.marina türünün kültürü için , temiz bölgeden getirilen
denizsuyu 0,2 µ kartuş filtre den süzülerek, 1atm ,121 °C de steril edilmiş ve Guillard & Ryther 1962 ve Guillard 1975
‘e göre hazırlanan f/2 ortamı ile zenginleştirilerek kullanılmıştır. üssel büyüme fazına (5 günlük) geçen mikroalg
kültürü, 500ml lik borosilikat şişelere alınarak, kontrol hariç 6 farklı Klinoptilolit ve Mordenit deneme
konsantrasyonlarına (K, 1g +f/2, 5g +f/2, 10g +f/2, 1g , 5g, 10g) maruz bırakılmıştır. Denemeler 3 tekrarlı olarak,
24L: 0D fotoperiyotta, 40 watt’lık day-light flouresans kullanılarak, 1500- ftCd ışık şiddetinde gerçekleştirilmiştir.
Chl a, ÇO, pH, T(°C) parametrelerinin ölçümleri günlük olarak yapılmış, spesifik büyüme hızları hesaplanmış, elde
edilen sonuçlar istatiksel olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
K, 1g Z+f/2, 5g Z +f/2, 10g Z +f/2, 1g Z , 5g Z, 10g Z deneme grupları için elde edilen max. Chl a kotaları; Mordenit
için sırasıyla 6713, 5656, 5886, 1428,2806 ve 2063 µg/L bulunurken, Klinoptilolit için 6713, 5137.3, 6677, 6320.3,
1201.6, 2173.6, 1581.6 µg/L olarak elde edilmiştir. Spesifik büyüme hızları (µ) mordenit için, sırasıyla 0.926, 0.706,
0.947, 1.008, 0.783, 0.873 ve 0.840 günˉ¹, Klinoptilolit için 1.053, 0.896, 1.003, 0.964, 0.660, 0.786, 0.758 günˉ¹
olarak hesaplanmıştır. Yapılan denemeler sonucunda elde edilen verilere göre, spesifik büyüme hızları kontrol
grubuyla karşılaştırıldığında 5g Z +f/2, 10g Z +f/2, her iki zeolit için istatiksel olarak farklı (p<0.05) iken, ÇO, pH,
T(°C) parametreleri için istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Dunaliella spp. ile yapılan 0-1, 13 mm boyutundaki zeolitlerle yapılan deneme sonuçlarına göre, inkübasyon periyodu sonunda küçük boyutlardaki
zeolitlerde biyomas artışının daha iyi olduğu görülmüştür (Kaçka 2010).. Bu çalısmada kullanılan 1.6-3 mm
boyutundaki klinoptilolit, 0-1 mm boyutundaki mordenit denemelerinden elde edilen chl a’dan daha yüksek biyomas
değerlerine ulaşmıştır. Denemelerde kullanılan zeolitlerin her nekadar boyutları farklı olsa da farklı türler olmasından
kaynaklanması muhtemeldir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre 2,5 ve 5 g/L klinoptilolit ve mordenit mikroalg
büyümesinde sınırlayıcı bir etki göstermemiştir. Dolayısıyla, yetiştiricilikte kullanılan C. marina türü ile yem katkı
maddesi olarak klinoptiloit ve mordenit su ürünleri sektöründe kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan,
zeolitler de atıksu arıtımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, zeolit ve mikroalgin eş
zamanlı olarak arıtma sistemlerinde kullanılabilme potansiyeli mevcuttur.
Anahtar Kelimeler: mikroalg, büyüme hızı, zeolit, klinoptilolit, mordenit
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Giriş
Tarım endüstrisi 1930’lu yıllardan itibaren pestisitlerin keşfinden sonra eksponansiyel bir büyüme sergilemiş ve
insektisit özelliği gösteren pestisitlerin geliştirilmesi ile birlikte tarım endüstrisinde hızlı bir gelişme yaşanmıştır.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra düşük maliyeti ve yüksek etkinliğe sahip olması gibi avantajları nedeniyle
Hegzaklorosiklohegzan (HCH, C6H6Cl6) dünya genelinde en çok kullanılan insektisittir. HCH kullanımı ilk olarak
1943 yılında başlamış ve 1940-50’li yıllarda Avrupa ve diğer ülkelere yayılmıştır. Ancak 2009 yılında izomerlerinin
181 ülkenin taraf olduğu Kalıcı Organik Kirletici (KOK)'lere İlişkin Stockholm Sözleşmesi'ne eklenmesi ile birlikte
bu kimyasallara ait stokların acilen bertaraf edilmesi noktasında güvenli, hızlı ve ekonomik karaktere sahip alternatif
parçalama teknolojilerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Günümüzde yüksek sıcaklıklarda yakma işlemi gibi
konvansiyonel metotlar HCH gideriminde yüksek verime sahip olsa da yüksek ilk yatırım maliyetleri, aşırı enerji
tüketimleri ve poliklorlu dibenzo-p-dioksin (PCDDs) ve poliklorlu dibenzop-furan (PCDFs) gibi yeni kirleticilerin
oluşumu gibi dezavantajları sebebiyle uygulanabilirlikleri gün geçtikçe azalmıştır. Ayrıca ultraviole parçalanması ve
bioremediasyon teknikleri gibi termal olmayan yöntemlerde uzun proses süreleri nedeniyle günümüz ihtiyaçlarını
karşılayamamış ve kirleticilerin moleküler yapısını parçalayacak proseslerin yeni bir araştırma alanı olarak ortaya
çıkmasına sebep olmuştur. Bu noktada gezegen hareketli yüksek hızlı bilyalı değirmenlerin kullanıldığı
mekanokimyasal prosesler HCH bertarafında hızla gelişen bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmıştır.
Mekanokimyasal prosesler katıların işlenmesi amacıyla yüzyıllardır rutin olarak kullanılsa da, kimyasal etkileriyle
alakalı sistematik çalışmalar günümüzde yeni keşfedilmiştir. Bu proses sırasında katılar deforme olmakta hatta
erimekte ve böylece moleküllerin yüksek titreşime ulaşarak bağların kırılabildiği sıcak noktalar oluşmaktadır.
Polihaklorlu bileşik olan HCH’nin toksik özelliği bu bileşiğe bağlanan “organik klor”dan kaynaklanmaktadır. Bu
amaçla mevcut çalışma da bazik metal olarak kalsiyum oksit (CaO) varlığında gezegen hareketli bilyalı değirmen
(GHBD) kullanılarak organik klorun mekanokimyasal reaksiyon sonucunda koparılarak HCH izomerlerinin hızlı
biçimde parçalanması araştırılmıştır. Mekanokimyasal işlem sırasında polihalojenli hidrokarbonun toksisite kaynağı
olan organik bağlı klor molekülden tamamiyle koparılmış ve zararsız inorganik klorüre dönüşümü sağlanmıştır.
Materyal ve Metot
Denemelerde kullanılan katı toz formundaki HCH izomerleri geçmişte ülkemizde üretilen stoklardan temin edilmiş
ve mekanokimyasal reaksiyon Fritsch Pulverisette-6 Classic Line bilyalı değirmende oda sıcaklığında
gerçekleştirilmiştir. Proses başlangıç ve sonunda ortamda bulunan HCH miktarları elektron yakalama dedektörlü
(µECD) Agilent 6890D gaz kromatografi (GC) cihazı ile tespit edilmiştir. GC- μECD split modda çalıştırılmış ve fırın
sıcaklık 75o-300oC aralığında 4 aşamada programlanmıştır. Program süresince dedektör sıcaklığı 30 ml/dk azot gazı
(make up) ile 330oC’de sabit tutulmuştur.
Yaklaşık 4 saat sonunda elde edilen reaksiyon ürününde kristal yapı analizi gerçekleştirilmiştir. Numunenin kristal
yapısı SHIMADZU X-ışını difraksiyonu (XRD)-6000 cihazı kullanılarak Cu X-Işını tüpü (λ=1.5405 Angstrom) ile
belirlenmiştir. Tarama 2θ=2o-70o aralığında CuKα 2o/dk tarama hızı ile gerçekleştirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Proses sırasında katı maddelerin birbiriyle temas etmesiyle değirmen içerisinde kompleks bir dönüşüm serisi
yaratılmış ve ezme, karıştırma, ve öğütme etkisi ile reaksiyonlar desteklenmiştir. Çalışma sonucunda CaO, HCH
izomerleri ve bilye kütlesi ile birlikte reaksiyon süresi ve değirmen hızının prosesi etkileyen önemli faktörler olduğu
görülmüştür. Elde edilen veriler yaklaşık 4 saat sonunda 500 rpm değirmen hızı kullanılarak ikincil proseslere ihtiyaç
duyulmaksızın, 1/100:kirletici/baz metal ve 1/8:karışım/bilye kütle oranında HCH izomerlerinin %100 oranında
parçalandığını göstermiştir. Sonuç olarak mekanokimyasal prosesler HCH izomerlerinin bertarafı için gelecek vaat
eden bir teknoloji olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Hegzaklorosiklohegzan Izomerleri, Klasiyum Oksit, Parçalanma, Gezegen Hareketli Bilyalı
Değirmen
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Introduction
There are various methods for olive oil production such as pressing, two and three phase continuous centrifuging. In
all methods, two main waste types are olive mill wastewater and pomace. Characteristics of the pomace varies depend
on olive oil production method, storage time and types of olive. Therefore, disposal option of pomace also changes
according to pomace characteristics. One of the commonly used methods is pyrolysis, which can be defined as biomass
conversion to pyrolysis char, liquid and gas in oxygen free environment. There are several factors which affect
characteristic and amount of pyrolysis end products such as temperature, pyrolysis reactor type, type of feedstock,
retention time, particle size, heating rate etc. In this study, the effects of retention time and heating rate on pomace
pyrolysis products were investigated. Additionally, inorganic content of pomace and its pyrolysis char was evaluated
to indicate the effect of pyrolysis conditions on inorganics in the pomace.
Material and Methods
Two-phase wet olive oil pomace sample was obtained from an olive mill in Mersin(Turkey). Batch pyrolysis was
applied at 400°C with/without 30 minutes waiting after reaching the pyrolysis temperature to indicate the effect of
retention time. 1°C/min and 5°C/min heating rate were studied in fixed bed reactor pyrolysis system. Pyrolysis end
products were collected separately. Pomace and pyrolysis chars were analysed at ICP-OES after preprocessing. 0.5
gram pomace was digested in microwave oven at 180°C for 1 hour. 1 M HCl was added onto char products and
mixture was shaken for 12 h at 140 rpm then filtered and the filtrate was collected. Obtained liquids from preprocessing
were analyzed with ICP-OES.
Result and Discussion
While amounts of liquid products increased by increasing heating rate, gas and solid products decreased. This decrease
in solid product can be explained by converting cellulose to anhydro-cellulose which is more stable form. Retention
time after pyrolysis increased liquid amounts as well.
In raw pomace, the main inorganic contents were K,Ca,Fe,Mg and Na. These inorganics were also in high quantities
in pomace pyrolysis chars. However, inorganic compounds quantities in char samples differed according to pyrolysis
condition. There is no linear relationship between heating rate and amounts of inorganic compounds. However, higher
amounts were generally observed at 5°C/min comparing to 1°C/min heating rate. Additionally, waiting after reaching
pyrolysis temperature increased the amounts of most of the inorganics in char for 1 °C/min heating rate but its effect
on amounts for 5°C/min heating rate varied depend on kinds of inorganic compounds. Heavy metals which are toxic
for both environment and human health such as As, Cd and Pb were observed at very low quantities in pyrolysis char
as compared to raw pomace. To conclude, heating rate and waiting after reaching pyrolysis temperature affected both
amounts of pyrolysis end products and inorganic compounds significantly.
Key Words: Pyrolysis, Olive oil, Pomace, Heating rate, Inorganic compounds
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RAHİME ORAL 1, FATMA KOÇBAŞ 2, BİLAL ÖZTÜRK 3
1
EGE ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
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3
EGE ÜNİVERSİTESİ
fatma.kocbas@cbu.edu.tr
Giriş
Deniz bivalvlerinden olan midyeler (Mytilus galloprovincialis) özellikle ortam suyundan daha fazla ağır metali
dokularında biriktirdiği için deniz kirliliğinde biyoindikatör olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. İnsanlar tarafından
tüketilen midyelerde metal düzeylerinin belirlenmesi çok önemlidir. Ağır metallerin özelikle sucul ortamda
antropojenik kaynaklı olduğu görülmektedir. Birçok element esansiyel olmasına rağmen belli değerlerin üstüne
çıktığında toksik olabilmektedir. Bandırma Körfezi midyeleri ile yapılan bu çalışma bölgenin kirliliği hakkında bilgi
vermekte olup gelecekteki çalışmalara da ışık tutacaktır.
Materyal ve metot
Akdeniz midyesi veya kara midye olarak bilinen M. galloprovincialis Bandırma Körfezi’ nden mevsimsel olarak
Temmuz 2013- Nisan 2014 tarihleri arasında yedi örnek alma istasyonundan elle toplanmıştır. Midyelerde metal
analizleri (Al, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, Hg, Zn, Fe, Ag, Bi, Mo ve Sn) için bozundurma EPA
Method 3052’ ye göre Mikrodalga bozundurma tekniği kullanılarak yapılmıştır. Metal konsantrasyonları ICP-OES ile
ölçülmüştür. Bu çalışmada Standart Referans Materyal olarak ERM-C278 kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışma sonucunda midyelerdeki yumuşak dokudaki metal düzeyleri Al 0.8-29.46, As 0.11-1.2, B 0.48-4.25, Cd
0.02-0.4, Co 0.013-0.13, Cr 0.005-0.5, Cu 0.15-0.97, Mn 0.18-0.43, Ni 0.08-0.43, Pb nd-0.1, Sb 0.012-0.23, Se nd0.2, Ti 0.06-23, Hg 0.007-0.04, Zn 4.84-14.88, Fe 4.81-58.63 ppm kuru ağırlık olarak bulunmuştur. Ag, Bi, Mo ve Sn
ölçüm değerlerinin altında (nd) olup ölçülememiştir.
Teşekkür
Bu çalışma Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 2016 SÜF 004 Nolu proje olarak
desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mytilus galloprovincialis, midye, Bandırma Körfezi, ağır metal, kirlilik
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(13281) Arıtma Çamurlarının Solucan ile Kompostlaştırılmasında Resirkülasyon ve
Havalandırmanın Verime Etkisi/ The Effect of Recirculation and Ventilation on
Vermicomposting of Wastewater Treatment Plant Sludge
RODA GÖKÇE YILMAZ 1, OSMAN NURİ AĞDAĞ 1
1
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
rodagokceyilmaz@gmail.com
Giriş
Günümüzde giderek artan şehirleşme ve endüstrileşme sürecinde ciddi çevre sorunları ile karşılaşılmaktadır. Bu
sorunlardan biri evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde oluşun arıtma çamurlarının bertaraf problemidir.
Ülkemizde özellikle evsel atıksu arıtma tesisi çamurları susuzlaştırmanın ardından düzenli depolama sahalarına
gönderilmektedir. Ancak yeni çıkan yönetmeliklerle arıtma çamurlarının depolama sahalarına gönderilmesi giderek
zorlaşmaktadır. Arıtma tesisi çamurlarının yararlı bir ürüne dönüştürülmesi amacıyla kompostlaştırma işlemi daha
uygun bir çözüm olarak görülmektedir. Bu amaçla yaptığımız çalışmada arıtma çamurlarının solucan ile
kompostlaştırılmasında resirkülasyon ve havalandırmanın verime etkisi araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
Deneylerde ham madde olarak evsel atıksu arıtma tesisi çamuru kullanılmıştır. Hacimlendirici olarak park bahçe
atıkları kullanılmıştır. Vermikompostlaştırma için kullanılan solucan Eisenia Fetida türü solucandır. Çalışmalarda 15
cm yüksekliğinde ve 10 cm genişliğinde plastik saksılar kullanılmıştır. Reaktörlerin alt kısmına yatak malzemesi
olarak 1.5 cm kalınlıkta kağıt parçaları ve bir miktar toprak karıştırılarak konulmuştur. Her sete yatak malzemesinin
üzerine adaptasyonu sağlanmış 50 adet olgun solucan ilave edilmiştir. Üzerine park bahçe atıklarıyla 1:1 oranında
karıştırılan kurutulmuş çamur keki ilave edilmiş ve solucanla kompostlaştırma süreci başlatılmıştır. Süreç dâhilinde
yaklaşık 2 günde bir sıcaklık değerlerine bakılmış ve sulama işlemi yapılmıştır. Sızıntı suyu resirkülasyonu ve
havalandırma şartlarını içeren toplam 6 adet reaktör kullanılmıştır. Proses başında, ortasında (30. gün) ve sonunda
(60. gün) pH, EC, su muhtevası, TOC, TKN, C/N, OM ve sıcaklık değerleri ölçülmüştür.
Bulgular ve Tartışma
Solucanla yapılan kompostlaştırmanın klasik kompostlaştırmaya göre daha iyi sonuçlar verdiği çalışmamız
neticesinde görülmüştür. N miktarının daha fazla artmasını sağlayarak sonuç C/N değerleri açısından daha iyi sonuçlar
vermiştir. Solucan kullanımının kompostlaştırma için avantajlı bir durum olduğu yorumu yapılabilir. Kompost
reaktörü içerisinde oluşan sızıntı suyunun yeniden reaktör içerisine geri devrinin aerobik prosesi hızlandırdığı ve
kompost kalitesini olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Kısmi sızıntı suyu resirkülasyonu yapılan reaktörde % 30
oranında miktarında azalma ölçülmüştür. Yine aynı reaktörde C/N oranı % 63 azalarak 11.42 değerine inmiştir.
Yüksek debide sızıntı suyu resirkülasyonu kompostlaştırma mekanizmasını çok etkilemezken kısmi resirkülasyonun
daha iyi sonuç verdiği tespit edilmiştir. Solucanla kompostlaştırmada özellikle küçük hacimli reaktörlerde atmosferik
O2’nin kompostlaştırma prosesi için yeterli olduğu görülmüştür. Yüksek debide havalandırma yapılan reaktörde C
oranı %20 ve düşük debide havalandırma yapılan reaktörde C oranı %19 azalmıştır. Sonuç C/N oranları yüksek
debide havalandırma yapılan reaktör ve düşük debide havalandırma yapılan reaktör için sırasıyla 15.40,
14.23 olmuştur. Ancak havalandırmanın reaktörlerde kurumaya sebep olduğundan dolayı daha büyük reaktör
hacimlerinde çalışılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Solucan ile kompostlaştırma, arıtma çamuru, C/N
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(13311) Fuel Potential of Unwashed Waste Polypropylene Pyrolysis Products
MERVE SOĞANCIOĞLU 1, ESRA YEL 1, GÜLNARE AHMETLİ 1
1
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
merves@selcuk.edu.tr
Introduction
PP wastes degrade slowly in landfills. Plastics can account for about 28% of the total cadmium in solid municipal
wastes in studied landfills, which has the potential to leach into other systems with potentially harmful consequences
for a range of biosystems. In this paper, PP type waste plastics were pyrolysed at different temperatures. Liquid and
gas products properties and calorific values were investigated.
Material and Methods
Waste PP were crushed, pyrolysed at 300, 500, 700°C at a heating rate of 5°C/min in a chromium reactor. At the end
of pyrolysis liquid/oil was collected in the condensation pots and gas product was collected in a gasometer. Raw PP
plastic samples (WPP) were examined by SEM with an energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX). The liquid and
gas products were analysed by using a gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The heating values of the
samples were measured by using auto calorimeter.
Results and Discussion
According to EDX findings, raw PP plastic elemental composition in weight% is as follows: Carbon 54.38%, Oxygen
34.00%, Sodium 4.52%, Aluminium 4.69%, Silicon 0.57%, Sulfur 0.46%, Magnesium 1.38%. PP has the highest Ccontent, confirming its carbonaceous nature. Sodium, aluminium and magnesium arises from contaminants on the
plastic surfaces. Sulfur and magnesium are occured from cleaning materials as detergent as well as residues of the
contained materials. The oil products were occured at end of break of isotactic polymer bonds with effect of
temperature. C10-C40 hydrocarbons (HC) quantities and heat values of pyrolysis oils were indicated. As pyrolysis
temperature increased fromm 300°C to 700°C total C10-C40 HC quantity decreased whereas heat values increased.
The thermal depolimerization of PP has also been assigned to a random scission reaction which leads to the formation
of a large number of HCs during the pyrolysis process the stabilization of the resultant radical after chain scission
leads to the formation of carbon double bonds in the structure. The composition of the gaseous product is dependent
on the pyrolysis temperature. A series of alkanes and alkenes were produced from C1 to C5. Alkene components of
the gas product increased with increasing the pyrolysis temperature. The amounts of gaseous products were increased
from 680 µg/L, to 1500 µg/L as temperature increased fromm 300°C to 700°C. This finding supports the inference
that as temperature increases long HCs degrade into new HCs containing less number of C atoms, some are condensed
as oil while others are gas products, but all are the compounds having fuel values. The oil and gaseous products
recovered presented a mainly aliphatic composition consisting of a series of alkenes and alkanes with a great potention
to recycled back into the petrochemical industry for the production of new plastics or fuels.
Acknowledegements
This study was financially supported by TUBITAK(114Y116) and by Selcuk UNIVERSITY BAP
(15401001/13101030).
Anahtar Kelimeler: Atık PP plastik, piroliz, piroliz sıvı ürünü, yakıt
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(13324) Nanofiltrasyon Yöntemiyle Mobilya Endüstrisi Atıksuyundan Renk
Giderimi/Color Removal of from Furniture Industry Wastewater by Nanofiltration
Method
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Giriş
Mobilya endüstrisinde genellikle boyama ve vernikleme üniteleri sonucunda elde edilen atıksular boyar madde
içermektedir. Boyar maddeler atıksuların içerisinde renk ve toksisiteye sebep olmaktadırlar. Bu nedenle bu atıksuların
membran yöntemler gibi hem ekonomik hem de etkili bir yöntemle arıtılması gerekmektedir. Bu çalışmada NF-90
membranı kullanılarak çapraz akış nanofiltrasyon yöntemi ile mobilya endüstrisi atıksuyundan renk giderimi
hedeflenmiştir. Renk giderim verimi üzerine basınç ve besleme sıcaklığı gibi parametrelerin etkisi incelenmiştir.
Materyal ve Metot
Çalışmada kullanılan NF-90 nanofiltrasyon membranı DOW FILMTEC firmasından elde edilmiştir. Deneylerde
kullanılan atıksu ise Türkiyede faaliyet gösteren bir mobilya firmasından alınmıştır. Membran deneyleri için çapraz
akış nanofiltrasyon sistemi (SEPA CF, Sterlitech) kullanılmıştır. Bu sistem bir adet membran modülü, besleme tankı,
basınç pompası, terazi, akış ölçer, bilgisayar, termostat ve gerekli bağlantı elemanlarından oluşmuştur. Deneysel
çalışmada mobilya endüstrisinden temin edilen boyarmadde içerikli atıksu çapraz akış nanofiltrasyon sistemine
beslenmiş ve membran basınç değerleri sırasıyla 2, 6 ve 10 bar; besleme sıcaklığı 250C ve 350C’de deneyler
gerçekleştirilmiştir. Süzüntü suyundaki renk 5, 15, 30, 45, 60, 90 ve 120 dakikalarda UV-vis spektrofotometre
kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmada çapraz akış membran yöntemi ile NF-90 membranı kullanılarak mobilya endüstrisi atıksuyundan renk
giderimi araştırılmıştır. Renk giderim verimleri üzerine besleme sıcaklığı (25 ve 350C) ve membran basıncı (2, 6, ve
10 bar) gibi parametrelerin etkileri incelenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda çalışılan tüm sıcaklık ve basınç
değerlerinde %99’un üzerinde renk giderimleri elde edilmiştir. Bu çalışmaya göre mobilya endüstrisi atıksuyundan
renk giderimi için NF-90 membranı etkin bir şekilde kullanılabilir.
Teşekkür
Bu çalışmada Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen proje (Proje no: 201215031)
kapsamında alınan cihazlar ve sarf malzemeler kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nanofiltrasyon, renk giderimi, mobilya endüstrisi atıksuyu
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Giriş
Tekstil atıksularında bulunan boyar maddeler hem kirlilik oluşturur hem de estetik açıdan istenmeyen bir durum
yaratır. Bu nedenle boyar madde içeren tekstil endüstrisi atıksularından renk giderimi çevresel açıdan açıdan önem
kazanmaktadır. Günümüzde boyar maddelerin giderimi için çeşitli fiziksel ve kimyasal yöntemler kullanılmaktadır.
Bu yöntemlerden biri olan membran filtrasyon yöntemi atıksulardan kirletici giderimi için yaygın olarak kullanılan
arıtma yöntemlerine göre birçok avantaja sahiptir. Bu avantajlar; kimyasal madde gereksinimine ihtiyaç olmaması,
düşük enerji ihtiyacı, kullanım kolaylığı, yüksek arıtma verimi olarak sıralanabilir. Bu çalışmada çapraz akış
nanofiltrasyon yöntemiyle tekstil endüstrisi atıksuyundan renk giderimi araştırılmıştır. Çalışmada NF-90
nanofiltrasyon membranı kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan atıksu ise Türkiyede faaliyet gösteren bir tekstil
firmasından alınmıştır. Çalışmada besleme sıcaklığı (25 ve 35oC) ve membran basıncı (5, 10 ve 15 bar) gibi
parametrelerin renk giderim verimleri üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Materyal ve Metot
Deneysel çalışmada kullanılan NF-90 nanofiltrasyon membranı DOW FILMTEC firmasından tedarik edilmiştir.
Deneylerde kullanılan atıksu ise Türkiyede faaliyet gösteren bir tekstil firmasından sağlanmıştır. Deneysel çalışmada
tekstil endüstrisinden temin edilen boyarmadde içerikli atıksu çapraz akış nanofiltrasyon sistemine beslenmiş ve
deneyler gerçekleştirilmiştir. Süzüntü suyundaki renk 5, 15, 30, 45, 60, 90 ve 120 dakikalarda UV-vis
spektrofotometre kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmada çapraz akış membran filtrasyon yöntemi ile NF-90 membranı kullanılarak tekstil endüstrisi
atıksuyundan renk giderimi araştırılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda çalışılan tüm sıcaklık ve basınç değerlerinde
%98,5’un üzerinde renk giderimleri elde edilmiştir. Ayrıca sıcaklık ve basınç parametrelerinin giderim verimlerini
çok fazla etkilemediği gözlenmiştir.
Teşekkür
Bu çalışmada Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen proje (Proje no: 201215031)
kapsamında alınan cihazlar ve sarf malzemeler kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nanofiltrasyon, renk giderimi, tekstil endüstrisi atıksuyu, NF-90
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Introduction
Metals in the aquatic systems can cause serious problems on environment and organisms. Many algae have wide
capability to sorb metals and potential for location pollution status. They are generally considered as the best
bioindicators of aquatic environment. Therefore, the present study focuses on determining some metal concentrations
in two types of algae and physico-chemical parameters of sea water in the Sürmene Bay of Southeastern Black Sea
coast in Trabzon- Turkey.
Material and Methods
Brown (Ceramium rubrum) and green (Enteromorpha prolitera) algae samples were collected at 11 stations from
Sürmene Bay in December 2016. There were no green algae in two stations (8. and 10. stations) and only brown algae
samplings were done. Temperature (°C), pH, electrical conductivity (µs/cm), dissolved oxygen (mg/L), salinity (‰
S), oxidation-reduction potential (mV) and chlorophyll-a (µg/L) were measured in situ. Algae samples were
transported to the laboratory in ice-cooled containers. The samples were put in sterile polythene bags and kept in the
laboratory deep freezer (-20 oC). Samples were dried at 45oC using oven, the analyses of metal concentrations of
molybdenum (Mo), copper (Cu), lead (Pb), zinc (Zn), nickel (Ni), silver (Ag), cobalt (Co), manganese (Mn), iron (Fe),
arsenic (As), cadmium (Cd), antimony (Sb) and aluminum (Al) were determined using inductively coupled plasma
mass spectrometry (ICP-MS). All data were expressed in milligram per kilogram dry weight.
Results and Discussion
Average temperature (°C), pH, electrical conductivity (µs/cm), dissolved oxygen (mg/L), salinity (‰), oxidationreduction potential (mV) and chlorophyll-a (µg/L) were measured as 14,63±0,65; 8,43±0,09; 29,05±2,15; 11,56±1,10;
18,04±1,46; 131,26±16,62 and 0,40 ±0,27 respectively. Mean concentrations of Mo, Cu, Pb, Zn, Ni, Ag, Co, Mn, As,
Cd, Sb, Fe, Al were found as (mg/kg) 0.22±0.08; 17.4±1.5; 2.18±1.55; 29.0±13.8; 4.9±1.6; 48.9±31.8; 0.93±0.56;
140.9±126.3; 12.9±17.1; 0.46±0.16; 0.07±0.07; 0.21±0.14 (%) and 0.13±0.09 (%) respectively for Ceramium rubrum.
Average concentrations of Mo, Cu, Pb, Zn, Ni, Ag, Co, Mn, As, Cd, Sb, Fe, Al were found as (mg/kg) 0.31±0.24;
12.2±6.3; 3.40±2.26; 28.2±11.9; 7.4±4.2; 16.8±9.5; 2.53±1.80; 174.6±115.7; 4.8±1.6; 0.42±0.18; 0.09±0.06;
0.74±0.58 (%) and 0.34±0.23 (%) respectively for Enteromorpha prolitera. Station 8 (around shipyard) as it has the
highest metal concentration among others was excluded because it is exposed to both shipyard and direct discharge
of mine waste in the previous periods.
Generally, the order of the metal accumulation levels is similar for both species of algae. The highest elemental
accumulation level order is Fe>Al>Mn>Zn>Cu>As. No differences were found for accumulation levels of Mo, Cu,
Pb, Ni, Zn, Mn, As, Cd and Sb between Ceramium rubrum and Enteromorpha prolitera. Statistically significant
differences were found accumulation of Fe, Co and Ag between algae species. It was found that Fe (0.74 %) and Co
(2.53 mg/kg) accumulate at a higher level in green algae whereas Ag (48.9 µg/kg) accumulate at a higher level in
brown algae.
Key Words: Marine algae, metal, Black Sea, Sürmene Bay
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Giriş
Termik santraller; katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtlarda mevcut olan kimyasal enerjiyi ısı enerjisine, ısı enerjisini
mekanik enerjiye, mekanik enerjiyi de elektrik enerjisine dönüştüren tesislerdir. Termik santrallerde kullanılan fosil
yakıtlardan arta kalan uçucu kül gibi kalıntıların saklanması ve ortamdan uzaklaştırılması ekonomik açıdan sorun
oluşturabileceği gibi önemli bir çevre sorunu olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada bertaraf edilmesi önemli
bir çevresel sorun olarak görülen termik santral uçucu külünün, farklı değerlendirme yollarından biri olarak tarımsal
amaçlı değerlendirilip değerlendirilemeyeceği buğday bitkisi kullanarak test edilmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışmada Çanakkale Çan Termik Santralinden getirilmiş olan kül ve toprak karışımında yetiştirilen iki buğday
(Gönen ve Sagittario) çeşidinin gelişim özellikleri incelenmiştir. Deneme 3 kg toprak alan deneme sandıklarında 3
tekrarlı olarak, tesadüf parseller deneme desenine göre yürütülmüştür. Deneme sandıklarına 0, 1, 5, 3, 6 ve 12 g/saksı
termik santral uçucu külü uygulanmış olup, tohum ekiminden önce toprakla homojen bir şekilde karıştırılmıştır. Farklı
uçucu kül konsantrasyonlarına ekilen tohumlar kontrollü sera koşullarında yetiştirilmiştir. İki farklı buğday çeşidinin,
farklı uçucu kül ve toprak karışımlarında çimlenme yüzdeleri, fide yükseklikleri, yaprak alanı ve yaş ve kuru ağırları
saptanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Termik santralin farklı konsantrasyonlardaki uçucu külünün, buğday bitkisinin iki farklı buğday çeşidinde çimlenme
yüzdelerinin, fide yüksekliğinin kontrole göre değiştiği saptanmıştır. Yüksek konsantrasyonlu uçucu kül ve toprak
karışımı uygulanan iki farklı buğday çeşidinde, kuru madde ve yaprak alanında kontrole göre azalmaya neden
olmasına rağmen, düşük oranlı kül karışımı büyüme parametrelerinde olumlu etkilere neden olduğu gözlenmiştir.
Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; farklı konsantrasyonlardaki uçucu kül uygulamaları sonucu, iki farklı
buğday çeşidinin gelişmelerinde farklılıklar olduğu saptanmıştır. Son yıllarda yapılan araştırmalarda, bitkilerin uçucu
küle karşı gösterdikleri duyarlılıkların önemli farklılıklar gösterdiği ve tarımsal uygulamalarda uçucu küllere
gösterilen bu farklı duyarlılığın önemli olduğu ve dikkate alınması gerektiği rapor edilmiştir. Ancak bu yargıyı
güçlendirmek için, kullanılacak olan uçucu külün konsantrasyonun, özelliğinin iyi bilinmesi ve bitkilerin uçucu külde
bulunan ağır metal içeriklerinden ne derecede etkilendiğinin belirlenmesi önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Çan Termik santrali, baca külü, bitki gelişimi, katı atık, buğday
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(13426) Deri Üretiminde Tabaklama İşleminde Atık Kaynakları ve Çevre Dostu Atık
Yönetimi / Waste Resources and Environment-Friendly Waste Management in
Tanning Process in Leather Production
SELİME MENTEŞ ÇOLAK 1
1
EGE ÜNİVERSİTESİ
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Giriş
Deri, bir çok işlem basamağından geçerek mamul hale gelir. Bu aşamalardan bir olan tabaklama işlemi, deri için en
önemli işlem basamaklarından biridir. Tabaklama işlemi ile derideki kolajen lifleri arasında, moleküller arası bağlar
oluşturularak kollajenin fiziksel ve kimyasal karakterinde değişiklikler meydana getirilir ve bu sırada derinin
mikroorganizmalara ve ısıya karşı stabilite kazanması sağlanır. Ayrıca deriden istenen yumuşaklık yada sıkılık,
düzgün cilt gibi bazı özellikler tabaklama işlemi ile deriye verilir.
Tabaklama işleminde kullanılan geleneksel yöntemler, atıkta önemli miktarda kirlilik yüküne ve ciddi çevresel
kaygılara neden olmaktadır. Deri üretiminde, dünyanın her yerinde krom tabaklama yöntemi, en çok kullanılan
tabaklama sistemidir. Küresel deri üretiminin yaklaşık % 80-90'ı krom tuzlarıyla (Cr-III) yapılmaktadır. Krom, bu
güne kadar deriye en iyi özellikleri kazandıran tabaklama yöntemi olmasına rağmen tabaklama işleminde kullanılan
krom(III), krom IV’ya dönüşme riski taşıması nedeniyle tabaklama işleminin iyileştirilmesi üzerinde birçok çalışmalar
yapılmaktadır. Krom(IV) insan sağlığı ve çevre için çok toksik bir kimyasaldır. Ayrıca krom tabaklama, atıksularında
hem Cr (III), hem de klorürlerin varlığı nedeniyle deri endüstrisinde en kirletici işlemlerden biridir. Özellikle, toplam
kromun % 70'i ve klorürlerin% 20'si bu işlem sırasında çevreye deşarj edilmektedir. Deri sanayinde kromun çevre ve
insan sağlığı üzerine olası etkileri dolasıyla tabaklama atıksuları ve katı atıklar her zaman büyük bir problem
oluşturmaktadır.
Son yıllarda gelişen çevre koruma bilinci ve bazı ülkelerin uygulamaya koyduğu sınırlamalar, çevreye ve insan
sağlığına zarar vermeyen yada daha az zararlı yöntemlerin kullanılması konusunda ciddi baskı oluşturmaktadır.
Günümüzde çevre ve insan sağlığının korunması için çevre dostu yöntemlerin kullanılması gün geçtikçe daha fazla
önem taşır hale gelmiştir.
Materyal ve Metot
Sunumda, tabaklama işleminin çevre üzerine etkisi ve çevresel etkisinin azaltılması üzerine yayınlanan bilimsel
literatürler incelenerek bu konuda yapılan çalışmalardan bir derleme hazırlanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Bu sunumda, kromla tabaklama işlemi sırasında ortaya çıkan atıkların kirlilik kaynakları ve tabaklama işleminden
kaynaklanan kirlilik yükünün azaltılması için alınabilecek önlemler ve uygulanabilecek yöntemler ele alınmıştır. Bu
yöntemlerin deri sanayinde kromla tabaklama işleminden kaynaklanan kirlilik ve kirliliğin yaratacağı çevresel etki
azaltılması üzerinde etkili olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Çevre, deri, tabaklama, atık yönetimi
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(13488) Türkiye ve Diğer Ülkelerden Örneklerle Maden Alanı Rehabilitasyon
Uygulamaları / Post-mining Site Rehabilitation Applications with Case Studies from
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Giriş
Madencilik faaliyetleri, çevreye zarar veren faaliyetlerdir. Peyzaj bozulmasının karakteri, madencilik yapılan bölgenin
özelliklerine ve madenin arazide bulunduğu derinlik sebebiyle uygulanacak yönteme bağlıdır. Madencilik, açık ve
kapalı madencilik olmak üzere iki ana yöntemle yapılmaktadır. Cevherin yeryüzüne yakın bir tabakada bulunması
durumunda açık madencilik yöntemi kullanılması gerekirken, cevherin yeryüzünün derinliklerinde bulunması hâlinde
ise kapalı madencilik yöntemi kullanılır. Açık ve kapalı ocak madenciliği; bitki örtüsü, su kaynakları, yüzey suyu
dengesi, toprak yapısı, yüzey şekilleri gibi ekolojik dengenin devamını sağlayacak en önemli faktörler üzerinde
olumsuz etkiler yaratmaktadır. Ayrıca açık madencilikte çevreye olan olumsuz etki, faaliyetin arzın yüzeyinde olması
sebebiyle kapalı madenciliğe göre daha da fazladır. Bu olumsuz etkileri bertaraf ederek, tahrip olan ekosistemlerin
işlerliğini sağlamaya yönelik rehabilitasyon, rekültivasyon, reklamasyon, revejetasyon gibi bir dizi ıslah yöntemleri
uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin uygulanmasıyla hem dünyada hem de ülkemizde işletmesi sona eren maden alanları
yeniden doğaya kazandırılmakta ayrıca otel, müze gibi farklı işlevlerle insanlar için ilgi çekici noktalar haline
getirilmektedir.
Materyal ve Metot
Bu bağlamda yapılan araştırmada, dünyada ve ülkemizde yürütülmüş bazı maden alanı rehabilitasyon çalışmaları
incelenerek, Türkiye’nin bu konuda diğer ülkelere kıyasla ne durumda olduğu ortaya konulmuştur. Literatür taraması
yapılarak ülkemizin bu konuda kaydettiği ivmeyi ortaya koymak ve bundan sonra izlenmesi gereken yol adına bir
çıkış noktası oluşturmaya yardımcı olmak bu çalışmanın öncelikli hedefidir.
Bulgular ve Tartışma
Dünyada bitkilendirme çalışmalarının yanı sıra yer altında oluşan galeriler, ilgi çeken görünümleri sebebiyle film
stüdyolarına, müzelere, fotoğraf sergilerine, sağlık turizmi merkezlerine dönüştürülmektedir. Türkiye’de ise
rehabilitasyon çalışmalarının bitkilendirme üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Ülkemizin pek çok yerinde, maden
alanlarının biri açılıp diğeri kapanırken rehabilitasyon çalışmalarının ayrıca önem arz ettiği ortadadır. Bu çalışmayla,
maden alanları gibi degrade olmuş alanların rehabilitasyonunda ülke olarak dünyadaki diğer örneklere bakıldığında
daha tek yönlü ve sığ bir bakış açısına sahip olduğumuz görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Madencilik, Maden alanı, Rehabilitasyon
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(10882) Tokat-Amasya Karayolu Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnunda
(Rosa sp) Mesafeye Bağlı Olarak Kirliliğin Belirlenmesi / Determination of DistanceBased Pollution in Naturally Growing Hip (Rosa sp.) Along Tokat-Amasya Highway
MEHMET GÜNEŞ 1, ERGİN ÇİLALİ 2, ÜMİT DÖLEK 3
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Giriş
Ülkemizin gerek hızla sanayileşmesi ve gerekse zaman içerisinde artan trafik yoğunluğuna maruz kalması diğer birçok
kirleticiyle beraber ağır metallerin de çevredeki miktarlarını arttırmaktadır. Günümüzde özellikle partiküller ve aersol
halinde yayılan ağır metaller büyük bir tehlike arz etmektedirler. Bitkilerin ağır metal içerikleri ve araçlardan egzoz
gazı yayılımının ağır metal kirliliğinde temel sebep olduğu yapılan araştırmalar ile ortaya konmuştur. Bu çalışmada,
önemi ve kullanımı her geçen gün artan kuşburnu bitkisinin Tokat-Amasya kara yoluna olan mesafelerine ve bu yoldan
geçen araçların ortama yaydıkları egzoz gazına bağlı bir ağır metal birikiminin olup olmadığını ortaya koymak
amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlar insanların beslenmesinde daha sağlıklı kararların alınmasına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Materyal ve Metot
Çalışma Amasya-Tokat karayolunun 15-21’nci km’leri arasında doğal olarak yetişen kuşburnu bitkilerindeki ağır
metal birikimini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada; karayoluna 0, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 m
mesafelerde yetişen kuşburnu bitkilerinin yaprak, meyve ve bitki taç izdüşümündeki toprak örnekleri alınmıştır.
Toplanan örnekler yaş yakma yöntemine göre ekstrakte edilerek; kadmiyum, kobalt, krom, bakır, demir, mangan,
nikel, kurşun ve çinko ağır metalleri ICP (Perkinelmer Inc. Optima 2100 DV) cihazında okunmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Kuşburnu bitkisinin bulunduğu yerin karayoluna uzaklığı, ağır metal birikim miktarını önemli derecede
etkilememiştir. Ağır metal birikimi veya kontaminasyonu kuşburnu yaprak ve meyvesinde farklı olabilmektedir.
Yaprakta ağır metal birikimi meyveye göre daha yüksektir. Her bir ağır metal miktarlarının toprak, yaprak ve
meyvedeki miktarlarına ayrı ayrı bakıldığında;
a) Toprakta kromun yaprak ve meyveye göre fazla olması sebebiyle, bitkiye krom geçişinin toprak kaynaklı
olabileceği, b) Yaprakta, meyve ve toprağa göre bakır (100 ve 200 m hariç), demir, mangan ve çinkonun fazla olması
bunların toprak hariç çevresel kaynaklı olabileceği ve meyvedeki birikimin yaprak kaynaklı olabileceği, c) Kuşburnu
bitkisinin yaprak ve meyvesinde ağır metal birikimlerinin insan sağlığına etki edebilecek seviyelerin (demir hariç)
çok altında olduğu ve Tokat ilinden elde edilen kuşburnu ürünlerinin güvenle tüketilebileceği sonuçlarına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ağır metal, emisyon, kuşburnu, bulaşma
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Introduction
The problem of increasing pollution of surface water sources has become a warning to the world of a serious water
crisis due to it increasing size and wide geographical scope and has become an envier on mental problem at the present
which raises the interest and concern of the whole worl. The explosion of population in large cities and the industrial
development are at the fore front of the reasons that led to what can be called disruption of the ecological balance
rivers and lakes which have large factories on it edges have become water cemeteries due to the dumping of waste
without treatment. The aim of this study was to determine the physical characteristics (water temperature, electrical
conductivity, total solid materials), and suspended and dissolved solid materials for water of the Tigris river and the
extent to whice these characteristics changed during the entry of the river and its exit from the city of mousl.
Material and Methods
The fields survey started on April 2008 till march 2009 where four sites distributed on the Tigris river were chosen,
starting from Al-rashidiya area as a comparative site to hamam Al-aleel site south of the city of Mosul. The water
samples were collected from these sites monthly to determine some of its physical characteristics such as water
temperature, electrical conductivity, total solid materials and suspended and dissolved materials.
Results and Discussion
The results of the study indicated that Al-rashidiya site, which is the beginning of the entry of the river to the city of
mosul, recorded readings which are less in the studied characteristics compared to the rest of the sites located in the
center and south of the city.
Key Words: Physical and chemical characteristics, Tigris River, Mosul.
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From Aqueous Medias
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Giriş
Tekstil, kozmetik, deri, kağıt ve plastik gibi birçok endüstride ürünlerin renklendirilmesi amacıyla boyarmaddeler
kullanılır ve bol miktarda renklenmiş atık su oluşur. Bu tür sentetik boyarmaddeler ciddi boyutta çevresel kirliliğe
neden olur. Bu nedenle, atık sulardan boyarmadde uzaklaştırılmasına olan ilgi giderek artmaktadır. Boyarmadde
uzaklaştırmak için çok sayıdaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntem arasında en çok tercih edilen yöntemlerden
birisi adsorpsiyon yöntemidir. Uygulama kolaylığı ve tekrarlanabilir olması adsorpsiyon yönteminin en önemli
üstünlükleridir. Önceleri, tarımsal ve endüstriyel atık malzemeler, doğal inorganik mineraller ve biyosorbentler gibi
çok sayıda adsorban adsorpsiyon özellikleri nedeniyle kullanılmıştır. Son yıllarda polimerik hidrojellerin adsorban
olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar önem kazanmıştır. Üç boyutlu esnek polimerik ağ yapıya sahip olan
hidrojeller, büyük miktarda suyu soğurarak şişebilirler. Su soğurumu, temel olarak polimerik ağ yapıda bulunan
hidrofilik gruplar nedeniyle gerçekleşir. Hidrojeller sulu çözeltilerdeki kirlilikleri elektrostatik etkileşim yoluyla
uzaklaştırabilen polimerik malzemelerdir ve bu yönleriyle iyon değiştirici reçinelere benzerler. Ancak reçineler sert
yapıdadır, hidrojeller ise fiziksel özellikleri ile daha fazla kirletici soğurabilirler.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada, akrilamid (AAm)/(3-akrilamidopropil)trimetil amonyum klorür (APTAC) hidrojellerinin boyarmadde
soğurum özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. AAm/APTAC hidrojelleri, amonyum persülfat ve N,N,N’,N’tetrametiletilendiamin kullanılarak çözeltide serbest radikalik katılma polimerleşmesi yöntemi ile sentezlenmiştir.
Sentezde 1,4-bütandiol dimetakrilat (BDMA) ve etilenglikol dimetakrilat (EGDMA) gibi çok fonksiyonlu iki farklı
çapraz bağlayıcı kullanılmıştır. Hazırlanan çapraz bağlı polimerlerin soğurum özelliklerini araştırmak amacıyla
anyonik bir boyarmadde olan kalkonkarboksilik asit (CCA) model molekül olarak seçilmiştir. Sabit ve farklı
derişimlerdeki sulu CCA çözeltileri ile bilinen kütlelerdeki çapraz bağlı polimerler 25˚C’da dengeye gelene dek
etkileştirilmişlerdir. Dengedeki çözelti derişimleri UV-VIS spektrofotometre yardımıyla belirlenerek, yüzde
adsorpsiyon (%Ads), adsorpsiyon kapasitesi (q) ve dağılma katsayısı (Kd) gibi parametreler hesaplanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
İki farklı çapraz bağlayıcı kullanılarak sentezlenen AAm/APTAC hidrojellerinin soğurum kapasiteleri, %Ads, q, Kd
gibi üç önemli parametre açısından değerlendirilmiş ve çapraz bağlayıcılar açısından karşılaştırılmıştır. %Ads
değerleri, BDMA ile çapraz bağlı hidrojeller için %13–51 arasında değişim gösterirken, EGDMA ile çapraz bağlı
hidrojeller için %16–69 şeklinde belirlenmiştir. BDMA ile çapraz bağlı hidrojellerin q değerleri 1,06–3,96 x10-4 mol
g-1, EGDMA ile çapraz bağlı hidrojeller için 1,07–4,63 x10-4 mol g-1 arasında değişim göstermektedir. Hidrojellerin
Kd değerleri BDMA ile çapraz bağlı olanlar için 0,15–1,04 şeklinde, EGDMA ile çapraz bağlı olanlar için 0,16–2,18
şeklinde artış göstermektedir. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde sentezlenen polimerik sistemlerin, sulu
ortamlardaki boyarmadde kirliliğinin giderilmesinde adsorban olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.
Teşekkür
Bu çalışma Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir. Proje
No: FEF 11008.
Anahtar Kelimeler: Hidrojel, boyarmadde, adsorpsiyon, polimerik adsorban
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1
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
ouzum@adu.edu.tr
Giriş
Hidrojeller, bir ya da daha fazla makromoleküler zincirin kovalent bağlar veya fiziksel etkileşimler ile çapraz
bağlanması sonucu bir araya gelmesiyle oluşan üç boyutlu polimerik ağ yapılardır. Çapraz bağlı hidrofilik polimerler
su içerisine bırakıldıklarında çözünmezler ve yüksek miktarda suyu soğurarak şişebilirler. Bu tür malzemelerin su
tutma kapasiteleri, polimerik zincirlerde bulunan -OH, -COOH, -CONH2 -NH2, -SO3H, gibi hidrofilik fonksiyonel
grupların varlığıyla ilişkilidir. Zincirlerinde pozitif ve negatif yüklü iyonların ikisini birlikte taşıyan ağ yapılar
poliamfolit hidrojeller olarak adlandırılırlar. Poliamfolit hidrojellerin en önemli özelliklerinden bir tanesi, elektrostatik
etkileşim yoluyla kirlilik içeren sulardan hem anyonik hem de katyonik türlerin uzaklaştırılması ve geri kazanımında
adsorban olarak kullanılabilmeleridir. Kağıt, tekstil, kozmetik, ilaç ve gıda gibi endüstrilerde kullanılan sentetik
boyarmaddeler su kirliliğine en çok sebep olan yapılardır. Boyarmaddeler su içerisine girdiklerinde, güneş ışığını
soğurarak fotozentez ve mikro fauna/floraların gelişmesi için gerekli olan ışığın iç kısımlara ulaşmasını engellerler.
Bu durumda doğal leşçiller yeterince gelişemez, sudaki kirleticilerin biyolojik parçalanması sınırlanır ve suyun
ekolojik dengesi bozulur. Son zamanlarda bu tür atık suların temizlenmesi için polimerik adsorbanlar tercih
edilmektedir.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada, anyonik bir yardımcı monomer olan sodyum akrilat (SA) ve katyonik bir yardımcı monomer olan (3akrilamidopropil)trimetil amonyum klorür (APTAC) kullanılarak akrilamid (AAm) esaslı poliamfolit hidrojeller
sentezlenmişlerdir. Sentezde etilen glikol dimetakrilat(EGDMA) gibi çok fonksiyonlu kimyasal çapraz bağlayıcı
kullanılmıştır. AAm/SA/APTAC poliamfolit hidrojellerinin soğurum özelliklerini araştırmak amacıyla farklı özellikte
iki boyarmadde kullanılmıştır. Katyonik boyarmadde olarak nil mavisi (NB), anyonik boyarmadde olarak
kalkonkarboksilik asit (CCA), seçilmiştir. Boyarmadde derişiminin soğuruma etkisi ve poliamfolit hidrojel içeriğinin
soğuruma etkisi araştırılarak, adsorpsiyon kapasitesi (q), yüzde adsorpsiyon (%Ads) ve dağılma katsayısı (Kd) gibi
parametreler hesaplanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
AAm/SA/APTAC hidrojellerinin NB boyarmaddesi için q değerleri 1,23x10-5 – 0,99x10-5 mol g-1 arasında değişim
göstermektedir. CCA için bu değerler 2,20x10-5 – 4,71x10-5 mol g-1 arasında değişmektedir. NB için %Ads değerleri
%86-71 arasında, CCA için %33-69 arasında değişim göstermektedir. NB için Kd değerleri 6,02-2,46 arasında
değişirken, CCA için 0,49-2,22 arasında değişmektedir. Çalışma sonunda elde edilen veriler değerlendirildiğinde,
poliamfolit özellikteki AAm/SA/APTAC hidrojellerinin NB ve CCA gibi hem katyonik hem de anyonik
boyarmaddeleri, sulu çözeltilerinden uzaklaştırmak için kullanılabilecek iyi bir adsorban oldukları söylenebilir.
Teşekkür
Bu çalışma Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir. Proje
No: FEF 14026
Anahtar Kelimeler: Poliamfolit hidrojel, nil mavisi, kalkonkarboksilik asit, polimerik adsorban
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Giriş
Bu çalışmada İznik Gölü’nün su ve sediment örneklerinde bazı metal düzeylerini araştırmak amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
2014 yılında mevsimlik olarak gerçekleştirilen çalışmada göl üzerinde belirlenen 19 istasyonda su ve sediment
örneklerinde nikel (Ni), krom (Cr), kurşun (Pb), çinko (Zn), civa (Hg), kadmiyum (Cd), mangan (Mn), demir (Fe),
alüminyum (Al), kobalt (Co), molibden (Mo), kalay (Sn), stronsiyum (Sr), lityum (Li), antimon (Sb), rubidyum (Rb)
ve bor (B) parametreleri incelenmiştir. Örneklerin komple kimyasal analizleri Eğirdir Su Ürünleri Araştırma
Enstitütüsü Müdürlüğü Kimya Laboratuvarı’nda Grafit Fırın Atomik Absorbsiyon Spektrofotmetresi (AAS) ile
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler mevcut kriterler ışığında değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Çalışma
sonucunda
belirlenen
metallerden
yüzey
suyunda
sırasıyla
B>Sr>Al>Fe>Li>Cr>Ni>Zn>Mo>Rb>Mn>Pb>Sb>Sn>Co>Hg>Cd olarak, sediment yapısında ise sırasıyla
Al>Fe>Mn>Sr>Ni>Zn>Cr>Pb>Co>Sn>Mo>Cd>Hg yoğun olarak bulunmuştur. Yüzey suyunda Hg dışında diğer
metal düzeyleri Yerüstü Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği (2016)’ne göre I. Su Kalite Sınıfı’nda yer alırken, Hg II.
Su Kalite Sınıfı’nda yer almıştır. MacDonald ve ark., (2000) tarafından tespit edilen sediment kalite kriterlerinde
belirtilen parametrelerden sediment Hg, Pb ve Cd ve Zn düzeyleri her 4 eşik etki değerlerinin (LEL (En düşük etki
değeri), MET (Minimum etki eşik değeri), TET (Toksik etki değeri), SEL (Şiddetli etki düzeyi) altında bulunmuştur.
Cr’nin LEL seviyesini aştığını, Ni’nin ise birçok noktada SEL seviyesinin üzerinde bulunduğu tespit edilmiştir.
Teşekkür
Bu çalışma Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün
TAGEM/2014/A11/P02/6 nolu proje desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İznik Gölü, ağır metal, su, sediment, nikel
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Giriş
Gıda sanayinde çok önemli bir yere sahip olan ambalajlar gıdanın raf ömrünü uzatmak, dış etkenlere karşı korumak
amacı ile kullanılmaktadır. Gıda ile temas eden ambalaj malzemeleri; çoğunlukla plastik olmakla birlikte selüloz,
kâğıt, karton, cam, seramik, kauçuk, silikon, metal, ahşap, kumaş ve vaks (bal mumunun sanayide mat yüzeyleri parlak
ve kaygan duruma getiren türü/katı yağ) gibi maddelerden oluşmaktadır. Kullanılan ambalaj maddelerinin çoğu çevre
kirliliği oluşturmaktadır. Bu bakımdan materyallerin çevre dostu olması, çevre kirliliğinin azaltılması açısından
önemlidir.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada gıda sanayisinde yeni yeni kullanılmaya başlanan, hem insan sağlığı hem de çevre sağlığı açısından
önemli olan yenilebilir film kaplamaları değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Yenilebilir film kaplamaları gıda maddelerinin mikrobiyolojik bozulmalarını önlemek gibi amaçlarla uygulanan aktif
bir ambalajlama tekniğidir. Bu materyallerin ortaya çıkmasındaki en önemli etken kimyasal ve fiziksel olarak gıdanın
yapısını etkilemeden doğal kaynaklı maddeler ile gıdaların korunmasının ve raf ömrünün uzatılmasının
amaçlanmasıdır. Yenilebilir ambalaj bir gıdanın yüzeyi üzerinde oluşturulmuş ince tabakalı, gıdayla birlikte
yenilebilen, doğal kaynaklardan elde edilen gıda yüzeylerine veya gıda katmanları arasına uygulandığında nem, gaz
ve katı hareketliliğinin kontrolünü sağlayabilen materyalleridir. Bu materyallerden bazıları polisakkarit filmler,
protein filmler, lipit filmler ve kompozit filmlerdir. Gıda güvenliğindeki öneminin yanı sıra ambalajlama materyali
ürün ile tüketilebildiğinden çevresel atığa neden olmaz. Gıdayla birlikte tüketilmeseler bile, biyobozunur
materyallerden üretildiklerinden, doğada plastiklerden daha hızlı parçalanırlar. Doğada uzun sürede çözünen ambalaj
materyallerine karşı bir alternatif olan yenilebilir ambalajlar gıda ambalajlama endüstrisinde yaygınlaşması gereken
ve daha çok araştırma yapılması gereken bir konudur.
Anahtar Kelimeler: Yenilebilir film, çevre, sağlık, insan, gıda
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(13037) Aktaş Gölü (Ardahan,Türkiye) Yüzey Sularında Yaz Dönemi Nutrient
Dinamiklerinin İzlenmesi / Nutrient Dynamics of Summer Period in Surface Waters of
Lake Aktaş (Ardahan, Turkey)
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Giriş
Gölsel ekosistemler çevresinde yaşayan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamada önemli katkıları olan su kaynaklarıdır. Bu
katkı bazen doğrudan halkın içme suyu ihtiyacını karşılama şeklinde olurken, bazen tarımsal sulama suyu, bazen
balıkçılık faaliyetleri bazen de yetiştiriciliği yapılan hayvanların su ihtiyaçları için olmaktadır. Ancak bilinçsiz
kullanım ve kötü yapılaşma gibi faktörler bu ekosistemlerin sağlığını olumsuz yönde etkilemekte ve bu alanlar hızla
kirlemektedir. Kırsal bir alanda etrafında az nüfuslu yerleşim yerlerinin bulunmasına rağmen Aktaş Gölü’ne –
hayvancılık faaliyetlerinin de etkisiyle- azotlu ve fosforlu atıklar bırakılmaktadır. Bu çalışma ile gölde kışın buz
tabakası ile kaplanması sonucu uygun çalışma koşullarının olmayışından dolayı yaz dönemi azotlu ve fosforlu
inorganik nutrientlerin konsantrasyonlarının araştırılması, daha önceki yıllarda tespit edilmiş değerlerle ve özellikle
“Kıta içi yer üstü su kaynakları değerlendirme kriterleri” ile karşılaştırılarak su kalitesi ile ilgili yorumların yapılması
amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışma kapsamında Aktaş Gölü'nde seçilen 9 istasyondan 2014 yılı haziran, temmuz, ağustos aylarında aylık olarak
yüzey suyu örnekleri toplanmıştır. Toplanan örnekler polietilen şişelere konularak laboratuvara taşınmıştır. Yüzey
suyu örneklerinde sıcaklık, oksijen, pH, nitrat (NO3--N), nitrit (NO2--N), amonyum (NH4-N) fosfat (PO4-3–P veya
RP) ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “Yerüstü
Su Kalitesi Yönetmeliği” kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkileri tespit edebilmek için
korelasyon testi ve faktör analizi gibi çok değişkenli istatistiksel analizler yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Nitrit, nitrat, amonyum ve fosfat için en küçük ve en büyük değeler sırasıyla 0,02-0,081 mg/l, 0,001-0,096 mg/l, 0,0130,428 mg/l, 0,111-0,256 mg/l şeklinde tespit edilmiştir. pH değerleri 8,67-9,63, çözünmüş oksijen konsnatrasyonları
6,5-10 mg/l aralıklarında bulunmuştur. Nitrit ve nitrat konsnatrasyonu yaz boyu azalma eğilimi gösterirken, amonyum
değrleri temmuz ayında maksimum seviyelerine çıkmıştır. Fosfat seviyeleri çok önemli değişimler göstermeden yaz
boyu yaklaşık olarak birbirine yakın düzeylerde ölçülmüştür. Aktaş Gölü N/P oranları Redfield oranı olarak kabul
edilen N:P 16:1 oranının altında kalmıştır ve buna göre yaz ayları boyunca azotun sınırlayıcı olduğu görülmektedir.
Fosfat konsantrasyonunun yaz dönemi boyunca değişmeden belli seviyelerde kalması ve buna karşın toplam inorganik
azot konsantrasyonunun aylar arasında farklılıklar sergilemesi bu durumu meydana getirmiştir. Aktaş Gölü su
kalitesinin “Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği” kriterlerine göre çözünmüş oksijen, amonyum ve nitrat azotu açısından
I. Sınıf (kirlenmemiş), nitrit açısından II. Sınıf (az kirlenmiş su), pH açısından ise IV. Sınıf (çok kirlenmiş su) su
sınıfına girdiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aktaş Gölü, Nutrient, Su Kalitesi
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Introduction
Metals can be accumulated by marine organisms and cause long-term effects. Mussels, filter-feeders, are known to be
bioaccumulators of trace elements and for monitoring coastal environments are widely used as sentinel species. The
mussel Brachidontes pharaonis were used in the Mediterranean Sea where Mytilus galloprovincialis is not present.
Material and Methods
Levels of heavy metals ( Al, Zn, Cu, Ni, Cr and Cd ) in B. pharaonis was examined. The mussel samples collected
seasonaly from the three sample stations (Burnaz, Payas, Iskenderun Fishing Port ) between July 2011 and October
2011, in Iskenderun Bay. For metal analysis, a 0.5 g mussel sample was mineralized with 10 ml of concentrated
HNO3, in a closed Teﬂon® vessel using a microwave digestion system (MARS-5 CEM Corporation, Matthews, NC).
Agilent Technologies ICP-MS was used in the analysis. Analytical quality control sample was routinely run through
during the period of metal analysis. The accuracy of the analysis was verified by analyzing the European Certified
Reference Material ( ERM-C278 ).
Results and Discussion
The heavy metal concentrations in B. pharaonis samples was: Al > Zn > Cu > Ni > Cr > Cd. Discharge of toxic
pollutants into the marine environment presents a potential risk to the biota, unless the concentration of pollutants
discharged are confined within certain limits.
Key Words: Brachidontes pharaonis, mussel, Iskenderun Bay, heavy metal
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Giriş
Atrazine (2-chloro-4-ethylamino-6-isopropylamine-s-triazine) dünyada en yaygın olarak kullanılan herbisittir. Bu
nedenle sucul ortam kontaminasyonu sonucu deniz kestaneleri gibi hedef organizma dışında diğer canlılara da zarar
verebilmektedir. Bu araştırmada, atrazinin olası etkileri Echinoidea (Echinodermata) sınıfında iki farklı ordoya ait
olan Arbacia lixula (Arbacioida) ve Paracentrotus lividus (Camarodonta) türü deniz kestanelerinin embriyoları
kullanılarak araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada kullanılan deniz kestanelerinin ergin bireyleri Seferihisar (İzmir) bölgesinde yaşayan doğal
populasyonlarından elle toplanmıştır. Bu bölge endüstriden ve şehirleşmeden kaynaklanan kirleticilerden uzak ve
nispeten temiz bir denizel ortam olarak bilinmektedir. Embriyoların kültüre alınması ve tüm denemeler süresince
deniz kestanelerinin doğal yaşam ortamından alınan filtre edilmiş (Whatman, No:1) deniz suyu kullanılmıştır. Atrazin,
önce DMSO içerisinde çözülerek deneylerin başlanmasından 1 saat önce istenen final test solüsyonları hazırlanmıştır.
Atrazinin deniz kestanelerininin embriyonik gelişimi üzerine etkilerini değerlendirebilmek için denemeler altı tekrarlı
olarak yapılmıştır. Ergin bireylerden gonadlar çıkarılarak sperm ve yumurta hücreleri elde edilmiş ve en kısa sürede
fertilizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Her iki deniz kestanesi ile gerçekleştirilen embriyotoksisite denemeleri
fertilizasyondan 10 dakika sonra başlayıp pluteus larval safhasına kadar (18°C’de 72 saat) embriyogenesiz süresince
devam etmiştir. Deneme bitiminde mikroskobik analizler 10-4 M krom sülfat ile hareketleri durdurulmuş canlı bireyler
üzerinde yapılmıştır. Her bir örnekten rastgele seçilen ilk 100 birey morfolojik ölçütlere (normal, gecikmiş, patolojik
ve ölü) bağlı kalınarak invert mikroskopta incelenmiş ve gelişim bozukluklarının sayısı belirlenerek embriyotoksisite
değerlendirilmiştir. Elde edilen verilere probit analizi yapılarak 72 saat sonunda denemeye alınan embriyoların
yarısını etkileyen atrazin derişimleri (EC50) hesaplanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Farklı atrazin derişimlerine maruz bırakılan A. lixula ve P. lividus embriyolarında gelişim bozukluğuna sahip
bireylerin bulunma oranı derişim arttıkça artış gösterdiği belirlenmiştir. 18C’de 72 saat süre ile atrazine maruz
bırakılan iki farklı deniz kestanesi embriyolarında EC50 değerlerleri A. lixula için 5,8x10-5M ve P. lividus için
6,5x10-5M olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak A. lixula embriyolarının çok yaygın olarak kullanılan bir herbisid olan
atrazine daha hassas cevap verdiği saptanmıştır.
Key Words: Arbacia lixula, Paracentrotus lividus, atrazin, toksisite
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Introduction
Human activities are responsible for the major biodiversity decline, the problem is critical for present extinction rates.
Human population globally generates vast quantities of waste material. The poor levels of recycling have resulted in
the accumulation of plastic and other debris in the marine environment. One of the major aspects of plastic waste is
its effect on marine wildlife which is impacted through entanglement, ingestion, and bioaccumulation and habitat
degradation. Researchers began studying the occurrences of macro categories of plastic debris in coastal and marine
environments during 1970s. However, the majority of this research has been carried out in Australia, USA, Canada,
UK, Brazil and Indonesian coasts, with very low levels of research being performed within the Mediterranean
Basin. Mediterranean region marine debris research has primarily been undertaken in the coastal waters of France,
Spain, and Greece. In this study, accumulation studies were conducted at various beach locations along the coast of
North Cyprus. The aim of this study is to provide information on the rate of deposition of marine debris on the North
Cyprus shoreline.
Material and Methods
This study was performed along the shoreline of north Cyprus. Each month 250 m2 (5x50m) of 8 beaches were
surveyed. Individual beaches varied in size (length and width), topography and particle size. Marine litter has been
collected from east, west, and northern coastlines. In total of 192 beach surveys will be carried out within the two year
period of this project. Shoreline debris characterization and density data analysis were performed using NOAA Marine
Debris Shoreline Field Guide 2012. Marine debris materials categorised using OSPAR ID. The source of litter,
geographical origin of litter, number and weight of litter items were recorded. The overall mass of each litter category
will be ascertained using Ohaus CT200-13U balance.
Results and Discussion
According to the shoreline surveys between the dates of January 2017-June 2017 a total number of 18103 different
items were collected which equalled a mass of 192.7 kg. The highest amount of marine litter was found at Ronnas
beach (northeast part of the island on Karpaz peninsula) which averaged 11.5 kg/month/250 m2. Ronnas beach is
located in the north east part of the island, on the Karpaz peninsula. This study has the potential to inform marine
science across the Mediterranean region, highlighting the downstream impacts experienced in Northern Cyprus as a
result of poor waste management in other nations. The study is geographically extensive and of long enough duration
to encompass spatiotemporal variability and offer statistical power for subsequent analysis.
Key Words: environment, marine debris, coastal shoreline, Mediterranean, Cyprus
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Giriş
Ülkemiz, ekolojik avantajları ile çok geniş bitki çeşitliliğine sahiptir. Bu potansiyel daha çok tarımsal açıdan önemli
olup, her yıl ciddi miktarlarda bitkisel artık çevreye yayılmaktadır. Nitekim ülkemizde sadece meyve yetiştiriciliği
yapılan alanlarda ortaya çıkan kullanılabilir artık miktarı milyon tonlarla ifade edilmektedir. Önemli bir sorun haline
gelmiş olan bu artıkların yeterince değerlendirilemediği bilinmektedir. Günümüz koşullarında, ortaya çıkan bitkisel
artıklar maalesef ya üreticiler tarafından yakılmakta, ya da çevreye çöp olarak bırakılmakta böylece çevre kirliliğine
neden olmaktadır. Bitkisel artık potansiyelimizin yararlı formlara dönüştürülerek kullanılması çevre ve ekoloji
değerlerimizin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması açısından önemlidir.
Materyal ve Metot
Çalışma, çevresel sorunlara neden olan ve üzerinde yeterince çalışılmadığını düşündüğümüz, ancak
değerlendirildiğinde hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlayacak budama artıkları ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan
çalışmada peyzaj alanlarından ve meyvecilik yapılan bahçelerden elde edilen budama artıkları, parçalama makinası
ile parçalanmış ve sınıflandırma makinası ile sınıflandırılarak peyzaj alanlarında malç olarak kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Malç uygulaması yapılan alanlarda doğal görünümün yanında, yıllar içerisinde yabancı ot kontrolünün çok büyük
oranda başarıyla sağlandığı gözlemlenmiştir. Ayrıca hazırlanan maket ve uygulama alanı ile fuar etkinliklerine
katılım sağanmış, yazılı ve görsel basın ile geniş bir kitleye ulaşılmıştır. Çalışmada bitkisel artıklarının çevrede
değişik amaçlarla yeniden kullanılarak değerlendirilmesinin mümkün olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Bu sayede
çevre ve ekoloji değerlerinin sürdürülebilirliğine ve sosyal farkındalık oluşturulmasına katkı sağlandığı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Budama, artık, malç, farkındalık, çevre

361

(13253) Furan İçeren Makrosiklik Peptit Ligandların Sentezi Ve Ergene Nehri Su
Numunesinde İyon Transfer Özelliklerinin İncelenmesi / Synthesis of Furan Containing
Macrocyclic Peptide Ligands and Investigation of Ion Transfer Characteristics at
Ergene River Water Sample
BETÜL ŞAHİN 1, ÖMER ZAİM 1
1
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
eb.sahin66@gmail.com
Giriş
Doğal ve sentetik heterohalkalı bileşikler, kimyanın birçok alanında geniş uygulama alanına sahiptir. Bu bileşikler,
anorganik kimyada ligand, ilaç kimyasında antimikrobiyal, antifungal, antitümör reaktif, boya ve fotoğraf malzemesi
olmanın yanı sıra pek çok biyolojik süreçte katalizör olarak rol oynamaktadırlar. Makrosiklik bileşikler organik
kimyanın yanında özellikle analitik kimyada da önem kazanmaktadır. Bu bileşiklerin ilk sentezlendiği 1967 yılından
günümüze kadar geçen süre zarfında, bu alanda büyük bir ilerleme kaydedilmiş ve bu gelişmeler iyon seçici sıvı-sıvı
ekstraksiyonu, yarı geçirgen sıvı zar sistemleri oluşturma, kromatografik yöntemler, iyon seçici teknikler gibi
alanlarda gelişimini sürdürmektedir.
Materyal ve Metot
Literatürde, aza-okso-tiya makrosiklik peptit ligantlarının molekül yapılarındaki boşluktan dolayı iyon taşıma
özellikleri incelenmiştir. Bu çalışmada, 5 üyeli heterohalkalı aromatik bileşiklerden olan 2,5-hidroksimetil furan'dan
yola çıkarak makrosiklik peptit içeren 2 farklı ligand sentezlenmiştir. Bu iki bileşiğin iyon taşıma özellikleri
incelenmiştir. Trakya Bölgesi'nde bulunan ve barındırdığı kirlilik açısından adını sıklıkla duyuran Ergene Nehri'nden
alınan su numunesi kullanılarak her iki bileşik ile Cu, Mn, Ni, Zn, Fe, Mg ve Ca iyonlarının taşınımı incelenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Sentezlenen bu yeni bileşiklerin yapısı, NMR, IR ve kütle spektroskopisi ile doğrulanmıştır. Saf olarak elde edilen bu
bileşiklerin iyon taşıma özellikleri incelendiğinde Mn, Zn, Mg ve Ca iyonlarını taşıdığı FAAS ile tayin edilmiştir Bu
çalışma ile amaç, akarsulara karışacak atık sular için uygulanması gereken arıtma faaliyetlerine katkıda bulunmaktır.
Anahtar Kelimeler: makrosiklik peptit ligand, atık su, iyon transfer
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Giriş
Türkiye’de ulusal çevre politikası 1960’lardan itibaren ele alınmaya başlanılmıştır. Çevre koruma ve çevre kirliliği
öncelikle 1971 yılında 1380 sayılı su ürünleri yasası ve su ürünleri yönetmeliği ve 1983 yılında yürürlüğe giren 2872
sayılı çevre yasası ile önem kazanmıştır. Su ürünleri yasasının 20. Maddesi, su ürünleri ve su ürünleri avcıları ya da
tüketicilerinin sağlığına veya avcılıkta kullanılan araç ve gerece zarar verecek maddelerin iç sulara ve denizlere
dökülmesini yasaklamaktadır. Su ürünleri yönetmeliğinde atıkların alıcı sudaki etkisinin analiz yoluyla saptanması ve
örnek alma yöntemi de belirtilmiştir. 2872 sayılı çevre yasasının çıkarılması ile tüm vatandaşların ortak varlığı olan
çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, su, toprak ve hava kirliliğinin önlenmesi, ulusal bitki ve hayvan varlığı ile doğal
ve tarihsel zenginliklerin korunması amaçlanmaktadır. Son yıllarda, sivil toplum örgütlerinin çalışmaları, bakanlıkça
çevre koruma çalışmalarının arttırılması, çevre ile ilgili projelerin desteklenmesi toplum bilincinin yükselmesine
neden olmuştur. Ancak halen çevreyi kirletici faaliyetlerin bulunduğu bilinmektedir: Kentsel yerleşim, endüstriyel,
turizm ve tarımsal faaliyetler, deniz ulaşım aktivitesi sonucunda ortaya çıkan atıkların çevreye olumsuz etkisi
olabilmektedir. Tarımsal aktiviteler içinde yer alan su ürünleri üretimi, diğer tarımsal faaliyetler gibi, çevre üzerinde
etkiye sahiptir. Bu çalışmada su ürünleri sektöründeki hızlı ilerlemeler ve sektörün ekolojik çevreye etkisinin ortaya
koyulması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Ekolojik değişimin türü ve alanı; su ürünleri üretim metoduna, üretim miktarına, kıyısal alanın fiziksel, kimyasal ve
biyolojik karakterine bağlı olarak değişebilir. Çalışmada konuyla ilgili veri ve istatistikler ilgili kurumlardan temin
edilerek derlenmiş, yapılan araştırmalar titizlikle incelenerek bulunan sonuçlar değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Türkiye su ürünleri üretimi 1980 yılında yaklaşık 428 bin ton iken 2000 yılında 582 bin ton, 2015 yılında 672 bin ton
olarak gerçekleşmiştir. Toplam üretim içinde avcılığın payı düşerken yetiştiriciliğin payı ise artmıştır. 1980 yılında
toplam üretim içinde yetiştiriciliğin payı % 0,32 iken 2015 yılında % 35,7 olmuştur. Son yıllarda özellikle deniz balığı
yetiştiriciliği çok hızlı bir gelişim göstermiştir. Toplam su ürünleri yetiştiriciliği içinde deniz balıkları yetiştiriciliğinin
payı 2015 yılında %57,8 olarak kaydedilmiştir. Balık çiftliklerinin çevresel etkisinin araştırılması için yapılan
“Yunanistan’da Doğu Ege Denizindeki Hios Adasının Doğu Kıyılarındaki Yüzer Kafes Çiftçiliğinin Yerel Spesifik
Bentik Etkilerinin Değerlendirilmesi” ile ilgili çalışmada, tesislerin çevre ve özellikle bentik organizmalar üzerine
geçici etkisi olduğu, balık çiftliklerinden kaynaklanan kirlilik girdilerinin su dinamiklerinin etkisiyle dağıldığı ve
sonuçta çevreye istatistiksel anlamda önemsiz bir etki bıraktığı ifade edilmiştir. Kültür balıkçılığının gelişimi ile iç
sularımıza ve denizlerimize bırakılacak kültür balıkları ile stoklar zenginleştirilebilmektedir. Ayrıca, nesli tükenen
koruma altına alınmış olan türler kültür balıkçılığı sayesinde doğaya kazandırılabilir. Ekolojik çevreye olumlu
katkıları olan türlerin yetiştiriciliğinin yapılıp doğal ortama bırakılması, çevre dostu yetiştiricilik, Polikültür
yetiştiriciliği (deniz balıkları ve kabuklu) sistemlerinin geliştirilmesi ile olası ötrofikasyonun önüne geçilebilinir.
Gerek Bakanlıklarca çıkarılan yönetmelikler ve gerçekleştirilen sıkı denetimler gerekse kaynakların korunması ve
sürdürülebilirlik konularında toplumsal bilinçlenme su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin çevreye olabilecek olumsuz
etkilerinin bertaraf edilmesinde önemli rol oynamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Su ürünleri, yetiştiricilik, çevre
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Introduction
Contamination of the soil with heavy metals and the accumulation of heavy metals in plants with high dose, which
have to maintain their development in this contaminated area, causes toxic damage to cells and tissues. On the other
hand, contamination of plants with heavy metals could be shown genotoxic effect on DNA profile and cause damages
like mutation. However, the reflection of genome changes to plant morphology and anatomy is known clearly.
According to this knowledge, this study was made to see morphological effects of Pb heavy metal stress on the
artichoke (Cynara scolymus L.) which has economical features.
Material and Methods
7 different Pb cocncentrations (20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280 ppm) were used to water the seeds and seedlings of
artichoke for 25 days. According to this study, all the morphological measurements regarding root, stem and leaf were
made with ruler. The results were compared with kontrol group and within themselves. This method was used to
investigate the morphological reflection of phytotoxical effects of Pb heavy metal stress on plants.
Results and Discussion
In this study, the effects of lead (Pb) contamination on artichoke (Cynara scolymus L.) seedlings determined by
morphological parameters. Some morphological changes were caused on root, stem and leaf length and appearance
of artichoke seedlings with the under certain concentrations of lead. Consequently, it can be defined that
morphological stability had changed according to different rates of lead heavy metal induced artichoke as regards their
morphological evaluation.

Key Words: Artichoke (Cynara scolymus L.), Heavy metal, Morphology
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Giriş
İlaç ve kişisel bakım ürünlerinden (PPCPs) kaynaklanan kirlilik, son yıllarda yeni fark edilmeye başlanan önemli bir
tehlike olarak dikkat çekmektedir. Günümüzde binlerce farklı kimyasalın yanında çok sayıda tıbbi ilaç ve kişisel
bakım ürünleri de tüketilmeye başlanmıştır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de son zamanlarda nüfusun hızla
artmasının yanında şehirlere doğru göçe bağlı özellikle kozmetik sanayi ve tıbbi ilaç kullanımı büyük bir artış
kazanmış ve yurdumuzun her yerinde gözlemlenmiştir.
Materyal ve Metot
Yapılan çalışmada ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) tohumları örnek organizma olarak kullanıldı. İlaç etken
maddesi olarak çokça tüketilen Ibuprofen ve Ciprofloxacin’in ekmeklik buğdayın çimlenmesindeki etkisi araştırıldı.
Farklı konsantrasyonlarda (kontrol, 25 mg/mL, 50 mg/mL ve 100 mg/mL) Ibuprofen ve Ciprofloxacin, buğday
tohumlarına uygulandı. Ekim işlemi petri kaplarına yapıldı. Petri kaplarına eşit büyüklükte 20 tane tohum ekildi. 5.
günün sonunda çimlenen tohumların kök ve gövde uzunluğu ile kök ve gövdenin kuru ve yaş ağırlıkları belirlendi.
Bulgular ve Tartışma
Yaptığımız çalışma sonucunda elde edilen verilere değerlendirildiğinde Ibuprofen ve Ciprofloxacin’in konsantrasyon
artışına bağlı olarak buğday tohumlarının kök ve gövdesi ile ilgili yapılan verilerde genel olarak bir azalma
görülmüştür. Buğday tohumlarının, Ciprofloxacin etken maddesinden diğer iki maddeye göre daha fazla etkilendiği
görülmekle beraber, kök ve gövde uzunluğunda daha fazla tespit edilmiştir. Dolaysıyla bu mikro kirleticilerin tarımsal
arazilerin sulanmasında kullanılan sulara bulaşmasına bağlı olarak ciddi ürün kayıplarına yol açabileceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ibuprofen, Ciprofloaxcin, Triticum aestivum L.
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Introduction
Ecological pollution is an important problem for the world and organism health. Heavy metal contamination of soil
and the accumulation of heavy metals in plants with high dose, which have to maintain their development in this
contaminated area, causes toxic damage to cells and tissues. On the other hand, contamination of plants with heavy
metals could be shown genotoxic effect on DNA profile and cause damages like mutation. However, the reflection of
genome changes to plant morphology and anatomy is known clearly. According to this knowledge, this study was
made to see morphological effects of Pb heavy metal stress on the artichoke (Cynara scolymus L.) which has
economical features.
Material and Methods
7 different Cu concentrations (20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280 ppm) were used to water the seeds and seedlings of
artichoke for 25 days. According to this study, all the morphological measurements regarding root, stem and leaf were
made with ruler. The results were compared with kontrol group and within themselves. This method was used to
investigate the morphological reflection of phytotoxical effects of Cu heavy metal stress on plants.
Results and Discussion
The effects of copper (Cu) contamination on artichoke (Cynara scolymus L.) seedlings determined by morphological
parameters in this investigation. Some morphological changes were caused on root, stem and leaf length and
appearance of artichoke seedlings with the under certain concentrations of copper. Consequently, it can be defined
that morphological stability had changed according to different rates of copper heavy metal induced artichoke as
regards their morphological evaluation.
Key Words: Artichoke (Cynara scolymus L.), Cu, Heavy metal, Morphology
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Giriş
Günümüzde dünya nüfusunun hızla artması ve doğal kaynaklarımızın tükenmeye başlamasıyla, meydana gelen
atıkların azaltılması, tekrar değerlendirilmesi gibi atık yönetimi çok önem kazanmıştır. Dünya üzerinde atık olarak
değerlendirilen malzemelerin geri dönüşüme katılması çevrenin korunabilmesi, doğaya verilen zararın minimuma
indirilebilmesi ve aynı zamanda ülke ekonomisi açısından oldukça önemlidir. Atıkların bir şekilde değerlendirilmesi
suretiyle çevre kirliliğinin azaltılması ve atık malzemenin ekonomiye bir inşaat malzemesi olarak kazandırılması ile
sağlanabilmektedir.
Hammaddenin en çok tüketildiği sektörlerden birisi inşaat sektörüdür. İnşaat sektörü, hammadde ve enerji tüketimini
azaltmaya çalışmaktadır. inşaat sanayisindeki en önemli sorunlardan birisi hammaddedir. Özellikle mermer gibi
malzemelerin atıklarının değerlendirilmesi ile önemli miktarda hammadde ve ekonomik kazanç sağlanabilir.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada, mermer atıklarından elde edilecek atık materyelinin yapı malzemesi üretiminde kullanılabilirliği
amaçlanmıştır. Bu amaçla kum, çimento, su ve mermer tozu materyalleri kullanılarak katkısız ve katkılı harçlar (%2,
%4, %6 %8 ve %10) üretilmiştir. 40x40x160 mm boyutlarında harç prizma kalıplara yerleştirilen harç karışımları, 1
gün sonra kalıplardan çıkarılıp, kür havuzuna konulmuştur. Kür havuzuna yerleştirilen numuneler 28 günlük kür
süresince havuzda bekletilmiştir. 28 gün bekletildikten sonra çıkarılan numuneler üzerinde eğilme ve basınç dayanımı
deneyleri yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Elde edilen deney sonuçları, katkılı ve katkısız sonuçlar ile kıyaslanmıştır. Yaptığımız deneyler sonucunda elde
ettiğimiz sonuçlara göre mermer atığı katkılı numunelerde, mermer atığı oranı arttıkça eğilme ve basınç deneylerinde
aldığımız dayanım sonuçların azaldığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Atık, harç, mermer atığı, yapı malzemesi
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Introduction
Life cycle assessment (LCA) is a helpful method for identifying the impacts of human production processes on
sustainable development and the environment. Environmental impacts from industrial production may include harmful
air emissions into the environment, high energy use or destructive land use. LCA helps identify impacts by examining
the entire process chain and life time of a product and its effects from beginning to end. While shown to be helpful in
many industries, LCA has been under-used in the wood products industry. Wood is one of the most renewable material
and regenerative fuel around the world which makes, signifying the applicability of LCA within the wooden products
industry. This paper examines the history of LCA within the wood products industry, lessons and suggestions from
implementation, and provides suggestions for future applications and for future research.
Material and Methods
Methods include a review of the available literature and research, coupled with case study reviews. Additional research
identified and analyzed applications of LCA within the wood products industry.
Results and Discussion
Results of the literature review and case studies indicate that when producing wood components, companies have
found ways to derive up to a third of the energy needed for producing wood products from renewable resources.
Examples include life cycle assessments of the production of medium density fiberboard (MDF), lumber, packaging,
and other products. Helpful practices in improving sustainability in these products includes changing transportation
and electricity generation practices.
Environmental management methods such as LCA can be used as a proactive sustainability practice as an alternative
to regulations. In addition to environmental benefits, LCA methods also provide quality control and cost savings
benefits to companies. Implementing and analyzing the life cycle inventory therefore may allow wood products firms
to be more competitive with their products, which is essential in a growing global economy. Future research may
benefit from providing new study into how LCA and its impacts may vary by firm size, and by expanding the range
of products analyzed with LCA in the wood products industry.
Key Words: Life Cycle Assessment, Life Cycle Inventory, Environmental pollution, Wood Products, Production
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Siyanür dünya üzerindeki en zehirli bileşiklerden biridir. Az miktarları dahi insan ve diğer canlı türlerinin çoğu için
zehirlidir. Bu derece zehirli olmasının temelinde diğer bileşiklerle tepkimeye girerek normal biyolojik aktiviteleri
sekteye uğratma kapasitesi vardır. Siyanür, lastik, kauçuk, plastik ve bazı kimyasal maddelerin yapımında, deri
işletmelerinde, fare ve böcek ilaçlarında kullanılır. Siyanür ayrıca altın, gümüş ve diğer metallerle bağ yapar ve bu
nedenle madencilikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Siyanürün işleme sırasında borulardan veya çeşitli sızıntılarla
sulara karışmasıyla oluşan tehlikeli durumlarda bulunmaktadır.
Günümüzde, siyanür tayini için birçok spektrofotometrik ve kromatografik yöntem kullanılmaktadır. Ancak, sıvı
numunelerin analizleri için enzimlerle gerçekleştirilen biyoteknolojik çalışmaların sayısı oldukça önem kazanmıştır.
Siyanür’ün enzimlerin aktivitesi üzerindeki inhibisyon etkilerinden yararlanılarak miktar tayinleri yapılabilmektedir.
Lakkazlar (EC 1.10.3.2, p-difenol:dioksijen oksidoredüktaz), çoklu bakır içeren polifenol oksidaz adlı bir enzim
grubunda yer alırlar. Doğada yaygın bulunmaları ve geniş substrat çeşitliliği nedeniyle kullanım alanları geniştir.
Difenoller, sübstitüe monofenoller, aromatik ve alifatik aminler gibi çeşitli substratların oksidasyonunu katalizlerler.
Oksidasyon sırasında “elektron alıcısı” olarak görev yapan moleküler oksijen, suya indirgenir.
Çalışmamızda, sulardaki 0 - 1 mM düzeyinde CN- iyon miktar tayini hedeflenmiştir. Bu amaçla, CNiyonlarının, Trametes versicolor lakkaz aktivitesine inhibisyon etkisi ile ilgili denemeler gerçekleştirildi. Lakkaz için
Km ve Vmax değerleri belirlendi.
Materyal ve Metod
Kimyasallar Trametes versicolor ticari lakkazı (EC 1.10.3.2), 2,2ˈ-azino-bis(3-etilbenzotiyazolin-6-sülfonik asit)
(ABTS), Sigma-Aldrich Co.’dan; Asetik asit, Sodyum hidroksit, KCN Merck KGaA’dan temin edildi.
Cihazlar Deneylerde, spektrofotometre ve mikroplaka okuyucu (Thermo Scientific), hassas terazi (Precisa XB 220A,
Precisa Gravimetrics 46 AG/Switzerland), mikropipetler (20 μL, 200 μL, 1000 μL Eppendorff), pH metre (Jenco
6173) kullanıldı.
Lakkaz Aktivitesinin Belirlenmesi
T. versicolor lakkazı için enzimatik aktivite tayini spektrofotometrik yöntem ile gerçekleştirildi. Bu amaçla serbest
enzimin aktivite tayini için substrat olarak 0.1 M disodyum asetat tamponunda (pH 4.5) hazırlanan 5 mM’lık ABTS
(ε420=36 000 M-1cm-1) çözeltisi kullanıldı. Reaksiyon karışımının 3 dakika boyunca, 420 nm’de absorbans değişimi
izlendi. Şahit olarak, 0.1 M disodyum asetat tamponu (pH 4.5) kullanıldı. 1 lakkaz ünitesi, 1 μM ABTS’yi 1 dakikada
oksitleyebilen enzim miktarı olarak tanımlandı.
İnhibisyon Testleri
300 µL reaksiyon karışımı, 20 µL lakkaz (1.36 U/mg), 0.1 - 1 mM değişen konsantrasyon aralığında CN-, final
konsantrasyonu 0.5 mM olacak şekilde ABTS ve sodyum asetat tamponu (0.1 M, pH 4.5) içermektedir. Enzim
inhibisyonu 25 °C’de 420 nm dalga boyunda, 2 dk boyunca spektrofotometrik olarak izlendi. Kontrol denemeleri,
inhibitör bileşeni yerine tampon çözeltisi eklenerek gerçekleştirildi. Her deneme en az 2 kez tekrarlandı.
Km ve Vmax sabitleri 20-80 µM aralığında değişen ABTS derişimleri kullanılarak belirlendi.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmada, CN-‘ün lakkaz enzimi üzerine inhibisyon etkisi ve kinetiği incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre;
0.1, 0.5, 1.0 mM CN- iyonunun lakkaz enziminin bağıl aktivitesini sırasıyla % 75.41, % 67. 30 ve % 54.04 oranında
inhibe ettiği belirlenmiştir. Bu değerler, CN- tayini için lakkaz enziminin inhibisyonu esaslı çalışmaların yapılmasının
uygun olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Siyanür Tayini, Atık sular, Lakkaz, Enzim inhibisyonu
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Suların kirlenmesine neden olan kimyasal madde artıkları arasında, civa ve bileşiklerinin önemli bir yeri vardır. Civa,
doğada özellikle elementel ve inorganik şekilde bulunmaktadır. Organik civa ise biyolojik işlemler sonucu
mikroorganizmalar tarafından oluşturulmaktadır. İnorganik civa (Hg+2) tuzları, ilaç yapımında ve sanayide bazı
maddelerin işlenmesinde kullanılmaktadır. Suda kolay bir şekilde birikebilmekte ve yüksek düzeylerde fizyolojik,
ekolojik aktivite göstermektedir. 1 ppm’ den daha az düzeydeki civa kirliliği bile canlı organizmalarda birikerek,
kronik zehirlenmelere neden olmaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı, civa ve bileşiklerine ait artıklar genel kirletici
maddelerden sayılmaktadır.
Günümüzde, spektrofotometrik ve kromatografik yöntemler kullanılarak civa tayini gerçekleştirilebilmektedir. Bunun
yanında, sıvı numuneler için enzimatik çalışmaların sayısı da oldukça önem kazanmıştır. Civa gibi bazı ağır metallerin,
enzimlerin aktivitesi üzerindeki inhibisyon etkilerinden yararlananarak miktar tayinleri yapılabilmektedir.
Lakkazlar (EC 1.10.3.2, p-difenol:dioksijen oksidoredüktaz), çoklu bakır içeren polifenol oksidaz adlı bir enzim
grubunda yer alırlar. Doğada yaygın bulunmaları ve geniş substrat çeşitliliği nedeniyle kullanım alanları geniştir.
Difenoller, sübstitüe monofenoller, aromatik ve alifatik aminler gibi çeşitli substratların oksidasyonunu katalizlerler.
Oksidasyon sırasında “elektron alıcısı” olarak görev yapan moleküler oksijen, suya indirgenir.
Çalışmamızda, atık sulardaki Hg+2 iyonunun miktar tayini hedeflenmiştir. Bu amaçla, Hg+2 iyonlarının (10-160
mM), Trametes versicolor lakkaz aktivitesine inhibisyon etkisi araştırılmış ve enzimin kinetik sabitleri olan Km ve
Vmax değerleri belirlenmiştir.
Materyal ve Metod
Kimyasallar Trametes versicolor ticari lakkazı (EC 1.10.3.2), 2,2ˈ-azino-bis(3-etilbenzotiyazolin-6-sülfonik asit)
(ABTS), Sigma-Aldrich Co.’dan; Asetik asit, Sodyum hidroksit, HgCl2 Merck KGaA’dan temin edildi.
Cihazlar Deneylerde, spektrofotometre ve mikroplaka okuyucu (Thermo Scientific), hassas terazi (Precisa XB 220A,
Precisa Gravimetrics 46 AG/Switzerland), mikropipetler (20 μL, 200 μL, 1000 μL Eppendorff), pH metre (Jenco
6173) kullanıldı.
Lakkaz Aktivitesinin Belirlenmesi
T. versicolor lakkazının enzimatik aktivite tayini, substrat olarak 0.1 M disodyum asetat tamponunda (pH 4.5)
hazırlanan 5 mM’lık ABTS (ε420=36 000 M-1cm-1) çözeltisi kullanılarak spektrofotometrik yöntem ile
gerçekleştirildi. Bu amaçla, reaksiyon karışımındaki absorbans değişimi 420 nm dalga boyunda, 3 dakika boyunca
izlendi. Şahit olarak, 0.1 M disodyum asetat tamponu (pH 4.5) kullanıldı. 1 lakkaz ünitesi; 1 μM ABTS çözeltisini 1
dakikada oksitleyebilen enzim miktarı olarak tanımlandı.
İnhibisyon Testleri
300 µL reaksiyon karışımında; 20 µL lakkaz (1.36 U/mg), 10-160 mM değişen konsantrasyon aralığında Hg+2, final
konsantrasyonu 0.5 mM olacak şekilde ABTS ve sodyum asetat tamponu (0.1 M, pH 4.5) bulunmaktadır. Hg+2
iyonunun lakkaz aktivitesine etkisi, 25 °C’de 420 nm dalga boyunda, 2 dk boyunca spektrofotometrik olarak izlendi.
Kontrol denemeleri, inhibitör bileşeni yerine tampon çözeltisi eklenerek gerçekleştirildi. Her deneme en az 2 kez
tekrarlandı.
Km ve Vmax sabitleri 20-80 µM aralığında değişen ABTS derişimleri kullanılarak belirlendi.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmada, Hg+2‘nın lakkaz enzimi üzerine inhibisyon etkisi ve kinetiği incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre;
10, 40, 80, 120 ve 160 mM derişimli Hg+2 inhibitörüne karşı lakkazın bağıl aktiviteleri sırasıyla % 83.33, % 48.39,
% 28.30, % 14.70 ve % 10.64 olarak belirlenmiştir. Bu değerler, Hg+2 tayini için lakkaz inhibisyonu esaslı
çalışmaların yapılmasının uygun olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Civa Tayini, Atık sular, Lakkaz, Enzim inhibisyonu
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Giriş
Günümüzde hızla bir ivme ile ilerleyen sanayi, hızlı ilerleyişinin yanında doğaya, çevreye, bulunduğu ortama olumsuz
etkiler vermektedir. Bundan dolayı sanayinin çevreye karşı verdiği zararların en aza indirilebilmesi için teknik
tekstillerin kullanılabilirliği önemli bir yer tutmaktadır. Teknik tekstiller içerinde yer alan endüstriyel tekstiller bu
alanda ele alınmaktadır.
Materyal ve Metot
Hava kirliliğinin azaltılması adına endüstriyel tekstiller alanında bulunan hava filtreleri üzerinde durulmuştur. Bu
çalışmada materyal olarak; üretim kapasitesine sahip ve aktif bir şekilde üretim yapan sanayi kuruluşlarında yer alan
havayı kirletebilecek ya da kokutabilecek etmenler ele alınarak; bu etmenleri önleyebilecek farklı yerlerde ve amaç
ile kullanılabilecek endüstriyel tekstiller üzerinde durulmuştur. Bu endüstriyel tekstiller yer alan hava filtreleri gaz
halindeki hava kirlilikleri önlemek amaçlı kullanılan teknik tekstillerden oluşmaktadır. Bu sayede özellikle filtreleme
alanında kullanılan teknik tekstiller üzerinde durularak hava filtreleri çeşitlerinin tespitinin sağlanması adına izlenen
yöntem ve tespitler ile gerçekleştirilebilmesi sağlanabilmektedir.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışma sayesinde başta endüstriyel tekstiller alanında gerçekleştirilen yenilikler tespit edilerek; bu yenilikler
sayesinde sanayinin istek ve talepleri doğrultusunda en faydalı ve yararlı teknik tekstil ürünlerinin sanayi içerisinde
kullanılabilirliğinin önü açılacaktır. Aynı zamanda da endüstrinin istek ve talepleri doğrultusunda sağlanabilecek
teknik tekstil filtre çeşitleri ile çevreye ve soluduğumuz havaya karşı sorumluğumuzun en etken şekilde
sağlanabilirliği ortaya konulabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Hava Kirliliği, Tesktil, Teknik Tekstiller
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Giriş
Günümüzde gittikçe artan çevre sorunlarının azaltılması pek çok alanda uygulanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma,
enerji, doğal kaynak korunumu, atıkların azaltılması konularını kapsamaktadır. Ülkemizde nüfus artışı nedeniyle yeni
inşaatlarının sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bununla birlikte özellikle Türkiye’de gerek depremler, gerek kentlerin
ekonomik, fiziksel ve toplumsal sorunları, başta büyük şehirler olmak üzere kentsel dönüşümün geniş alanlarda
yapılması sonucunu doğurmuştur. İnşaat sektöründeki tüm bu çalışmalar aşırı miktarda yapıdan çıkan atıkların ortaya
çıkmasına sebep olmaktadır. Ülkemizde, inşaat atıklarının doğal çevreye zarar verecek şekilde biriktirilmesinin ya da
gelişigüzel atılmasının önüne geçilmesi gerekmektedir.
Materyal ve Metot
İnşaat uygulamaları sonucunda ortaya çıkan beton, metal, ahşap, seramik, plastik, cam gibi yapı malzemeleri yapısal
atık olarak nitelendirilmektedir. 21. yüzyılın önemli çevre sorunlarından biri olan atık üretiminde inşaat sektöründe
oluşan yapısal atıklar önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada, inşaat sektöründe oluşan yapısal atıkların geri
kazanımının önemi vurgulanarak yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesi ile yapı malzemelerinin
sürdürülebilirliğine sağlayacağı katkı üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda geri kazanım işlemleri ve kullanım alanları
incelenmiştir. Yapı malzemelerinin geri kazanım potansiyelleri Türkiye ve Avrupa ülkeleri araştırılarak
değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Geri kazanılmış yapı malzemelerinin kullanımının yaygınlaşması, sınırlı doğal kaynakların hızlı tüketimini önleyecek,
ekonomik kazanç sağlayabilecek ve atıkların oluşturacağı ekonomik yükün hafiflemesi ve atıkların sebep olduğu çevre
problemlerine bir ölçüde çözüm getirebilecektir.
Anahtar Kelimeler: geri dönüşüm, İnşaat atıkları, Kentsel dönüşüm, Sürdürebilirlik
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Giriş
Ülkemizde atıklar çevreye ve insan sağlığına büyük zararlar vermektedirler. Atıkların çevreye verdiği en önemli
zararlar çevrenin doğal dengesinin bozulması ve çevre kirliğidir. Bu kirliliğini meydana getiren atıkların miktarının
hızla arttığı görülmektedir. Atık miktarını arttıran en önemli sebep artan nüfus artışı gösterilebilir. Ülkemizin sanayi
odaklı bölgelerde fabrikalardan çıkan atıklardan kaynaklanan problemler oldukça fazladır. Endüstriyel katı atıkların
yönetiminin iyi yapılması, çevre sağlığı açısından oldukça önemlidir. Endüstriyel Katı atık yönetimi atık oluşumunu
önleme, yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım ve düzenli depolama aşamalarından oluşur. Atıkların
oluşmasını önlemek ardından geri dönüşümünü, geri kazanımını ve yeniden kullanımı sağlamak atık oluşumunun
fazla olduğu bölgelerde katı atıkların kontrol edilmesi için önemli unsurlardır. Ülkemizdeki meydana gelen gelişmeler
sayesinde atık ürünlerinin değerlendirilmesi konusunda birçok araştırma yapılmaya başlanmıştır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada, endüstriyel atık malzemelerin neler olduğu, özelliklerinin neler olduğu, bu endüstriyel atıkların çevrede
meydana getirdiği etkileri, bu ürünlerin geri dönüşüm noktasındaki verimlilikleri ve hangi sanayi atıklarının ne tür
alanlarda kullanılabileceği konusunda bir araştırma yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Dünya üzerinde atık olarak değerlendirilen maddelerin büyük bir kısmı geri dönüştürülebilir malzemelerden
oluşmaktadır. Bu malzemelerin yeniden kullanılarak geri dönüşüme katılması çevrenin korunabilmesi ve ülke
ekonomisi açısından oldukça önemlidir. Atıkların geri kazanımı konusunda oluşturacağı bilinç hem ülkemize hem de
yaşadığımız dünyaya yansıyacaktır.
Anahtar Kelimeler: Atık, Geri kazanım, Yapı malzemesi
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Giriş
Zeytin ve zeytinyağı çok eski çağlardan beri beslenme, sağlık ve kozmetik amaçlı kullanılmaktadır. Akdeniz çanağı
olarak adlandırılan coğrafik bölgede en fazla yetiştirilen ürün zeytindir. Dünyadaki 900 000000 zeytin ağacının %98’i
Akdeniz çevresinde yer almaktadır. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün
yayınlamış olduğu 2015 Yılı Zeytin ve Zeytinyağı Raporu’na göre Türkiye’de yaklaşık 169 milyon adet zeytin ağacı
bulunmaktadır. Yine aynı rapora göre son 5 yılın zeytinyağı üretim ortalaması yaklaşık 170 bin ton ve sofralık zeytin
üretim ortalaması ise 527 bin ton dur. Zeytinyağı üretiminde klasik ve modern prosesler kullanılmaktadır. Klasik
sistemi mengeneler, kuru sistem (süper persler) ve sulu sistem (torbalı, hidrolik presler) olarak gruplandırmak
mümkündür. Modern (Kontinü Santrifüjleme) sistemleri ise 2 fazlı kontinü santrifüjleme sistemi, 3 fazlı kontinü
santrifüjleme sistemi, perkolasyon sistemi, kombine perkolasyon ve santrifüjleme (sinoleo) sistemi olarak
gruplandırılabilir. Zeytin işleme proseslerinden kaynaklanan en önemli kirlilik zeytin karasuyudur. Atıksu, yüksek
kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ), askıda katı madde (AKM), yağ ve koyu renk
ile karakterize edilmektedir. Aynı zamanda yüksek miktarlarda fenolik bileşikler ve lipitler içermektedir. Zeytin
karasuyunun arıtımı için en fazla kullanılan üç konvansiyonel yöntem vardır. Birincisi mevcut 3 faz çalışan tesislerin
2 faza dönüştürülmesi ve 2 faz işleme sonucu elde edilen sulu pirinanın işlenmesine yönelik bir pirina entegre tesisi
kurulmasıdır. İkincisi ise, 3 faz çalışmaya devam edilerek meydana gelen pirinayı entegre tesisinde işleyip, oluşan
karasuyu yeterli kapasitelerde karasu buharlaştırma havuzlarında buharlaştırmaktır. Bir diğer yöntem ise arıtma tesisi
kurulmasıdır.
Bu çalışmada Mersin İli, Silifke İlçesinde yer alan bir zetinyağı fabrikasının atıksularının buharlaştırma ile arıtımı
incelenmiştir. Konvansiyonel buharlaştırma yöntemine ek olarak buharlaştırma havuzu üzerine bir pompa yardımıyla
atıksuyun püskürtülmesi sağlanmıştır. Bu uygulama sonucu buharlaşma zamanında ve veriminde elde edilen değişim
araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
Bu çalışma Mersin İli, Silifke İlçesinde yer alan bir zetinyağı fabrikasında yapılmıştır. Tesiste biri 2 fazlı diğeri ise 3
fazlı sürekli sistemden oluşan iki adet zeytinyağı üretim hattı bulunmaktadır. İşlenen zeytin miktarı 4000 ton/yıl, elde
edilen zeytinyağı 1 000 000 kg/yıl ve yağlı pirina üretme kapasitesi 24 000 000 kg/yıl dır. İki fazlı ve üç fazlı
sistemdeki seperatörlerden toplam 0,8 m3/gün atıksu oluşmaktadır. Bu atıksular sulu pirina havuzunda toplanmakta
ve Sulu Pirina yağı alınmak üzere Pirina Yağı Üretim Tesislerine gönderilmektedir. Üç fazlı dekantörden oluşan 13,5
m3/gün karasu ise tesis içerisinde yer alan Karasu Toplama Lagününe gönderilmektedir. Karasu toplama lagününün
hacmi 3105 m3 ve derinliği 2,5 m dir. Yeterli buharlaşmayı sağlayabilecek ölçülerde olan bu havuz üzerine havuz
yüzeyinden yaklaşış 1,5 m üzerinde olacak şekilde 20 m uzunluğunda, 2 inch kalınlığında bir boru monte edilmiştir.
Bu boru çıkış ucu 3 inch ve gücü 45 ton/saat olan bir pompaya bağlanmıştır. Boru üzerine her 5 cm de bir olacak
şekilde üst, sağ ve sol yanlara delikler açılmıştır. Günde 10 saat boyunca havuz içerisindeki karasu motor yardımıyla
boru içerisine basılmış ve püskürtme yolu ile havuza geri gönderilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Karasu Toplama Lagününe toplanan atıksuyun doğal yollarla iklim koşulları da göz önüne alınarak 6-7 ayda
buharlaştığı daha önce yapılan uygulamalarla tespit edilmiştir. Püstürtme yönteminin kullanılması ile aynı miktarda
suyun 40 günde buharlaştığı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Zeytin karasuyu, konvansiyonel arıtım yöntemleri, fiziksel arıtım

374

(13573) Production of Epoxy Composite Material From Washed Waste PP Pyrolysis
Char
ESRA YEL 1, MERVE SOĞANCIOĞLU 1, GÜLNARE AHMETLİ 1
1
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
etarlan@selcuk.edu.tr
Introduction
Plastics contain toxic compounds which may cause serious environmental pollution. Pyrolysis is one of the waste
plastic disposal method that refers to destructive combustion in the absence of oxygen. Pyrolysis fractionates the
material to solid (char), liquid and gas. In this study, washed PP plastic wastes was pyrolysed and solid product was
used as additive in epoxy composite.
Material and Methods
Waste PP were crushed into approximately 8 mm pieces, washed in laboratory scale washing system and were
pyrolysed at 300, 500, 700°C at a heating rate of 5°C/min. Washing was applied for removing contaminants to
increase the product quality. Char, the solid residue remained in the reactor was observed under scanning electron
microscopy (SEM) to investigate its surface morphology. 10, 30 and 50 wt% chars were added to epoxy resin (ER)
mixture. Composite specimens were prepared according to the ASTM D 638 standard. A Shore Durometer TH 210
tester was used for measuring hardness of the composite. The stretch resistance properties were determined by the
Stretch and Pressing Equipment TST-Mares/TS-mxe.
Results and Discussion
All char samples has globular structure observed from the SEM images. As the pyrolysis temperature increases,
depolymerization of waste PP increased. The particle distrubution of 700°C char is more homogeneous compared to
others. Surface morphology of the composite materials with 10% char additives obtained at 300°C-700°C were als
observed from SEM images. As temperature increased from 300°C to 700°C surface roughness of epoxy matrix
increased. Distribution of low temperature char was more homogenous within the composite as compared to high
temperature char additive. Mechanical properties of the composites changes for each pyrolysis temperature and char
dose. Elongation at break and tensile strength decreased with increasing of char content and temperature. As
temperature incresed, the char bonding with epoxy resin become weaker due to voids at the interfaces. Surface
hardness and tensile strength of all composites is higher than the neat epoxy whose hardness was 80 ShoreD and
tensile strength was 86 MPa. This means harder and more durable composite was produced by inserting the pyrolysis
char into the resin matrix. The achieved higher hardness was 87 ShoreD and tensile strength was 147 MPa by the char
additive. Opposite to elongation and tensile strength, hardness of the composite increased with increasing additive
dosage. Epoxy composite material obtained by 10% washed PP pyrolysis char obtained at each temperature showed
the highest breaking elongation and tensile strength as compared to other doses. PP wastes were pyrolysed and so
fractionated into gas, liquid and solid products. A second generation solution for the solid product (char) is suggested
by this study. It was utilized as filler (additive) in epoxy composite. The pyrolysis temperature of the char and the
filler dosage affects the composite mechanical and electrical properties. The diversity of mechanical properties
presented composite selection opportunity for diverse purposes.
Acknowledegements
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Introduction
Vibrio alginolyticusis the most common Vibrio sp. to be found in seawater, sediment and aquatic life forms and can
keep its virulence even under starvation conditions. Still, infections caused by this microorganism in humans are
limited to wound infections, conjunctivitis and gastroenteritis in immun-suppressed patients. Pathogenicity is closely
related to the virulence genes which enhance the capability of the pathogen to cause disease. Thermostable direct
hemolysin (tdh) and tdh-related hemolysin (trh) genes are among the important virulence factors in V.
alginolyticus. The aim of this work is to determine the tdh, trh genes; urease acitivity and Kanagawa phenomenon
of V. alginolyticus isolates obtained from bivalve mollusc production sites located in Turkey. It is also the first report
of the existence of the trh gene in V. alginolyticus isolates in Turkey and this work is supportive of previous data on
the trh, tdh genes of V. alginolyticus.
Meterial and Methods
In this work, 46 V. alginolyticus isolates from bivalve mollusc samples (wedgeshell-Donax trunculus, L.1758, oysterOstrea edulis, L.1758,cockle-Venus verrucosa, L.1758,clam-Tapes decussatus, L.1758, bearded mussel- Modiolus
barbatus, L.1758, Mediterranean mussel-Mytilus galloprovincialis, L.1819, striped venus-Chamelea gallina L.1753)
taken from production stations as part of a Vibrio parahaemolyticus and V. cholerae survey between 2007- 2010 were
used. Tuwenty five g. of bivalve mollusc tissue homogenates were inoculated into Alkaline Saline Peptone Water
(ASP) with 3% NaCl. After pre-enrichment in 37°C for 18- 24 hours, they were streaked onto Thiosulfate-citrate-bile
salts-sucrose (TCBS) agar. Following incubation in 37°C for 24 hours, colonies were examined using conventional
microbiologic methods.
gyrB was chosen as the target gene for confirmation of the isolates and the PCR protocol reported by Luo & Hu was
used after a few modifications.
DNA templates from 46 V. alginolyticus isolates were investigated seperately (PCR 1 and 2) for trh and tdh genes
with PCR.
Results and Discussion
Vibrio alginolyticus was isolated from 46 of 652 sample groups of shellfish. Eight of the isolates were found to be
positive for urease and KP (17.39%). Six of these were found to be trh positive (13.04%). On a sample basis, 8 (1.22%)
urease and KP positive V. alginolyticus isolates and 6 (0.92%) trh positive V. parahaemolyticus isolates were
obtained out of 652 samples. No isolates were found to be tdh positive. As a resultes, this study is the first to
demonstrate the presence of urease positive, KP and trh positive V.alginolyticus from bivalve molluscs in Turkey.
Still, trh and tdh genes were predominantly found in V. parahaemolyticus and V. cholerae with only limited data
on V. alginolyticus. So, this work is significant as it is supportive of insufficient information in the World.
Key Words: Vibrio alginolyticus, trh, mollusca, Turkey
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Introduction
The increased industrialisation of the aquaculture industry in Turkey has been accompanied by increases in unit
production and stocking densities within individual farms to increase their efficiency. The first hemolysin gene of V.
anguillarum (vah 1) (vah 1; Hirono et al. 1996) had a high identity to Vibrio cholerae O1hemolysin genes. Other
hemolysin genes incude vah 2, vah 3, vah 4 and vah 5 respectively. The aim of this work was to characterise and
investigate the existence and distribution of hemolysin genes in V. anguillarumisolates obtained from marine fish
cultured in the Aegean Region of Turkey.
Material and Methods
Bacterial isolates from five different marine fish species (sea bass, sea bream, sharpsnout sea bream, meagre and
turbot) cultivated in 6 different bays (Milas, Dikili, Urla, Çeşme, Karaburun, Didim) located in the Aegan region, and
presented to the laboratory for diagnostic purposes between 2006-2013, were used. For bacterial isolation,
inoculations on tryptic soy agar (TSA) (LAB M), brain heart infusion agar (BHIA) (LAB M) and blood agar (Merck)
were made from internal organs of fish (spleen, liver and kidney) and lesions from body surfaces (if available). Petri
dishes were left to incubate for 24–48 hours at between 24 and 26 °C. Colonies were identified using classical
microbiological methods. The PCR amplification method reported by Hong et al. (2007) was optimized for use.The
multiplex PCR method described by Rodkhum et al. (2006) was optimized for use.
Result and Discussion
The 51 Vibrio anguillarum isolates identified with conventional methods were confirmed with primers specific
to amiB genes. A wide diversity of hemolysin genes were detected in the isolates. vah (1,2,3,4) was detected in 24 of
the 51 V. anguillarum isolates (45.09%) ; vah (1, 2, 3, 4, 5), in 9 (17.64 %), vah (1, 2, 3) in 6 (11.76%), vah (2, 3, 4)
in 4 (7.84%); vah (2, 4) in 6 (11.76 %); vah (2, 3) in 3 (5.88 %); vah (2, 4, 5) in 1 isolate (1.96 %) were detected
respectively. When annealing temperatures were changed to differentiate between Vibrio ordalii and V.
anguillarum, non-specific band patterns were observed. For this reason, isolates were first confirmed as V.
anguillarum with conventional PCR and afterwards investigated with multiplex PCR for vah genes.
In general the results suggest that the isolates of V. anguillarum circulating within Turkish marine aquaculture display
genetic and serological variation. Further work, ideally using techniques such as multilocus sequence typing, or next
generation sequencing-based single nucleotide polymorphism analysis (Brynildsrud et al., 2013) are recommended to
better delineate the microevolotionary relationships between V. anguillarum isolates recovered from farmed Aegean
region fish species.
Key Words: Vibrio anguillarum, hemolysin genes, Turkey
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Introduction
Bacillus sp., isolated from the soil naturally grown orchid (Dactyloriza ulvilleana (steudel) Baumann & Künkele) on
ovit plateau (Rize, Turkey) was planned to investigate the identification of 112O1 isolate, the features of plant growth
promoting, the determination of metal tolerance (Pb, Cu, Ag, Zn) and the effect of germination of corn plant in copper
presence.
Material and Methods
Isolation of 112O1 was characterized using conventional testing methods. For this purpose; It was found that Gram
positive spore (Bacillus sp.) Bacilli, it was able to grow well in the presence of at wide temperature (10-45 ° C), pH
(4.0-9.0) and ≤ 10% salt. Conventional diagnostic tests were used to determine biochemical properties.
Results and Discussion
It was found that it could reduce nitrate nitrite but not hydrolyze amylase, urease, lecithinase and gelatine. When the
plant growth promoting properties were examined, it was observed that strong siderophor activity, ACC deaminase,
ammonium production and phosphate solubility. Also indole acetic acid (IAA) was determined presence of the activity
by spectrophotometric method. Heavy metal tolerance was first investigated by solid agar method. Bacillus sp. 112O1
isolate was able to grow in the presence of CuCl2 (≤2.5 mM), AgNO3 (≤1 mM), ZnSO4 (≤0.5 mM) and PbNO3 (≤10
mM). Determine the maximum value that copper can reproduce for Dilution method was applied using Mueller Hinton
Broth liquid medium. As a result of the minimum inhibitory concentration (MIC) test made, the MIC value was 25
mM / L, The Minimal Bactericidal Consantrastone (MBC) value was observed to be 50 mM / L. In order to determine
the reproductive properties of bacteria in different pH ranges and presence of Cu in the presence and absence of Cu
culture method was used in a densitometer environment. Bacillus sp. 12O1 strain completed the logarithmic phase in
8 hours at all pH in the absence of copper In the presence of 3 mM Cu this was observed to be up to 18 hours. The
effect of strains on the success of maize germination in the presence of 1.5 mM Cu copper was investigated. It is
observed In the presence of copper, germination is somewhat affected, that copper is better tolerated in the presence
of bacteria + copper. When the activities on the development of the maize (stem, root and fringing) were examined
statistically (ANOVA) It was observed (p<0.01) that there was a significant difference between the parameters outside
the body weights (p=0,117).
Key Words: Bacillus sp.112O1, Metal tolerance, Cu tolerance, Maize germinationa
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Introduction
α-Amylase (EC 3.2.1.1,1,4-α-D-glucan-glucanohydrolase) is an extracellular enzyme that hydrolyzes starch and
glycogen molecules. It breaks the α-1,4 bonds in starch molecule into glucose, maltose, maltotriose and α-limit
dextrine. It is primarily used in food industry for preparation of maltose syrup, purification and clarification of various
drinks and production of bread and beer. Besides, it has a wide area of usage like paper, detergent and textile industries
and pharmaceutics. Various species of the genus Bacillus produce α-amylases with many different properties. A large
number of industrial amylases are derived from bacteria belonging to the very wide and diversified genus Bacillus.
Material and Methods
Previously the strain Bacillus megaterium was isolated from soil (Diyarbakır-TURKEY) and was identified by 16s
rRNA sequencing method and submitted to the GenBank database. Gram, and spore staining methods and motility
tests were used in order to determine the characteristics of the bacterium. Alkaline amylase activity was measured by
estimating the released reducing ends of sugar according to the method of Bernfeld (Bernfeld 1955). The enzyme was
purified by (NH4)2SO4 precipitation and DEAE cellulose (diethylaminoethylcellulose, DE 32) anion exchange
chromatography. Ammonium sulfate was added to the supernatant with a saturation of 80% under gentle stirring, and
then kept at 4°C overnight. The dialyzed crude enzyme was concentrated in a lyophilizer and applied on a DEAEcellulose column at a flow rate of 15 mL/h. The active fractions were collected, dialyzed overnight in distilled water
and lyophilized. The purity of the enzyme was judged on SDS–PAGE according to Laemmli method using 10%
polyacrylamide gel.
Results and Discussion
The strain was identified as Bacillus megaterium by morphological and physiological characteristics as well as by
analysis of the gene encoding the 16S rRNA. The maximum production conditions of α-amylase was found at 48th
hour, 40°C and 8.0. Alkaline a-amylases are of great interest in desizing processes and detergent industries. Amylase
was purified of 80% (NH4)2SO4 precipitation, DEAE cellulose anion exchange chromatography. The α-amylase
showed a molecular mass of ~79 kDa by sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS–PAGE).
Masses of amylases from various microbial sources vary from 10 to 210 kDa.
Key Words: Bacillus megaterium, amylase, purification, DEAE cellulose

380

(13249) Nikotin Parçalayan Bakterilerin İdentifikasyonu ve Parçalanma Ürünlerinin
Saptanması / Identification of Nicotine-degrading Bacteria and Detection of
Disintegration Products
YİĞİT TERZİ 1, FÜSUN BAHRİYE UÇAR 1, SEÇKİN AKYILDIZ 1
1
EGE ÜNİVERSİTESİ
ygt.akrp88@gmail.com
Giriş
Nikotin tütün yapraklarında biriken ve sigara bağımlılığında temel rol oynayan toksik bir alkaloittir. Nikotin alkaloidi
çevreye atılan sigara izmaritleri ve sigara fabrikalarının tütün işleme prosesleri esnasında oluşan atıklar ile doğaya
karışmaktadır. Nikotin su içerisinde kolay çözünebildiği için dolaylı yollardan, yeraltı ve yüzey sularına bulaşarak
insan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermektedir. Tütün atıklarının içerisinde toksik birçok kimyasal
bulunmaktadır. Bu kimyasallar içerisinde nikotin en fazla miktarda bulunanıdır. Avrupa birliği komisyonuna göre
500 mg/kg sınırını aşan nikotin içerikli atıklar, toksik atıklar olarak sınıflandırılmıştır. Ekolojik bir sorun haline gelen
tütün atıkları fiziksel ve kimyasal yollarla yok edilmektedir. Fakat günümüzde biyodegredasyon ile atıkların yok
edilmesi daha çevreci ve daha ucuz bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Nikotinin biyolojik yollarla parçalanması,
birkaç farklı tür mikroorganizma ile gerçekleştirilebilmektedir. Birçok tütün bitkisinin üzerinde ve ekildiği toprak
mikrobiyotası içerisinde nikotini parçalayabilen bakteri ve fungus türleri bulunmaktadır ve bu mikroorganizmalar
nikotini karbon ve azot kaynağı olarak kullanabilmektedirler. Mikroorganizmaların türlerine göre farklı nikotin
parçalama yol izleri bulunmaktadır. Ayrıca bu farklı yol izlerinin sonucunda oluşan ara metabolitler de türler arasında
farklılık göstermektedir. Nikotinin biyolojik olarak parçalanması sonucunda ortaya çıkan ara ürünler anti kanser
terapisi, aneljezik ilaçların geliştirilmesi, parkinson hastalığı, hipertansiyon , merkezi sinir sistemi gibi hastalıklarının
tedavisinde kullanılan tıbbi ve zirai ilaçların üretiminde kullanılmaktadır. Nikotinin biyolojik parçalanması sayesinde
toksik olan bir madde birçok alanda değerli olan farklı ürünlere dönüştürülmektedir. Bu çalışmada nikotini parçalayan
mikroorganizmaların izolasyonu, identifikasyonu ve parçalanma sonucunda oluşan metabolitlerin belirlenmesi
hedeflenmiştir.
Materyal ve Metot
Çalışmada kullanılan örnekler, Ege bölgesinden temin edilip organizmaların izolasyonu için tütün bitkisinin ekildiği
toprak ve fabrikaların oluşturduğu tütün atığı kullanılmıştır. Örnekler, içerisinde 1g/l nikotin bulunan LB ortamına
inoküle edilerek 4 haftalık zenginleştirme periyoduna tabi tutulmuştur. Zenginleştirme basamağından sonra nikotinselektif ortam kullanılarak izolasyon ve saflaştırma işlemleri gerçekleştirilmiştir. İzolatların tanısı için fenotipik
testler yapıldıktan sonra, 16s rRNA ve rpoD gen bölgesinin dizi analizi sonuçları, veri tabanlarıyla
karşılaştırılarak genotipik olarakta genus düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Tanısı yapılan izolatların nikotin
kullanımının nitel analizi için TLC yöntemi kullanılmıştır. Nikotini degrede edebilen organizmalar içerisinden tür
düzeyinde literatürde yer almayan organizma seçilerek HPLC analizi yapılmıştır. HPLC yöntemiyle 48 saatlik süre
içerisinde parçalanan nikotin miktarı belirlendikten sonra parçalanma sonrasında oluşan metabolitlerin analizi için
GC-MS cihazı ile analiz yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
16s rRNA ve rpoD gen bölgelerinin sekans analizleri sonucunda, izole edilen organizmanın Pseudomonas
plecoglossicida, Pseudomonas montelii ve Pseudomonas putida türleriyle %99 oranında benzerlik göstermiştir. Daha
ileri moleküler biyolojik analizlerle izolatın genus ve tür düzeyinde tam identifikasyonu için gerekli çalışmalara
devam edilmektedir. TLC analizlerinde organizmanın nikotini 30. saat içerisinde bitirdiği ve farklı ürünlerin oluştuğu
görülmüştür. Hplc analizleri sonucunda ise suşun 1,5 g/l nikotini 28. saatin sonunda tamamen tükettiği belirlenmiştir.
Benzer şekilde GC-MS analizinde de 24 ve 48 saatlik ölçümler sonucunda nikotinin 3-(3,4-dihidro-2H-pirol-5-yl)
piridine artan oranda dönüştüğü gözlenmiştir. Bu yol izindeki diğer ara ürünlerin varlığı GC-MS analizlerinde
saptanmıştır. Dolayısıyla nikotini parçaladığı saptanan bakteri streninin çevre kirliğinin önlenmesinde ve oluşan ara
ürünlerin ilgili alanlarda kullanılması potansiyeline sahip olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nikotin, HPLC, GC-MS, metabolit
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Introduction
Bacterial denitrification in agricultural soils is a major source of nitrous oxide, a potent greenhouse gas. Denitrification
is a dissimilatory process in which nitrate and nitrite are reduced to gaseous nitric oxide, nitrous oxide and molecular
nitrogen when oxygen is limited, which consists of four reaction steps catalyzed by nitrate reductase (napA or narG),
nitrite reductase (nirK or nirS), nitric oxide reductase (qnorB or cnorB) and nitrous oxide reductase (nosZ). N2O can
be spread as a result of incomplete denitrification. Nitrous oxide (N2O) is a major greenhouse gas with a global
warming potential ∼300-fold that of CO2 over a 100-y time period (it is responsible for more than 7% of global
warming). Additionally, N2O is the largest stratospheric ozone-depleting substance. Some researchers have
demonstrated that 60–70% of the annual anthropogenic N2O yield was from agriculture, of which nearly 70% of N2O
gas emission was due to the processes of nitrification and denitrification by soil microorganisms in farm soil.
Material and Methods
A total of 54 P. aeruginosa isolates were collected from various clinical specimens (urine 32%, sputum 17%, wound
15%, blood 13%, respiratory secretion 9%, aspirate 6%, abscess 2%, endotracheal aspirate 2%, pleural fluid 2%,
seminal fluid 2%) of hospitalized people in Sinop and nearby cities, and also a total of 59 Pseudomonas spp. were
collected from soil samples in Sinop, Turkey. PCR was used to amplify denitrification genes encoding nirK/nirS and
nosZ from all isolates tested. Primers for nirS, nirK and nosZ amplification were nirS1F and nirS6R, nirK1F and
nirK5R, and PsNosZ175F and PsNosZ1144R, respectively.
Results and Discussion
The nosZ gene was found in 46 (40.3%) isolates. The 65 isolates (57.01%) contained the nirS gene, and the nirK gene
was found in 31 (27.1%) isolates. While nirS and nosZ were higher in soil samples, nirK was found more in clinical
specimens. On the other hand, it was found that the 68 isolates were nosZ-negative. Thus, these results suggest that
nosZ gene-missing pseudomonad denitrifiers are partly contribute to global warming.
Key Words: Pseudomonas, nosZ, nirK, nirS, Global warming
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Introduction
The aim of this study is to determine antimicrobial effects of leaf and flower extract of Sideritis öztürkii Aytaç &
Aksoy.
Material and Methods
The plant material was collected from its natural habitat. The methanolic extracts of leaf and flower were prepared
via soxhlet extractor for 6-8h. Extracted extract was stored at +4 º C for 1 night and then evaporated at 40 ºC on a
rotator evaporator to remove it from the solvent. The antimicrobial effect of the extract against standard strains such
as E. coli ATCC 25922, E. coliATCC 35218, K. pneumoniae ATCC 700603, P. aeruginosa ATCC 27853, S.
aureus ATCC 29213 and E. faecalis ATCC 29212 was investigated by liquid microdilution method and minimum
inhibitory concentrations (MIC) were determined. Since the highest antimicrobial effect of the extract was detected
against S.aureus ATCC 29213, the antimicrobial effect against S. aureusstrains isolated from clinical specimens in
Selçuk UNIVERSITY Medical Faculty Microbiology Laboratory was also investigated by the same method.
Results and Discussion
The leaf extract of Sideritis öztürkii was more effective than flower extract against standart strains. In particular it has
the highest antimicrobial activity against S. aureus ATCC 29213 strain. The application of leaf extract to 111 clinical
strains of S. aureusrevealed that MIC50 was 1,56 mg/mL and MIC90 6,25 mg/mL in the obtained data.
Acknowledgements
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Giriş
Motil Aeromonas türleri tatlı su balıklarında önemli hemorajik septisemilerin oluşturulmasından sorumludurlar.
Aeromonaslar karakteristik tatlı su bakterileridirler. Hareketli olmaları nedeniyle ekosistemde sık sık rastlanılırlar.
Sularda ve suların mikroflorası ile çeşitli su canlılarında ve insanlarda patojendirler. Motil aeromonaslar özellikle tatlı
su balıklarında doğal mikrofloranın dominant unsurlarından olup, fırsatçı patojen karakterleriyle balıklarda Motil
Aeromonas Septisemisi (MAS), Hemorajik Septisemi, Ülser Enfeksiyonları, Kuyruk ve Yüzgeçlerde Çürüme ve
Pullarda Kabarma isimleriyle bilinen hastalıkları meydana getirmektedir. Bu çalışmada da tespit edilen motil
aeromonas olgusu (Aeromonas sobria) akvaryumların beğenilen ve çekici balıklarından olan Green Terror
(Andinoacara rivulatus) balığında tespit edilmiştir.
Materyal ve Metot
Hastalığın başlangıcında gözlenen genel semptomlar; durgunluk, hareketsizlik, iştahsızlık, zayıflama, akvaryumun
tabanındaki köşe kısımlarda saklanma eğiliminin yanı sıra özel semptomlar arasında solungaçlarda kızarıklık, kuyruk
yüzgecinde erime ve çürüme göze çarpmıştır. Akvaryumdan hasta green terror balığı içi su dolu bir kap içerisine
alınarak Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün mikrobiyoloji laboratuvarında götürülerek anestezi
uygulanmıştır. Tipik hastalık semptomları gösteren balığın pektoral, pelvik ve kuyruk yüzgeci ile solungacından
Tryptone Soy Agara (TSA, Merck) ekimler yapılarak 20±2°C’deki soğutmalı inkübatörde 24-48 saatlik
inkübasyondan sonra bakteri kolonilerin oluştuğu tespit edilmiştir. Bu süre sonunda elde edilen bakteri kültürlerinin
altkültürleri alınarak, saflaştırılmıştır. Bakterileri tür bazında tanımlamak amacı ile VİTEK 2 Kompakt sisteminden
yararlanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan bu çalışmada green terror balığından elde edilen bakteri suşları Gram-negatif, çomak şekilli olduğu
belirlenmiştir. Tanımlanmasında VİTEK-2 kompakt sistemi kullanılmıştır. Bakteri türünün Aeromonas sobria olduğu
teşhis edilmiştir. Yapılan farklı çalışmalarda da tilapya (Oreochromis niloticus), sazan (Cyprinus carpio), rehu balığı
(Labeo rohita) ve kefal türü balıklarından izole edilen bakteri suşlarının Aeromonas sobria tanımlanmasında da
VİTEK-2 sistemi kullanılmıştır. Sistemin bakteri suşlarını konvansiyonel yöntemlere göre daha kısa sürede identifiye
ederek uygun bir tedavi uygulanmasına olanak sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Green Terror, Bakteri, Aeromonas sobria, VİTEK- 2 kompakt sistemi
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Giriş
Antimikrobiyal direnç profilleri gıda patojenleri ve hastane patojenlerinde farklılıklar göstermektedir.
Antimikrobiyallere direnç gelişim sıklığı çevre şartları, antibiyotik kullanım kültürü ve hastanelerdeki hasta, klinik
yapısına göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle her hastane kendi izolatlarını düzenli olarak takip etmeli, rutin
antimikrobiyal tedavide yer alan antibiyotiklere karşı direnç oranlarını belirlemelidir. Direnç gösteren patojenlere
karşı kendi tedavi yöntemlerini belirlemelidir. Bu çalışma da rutin olarak kullanılan antibiyotik disklerinin klinik
patojen bakteriler üzerinde ki etkinliği araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışmada mikroorganizma suşları olarak gram pozitif; Staphylococcus epidermidis, Bacillus cereus, Bacillus
subtilis ve gram negatif; Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis Escherichia coli kullanıldı. Mikroorganizma
suşları, Muller Hilton Broth (MHB) aşılanarak 37±0.1 °C‘de 18 saat aktivasyonu sağlandı. Antimikrobiyal aktivite
için besiyeri olarak Müller Hilton Agar (MHA), kullanıldı. Steril olarak hazırlanan petri kutularına bakteriler,0.5
McFarland standardı ile standardize edilerek aşılandı ve 37±0.1 °C de 1 saat inkübe edildi. Mikroorganizmalar Kilis
7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kültür Koleksiyonundan
temin edildi. Çalışmada kullanılan mikroorganizmaların toplam 19 adet antibiyotik diskine karşı dirençliliği incelendi.
Bu antibiyotik diskleri; Ampıcıllın/Sulbactam (SAM/20 μg), İmipeneme (İPM/10 μg), Amikacine (AK/30μg),
Sulphamethoxazole-Trımethoprım (SXT/25μg), Amoxycıllın/Clavulanıc Acid (AMC/30μg), Cefuroxime
(CXM/30μg), Ampıcıllın (AMP/10μg), Ciprofloxacin (CIP/5 μg), Nitrofurantoin (F/300μg), Cefepime(FEB/30μg),
Cefotaxime (CTX/5μg), Aztreonam (ATM/30μg), Cefixime (CFM/5μg), Ceftriaxone (CRO/30μg), Meropenem
(MEM/10μg), Tobramycin (TOP/10μg), Cefozolin (KZ/30μg) ve Gentamicine (CN/10μg)’dir.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmada kullanılan antibiyotik disklerinin Gram pozitif; S. epidermidis 10 mm üzerinde sonuçlar vermiş ve SXT
antibiyotiğine karşı direnç göstermiştir. B. cereus için 10 mm üzerinde 5 antibiyotik, 10 mm altında ise 7 adet
antibiyotik etki etmiş ve 4 antibiyotiğe karşıda direnç göstermiştir. B. subtilis için 10 mm üzerinde 7 antibiyotik, 10
mm altında ise 5 adet antibiyotik etki etmiş ve 5 antibiyotige karşıda direnç göstermiştir. B. subtilis ve B.
cereus farklı tür olmalarına rağmen aynı antibiyotik disklerine karşı direnç göstermişlerdir. Bu çalışmanın sonucun da
geleneksel olarak kullanılan antibiyotik disklerine karşı patojenlerin direnç gösterdiği açıkça görülmüştür. Bu nedenle
alternatif doğal özütlerin araştırılması ve patojenlere karşı kullanılması önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Patojen, Antimikrobiyal Aktivite, Gram pozitif, Gram negatif
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Introduction
Soil is a complex system, consisting of living organisms, organic and inorganic matter. Because of the microbiological
community of soil has tremendous effect on ecological, researches about microbial diversity in soil increased rapidly.
A wide range of microorganism in soil is important for human and plant as it is involved in important soil functions.
Bacterial populations are the major contributors in substance cycling such as the carbon dioxide and nitrogen fixation,
transformation of organic carbon, including sulfate and iron reduction, glucose mineralization, amino acid uptake.
Microbial diversity of soils is limited because of the limited methods used in molecular biology. It is important to
study microbial analysis in soil not only for basic research, but also to understand the link between diversity and
community function. The aim of this study to determine bacterial communities and to their role in biogeochemical in
the core sediments by denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) targeting the 16S rRNA gene.
Material and Methods
The study was conducted in three field sites located on the same geographic area of İzmit (Turkey) where factory and
heavy metal wastes are located. For each site, physical, chemical and biological features of the soil was determined.
Soil samples were taken from different depths (5, 15 and 25 cm). The samples were analyzed for pH, color, structure
and texture. The collected core samples were transported to sterile falcon tubes and stored at −20°C before analysis.
Total elements of the core sediment samples were quantified by microwave digestion. 0.5 g of sample dissolved in
concentrated HNO3/ HCl (3:1) at 175°C for 10 min. After cooling and centrifugation, supernatant was diluted and
analyzed for by ICP-AES and ICP-MS. Total DNA was extracted from 1 g of each sediment sample by Fast DNA
spin kit for soil. 16S rRNA gene fragment was amplified using the universal primer pair pA/pH. DGGE was performed
with a Dcode Universal Mutation Detection System. Electrophoresis was performed with 8% polyacrylamide gel
containing acrylamide /bisacrylamide with the ratio of 37:5,5 and a denaturing gradient of urea/formamide from 20%
to 65%. Electrophoresis was performed at 110 V for 6 h at a constant temperature. After electrophoresis the gels were
stained for 30 min with diluted SYBR Green stain and photographed under UV light.
Results and Discussion
Our results showed that microbial population was different in soils under different depths. Soils were fine textured
(Sand: 18.1; Clay: 29.39; Silt: 57.74) with neutral pH: 7.4. Average element content of the sediment is 14,13% Fe,
4.17% Zn, 0.54% Mg, 0.03% Mn and 16,5% SiO2. Microbiological analysis indicates that betaproteobacteria are
dominant species in core sediment samples. In the core sediments, high concentration of heavy may be a factor
controlling bacterial diversity.
Key Words: environmental microbiology, soil, microbial diversity, molecular biology
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Giriş
Günümüzde küresel ısınma ile iklimlerde meydana gelen değişimler, su kaynaklarındaki mikroorganizma türlerinin,
özellikle de invaziv türlerin sayı ve çeşitliliğinde artışa yol açabilmesi nedeniyle oldukça önem taşımaktadır. Bu artış,
hem ekolojik sistem içindeki dengenin bozulmasına hem de tür içi ve türler arası fenotipik ve genotipik değişimlere
de zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, farklı iklimsel zamanda çeşitli su kaynaklarından alınan
su örneklerindeki bakteri türleri ve sayıları açısından değerlendirmek, özellikle bu kaynakların insan kaynaklı atıklar
ile teması olması nedeniyle tespit edilen bakteriyel türlerin toplum sağlığı açısından tehlike oluşturup oluşturmadığını
konvansiyonel mikrobiyolojik yöntemler ile incelemek ve bilinen potansiyel patojenler açısından değerlendirmektir.
Materyal ve Metot
Ankara ilindeki su kaynaklarından (havuz, göl, dere, kuyu vb.) insan maruziyeti yönüyle risk oluşturabilecek
istasyonlar seçilerek, Nisan ve Haziran 2017’de iki farklı örnekleme yapılmıştır. Steril tüplere 100 ml olarak alınan
su örnekleri hemen Mikrobiyoloji laboratuvarına getirilip, homojenize edildikten sonra ve 2500 rpm’de 5 dakika
santrifüj edilip Peletten 1 ml alınarak deney tüplerinde 10-1, 10-2 ve 10-3 oranlarında steril fosfat tamponlu su
kullanılarak dilüsyonları yapıldı. Total bakteri sayısı, bakteri türleri açısından ayrı ayrı olarak spesifik hazırlanmış
besiyerlerine (R2A agar, Cetrimid agar, koyun kanlı agar, EMB agar) ekildi ve 24-72 saat süreyle inkübe edildi.
Üreyen bakterilerin sayıları colony forming unit (cfu/mL) cinsinden ve alınan total su miktarına göre hesaplandı ve
konvansiyonel mikrobiyolojik yöntemler ile tiplendirildi. Her iki farklı ölçüm zamanına göre ortalama total bakteri
sayıları Mann-Whitney U testi kullanılarak karşılaştırıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi, kritik değer, a= 0.05 olarak
kabul edildi.
Bulgular ve Tartışma
Üreyen total bakteri sayıları ve türleri kıyaslandığında, Nisan dönemine göre Haziran dönemindeki sayı ve türlerde
belirgin bir artış olduğu bulundu (p< 0.001). Tiplendirilmesi tamamlanan bakteri türlerine göre potansiyel patojen
olabilecekler Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii complex,
Micrococcus luteus, Salmonella sp. türü bakteriler olarak saptandı. Bu türlerin halka açık alanlarda hem insan sağlığını
tehdit edebilen hem de antibiyotik direncinde sorunlu olabilen türler olarak potansiyel tehlike taşımaları nedeniyle bu
çeşit su kaynaklarında bulunmuş olması hem ekolojik çevre hem de halk sağlığı için çok büyük önem taşıdığı
düşünülmektedir. Bu nedenle, küçük çocuklar, yaşlılar, sistemik veya otoimmün hastalığı, immün yetmezliği olanlar
veya kemoterapi alan bireylerde hastalık etkeni olabileceği gibi takip ve eradike edilmesi de hastalıkları önlemede ve
toplum sağlığının korunmasında önemli bir unsurdur. Ayrıca, bu türler, günümüzde enfeksiyonla mücadelede en
önemli sorunlardan biri olan antibiyotik direncinin tür içi ve türler arası yayılmasına aracılık edebilmeleri nedeniyle
de özellikle de çoklu ilaç direncinden kaynaklanan antibiyotik tedavisi başarısızlığı olasılığını arttırabileceği
düşünülmektedir. Sonuç olarak, küresel ısınmanın su kaynaklarının mikrobiyolojik yük sayısı ve çeşidindeki artışta
önemli bir faktör olduğu, özellikle halka açık alanların sağlık açısından kontrol edilmesi gerektiği, özellikle sıcaklık
artışının olduğu mevsimlerde sanitizasyon ve dekontaminasyon işlemlerinde daha dikkatli ve kontrollü olunması,
periyodik olarak tekrarlanması gerektiği böylece potansiyel patojenlerin eradike edilebilmesi açısından bu çalışmanın
önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, insansal atıklar ile temas halinde olabilen bu kaynakların toplum sağlığı
açısından günümüzün en önemli sorunlarından biri olan antibiyotik direncinin yayılmasında önemli bir aracı
olabileceği gibi bulaşmanın önlenmesi için de önemli alanlar olduğu, bu nedenle mikrobiyal yük açısından kontrol
edilmesinin önemli olabileceği görüşüne varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Su kaynakları, iklim değişikliği, bakteriler, suyun mikrobiyolojik kalitesi

387

(13398) Optimization of Protease Production from Newly Isolated Bacillus Strain
CUMHUR AVŞAR 1, HİLAL KOYUNCU 1
1
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
cumhur.avsar@gmail.com
Introduction
Bacterial proteases are one of the most important industrial enzymes that hydrolyze proteins. Thus, this enzymes
represent one of the largest groups of industrial enzymes and account for approximately 60% of the total enzyme sale
in the world. For this purpose, 122 Bacillus strains were isolated from different soil and water samples of Sinop,
Turkey and were investigated for their proteolytic activity. In addition, we have isolated a strain which showed
maximum protease activity and characterized its protease production under various chemical and physical conditions.
Material and Methods
The strain which showed maximum protease activity was characterized by 16S rRNA gene sequence analysis. The
effect of different physical and chemical factors were evaluated in order to assess the stability of the enzyme. In
addition, the homogeneity and molecular weight of the enzyme was determined by SDS-PAGE.
Results and Discussion
The strain CA_9 showed strong protease production and was identified as Bacillus thuringiensis based on
physiological, biochemical characteristics and 16S rRNA gene sequence analysis. The maximum enzyme activity was
obtained at 40ºC and pH: 8.0. The enzyme showed maximum activity in presence of 3% NaCI with 60 minutes preincubation. At the 3-20% salt concentration, the enzyme was stabile with the remaining activities of 82.19%. In the
presence of MnCl2, protease had the highest remaining activity about 109.09%. In addition, CaCl2 ions displayed the
highest remaining activity of protease with 113.63%. Also, the enzyme showed resistance against various detergents,
inhibitor, metal ions, and chelators. On the other hand, the molecular weight of the enzyme were determined to be 51
kDa as a single band, by zymogram analyses. As a result, the investigated enzymes with high stability have the
potential of use in many industrial fields such as detergent production, brewing, bakery, and textile.
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Introduction
Bacteria are capable of producing enzymes that play an important role in organic matter decomposition and nutrient
cycling. Especially, Bacillus strains with ability to produce and secrete large quantities of extracellular enzymes
constitute the most important industrial enzyme producers. Microbial proteases, amylases and cellulases are the most
important groups of industrial enzymes with broad application including detergents, waste water management, starch
processing, leather, silk, brewing, baking, textile, fuel, paper/pulp, pharmaceutical industry, bioremediation, food and
animal feed. Keeping in view these facts about amylase, we have isolated Bacillus strains from soil and water samples
of Sinop, Turkey. Furthermore, we optimized its amylase production, characterization and stability under different
physical factors like temperature, pH and salinity.
Material and Methods
The strain which showed maximum amylase activity was characterized by 16S rRNA gene sequence analysis. The
effects of different physical and chemical factors were evaluated in order to assess the stability of the enzyme. In
addition, the homogeneity and molecular weight of the enzyme was determined by SDS-PAGE. Also, the enzyme
hydrolysis products were analyzed by thin layer chromatography (TLC).
Results and Discussion
The strain CA_4 showed strong amylase production and was identified as Bacillus subtilis based on physiological,
biochemical characteristics and 16S rRNA gene sequence analysis. The maximum enzyme activity was obtained at
40ºC and pH: 8.0. The enzyme showed maximum activity in presence of 3% NaCI with 60 minutes pre-incubation.
At the 3-20% salt concentration, the enzyme was stabile with the remaining activities of 62.86%. In the presence of
MnCl2, protease had the highest remaining activity about 101.06%. In addition, CaCl2 ions displayed the highest
remaining activity of amylase with 138.29%. Also, the enzyme showed resistance against various detergents, inhibitor,
metal ions, and chelators. On the other hand, the molecular weight of the enzyme was determined to be 120 kDa as a
single band, by zymogram analyses. Besides, Maltose and maltose-derived oligosaccharides were determined as
hydrolysis products of amylase by TLC. As a result, the investigated enzymes with high stability have the potential
of use in many industrial fields such as detergent production, brewing, bakery, and textile since them are resistant to
various detergents, inhibitor, metal ions, and chelators.
Acknowledgments
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Introduction
Bacteria that have the ability to produce enzymes play an important role in organic matter decomposition and nutrient
cycling in nature. The aim of this study, four Aeromonas strains isolated from water samples collected from different
regions of Sinop were identified according to morphological, physiological, biochemical and genotypic tests.
Amylase, cellulase and protease enzyme activities of strains were also determined.
Material and Methods
The four strains were identified Aeromonas according to API 20NE (Biomeriux, France) identification kit, Gram
staining and reproductive abilities at physiological conditions such as different temperature, salinity and pH. Enzyme
production activities of isolates in Skimmilk agar (protease), M9 agar (amylase) and CMC agar (cellulase) were
performed at 25, 35 and 45oC at different pH (5-10).
Results and Discussion
Sequence analysis of the 16S rRNA gene regions was performed for genotypic tests and compared to the sequences
recorded in GenBank, it was found that 99% of the isolates were similar to Aeromonas tecta and the other two were
close to Aeromonas veronii. It was also determined that the strains separated into two clusters of 73% and over
compared to SDS-PAGE total cell protein profiles. According to results obtained, three of the isolates were able to
produce the amylase enzyme and only one could produce the cellulase enzyme but none produced the protease
enzyme. For the amylase enzyme, in particular at 25oC, the one strain forms a 12-16 mm zone diameter in the pH
range of 6-10, the second strain for 35oC forms a 13 mm zone diameter at pH: 6, and for 45oC only the other two
strains in the pH: 6-10 have a low zone diameter of 2-4 mm. The cellulase enzyme producing strain was found to have
zone diameters of 23 and 13 mm at pH: 7 for 25 and 45oC, respectively. As a result, the pollution of water by industrial
chemicals and petroleum hydrocarbons is a serious problem of the world. Bacterial activity is the major process
involved in the hydrolysis of organic pollutants. Especially, bacterial extracellular enzyme activities are a key step in
degradation and utilization of these organic pollutants. Therefore, we can say that Aeromonas species can play a
beneficial role in the processes of organic matter recycling, decomposition and mineralization in aquatic
environments.
Key Words: Aeromonas, Protease, Amylase, Cellulase, SDS-PAGE
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Introduction
The purpose of the study was to determine investigation of the perspective of fish consumption by families and
children, examining and determined to increase the per capita fish consumption in the obtained data light. Fish that
contains vitamins, minerals and fatty acids is a very useful food in terms of. Fish is contains many minerals such as
iodine and phosphor, many vitamins such as A, B, D and omega-3. For this reason, pregnancy, breastfeeding period
and childhood consumption is very important. Fish consumption during childhood; It is effective in preventing
hyperactivity and attention deficit, It can significantly reduce the risk of developing asthma and it is useful for thinking,
perception and easy learning. This information on the subject will contribute to the importance and authenticity of the
study.
Material and Methods
In order to be able to determine what can be done to increase the consumption of per capita fish in the light of the
investigation and examination of the views of the families and the fish consumption, two city were determined in
every region of Turkey. Within the scope of this study, support will be provided for nutrition specialist and dental
consultant of Child Health and Disease specialist. Questionnaire studies will be done with the mothers regarding the
fish consumption of the children in the determined cases. Surveys will be interpreted and the study will be terminated.
Results and Discussion
Even though the fish are very important in the feeding of children, our country is not consumed in enough quantities.
According to the data of the Turkish Statistical Institute, consumption of fish per capita in 2015 was 8.6 kg, which
was the year when most fish were consumed. While the average consumption in our country is 8 kg per person, the
world average is 16 kg and this rate is 22 kg per person in Europe. This study will be held by Karadeniz Technical
UNIVERSITY, Faculty of marine science, Department of fisheries technology engineering as master thesis. And than,
the results to be achieved will be set forth in detail in order to close the deficiencies related to this issue.
Key Words: Fish, Childeren, Consumption, Social Approach
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Giriş
Günümüz koşullarında işletmelerin çevre bilincine karşı önem vermesi çok büyük önem kazanmaktadır. Özellikle
hazır giyim alanında yer alan fabrika işletmelerinin çevreye karşı çevre bilincinin oluşturulup sürdürülebilirliğinin
sağlanması adına bacasız bir fabrika gibi yer almaktadır. Hazır giyim işletmelerinin içerisinde yapılan gelişmeler
doğrultusunda çevreye en az şekilde etki edecek şekilde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Materyal ve Metot
Hazır giyim işletmeleri içerisinde kumaşın ürün haline gelene kadar geçen sürede gerçekleşen işlemler içerisinde
uygulanan gerek kimyasal maddelerin gerekse atıkların bilinçli kullanılabilmesi; hazır giyim işletmelerin çevre
bilincine karşı sorumluluklarını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada materyal olarak; hazır giyim işletmeleri içerisinde
yer alan fabrikalar ele alınmıştır. Bu bakımdan hazır giyim işletmelerinin çevreye duyarlılıklarının sürdürülebilirliği
üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Hazır giyim işletmeleri üzerinde durulmasının en önemli unsurlarından birisi
ülkemiz işletmeleri içerinde önemli derecede yer almalarından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte hazır giyim
işletmeleri içerisinde bulunan çalışanlara bu işletmelerde yer almalarıyla birlikte çevre bilincinin aşılanarak sürekli
hale getirilmesi konusu üzerinde durulmaya çalışılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Hazır giyim işletmeleri içerinde yer alan tüm çalışma gruplarının mesleki kabiliyetlerinin yanında çevre bilincinin
geliştirilmesi doğal bir süreç içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu süreçler sayesinde de hazır giyim işletmelerinde
çevreye karşı sunacakları yaklaşımlar daha duyarlı hale gelecektir. Bu çalışmada anlatılmak istenen konu hazır giyim
işletmeleri içerinde yer alan çalışma gücünün ve hazır giyim işletmelerinin çevre bilincinin sürdürülebilirliğinin
sağlanabilmesinin faydaları ve bu faydaların arttırılması üzerine yapılabilecekler üzerinde durulması üzerinde
durulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hazır Giyim İşletmeleri, Çevre Bilinci, Sürdürülebilirlik, Planlama Teknikleri.
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Giriş
Türkiye’de son yıllarda yetiştiricilik sektöründe modern ve ileri teknolojiler kullanılmaktadır. Avrupa Birliği (AB)
üyelik süreci deniz balıkları yetiştiricilik tesislerinin açık denize taşınmasını ve bu bağlamda yeni teknolojilerin
kullanımını zorunlu kılmıştır. Bu çalışmada hem sektördeki gelişmelerin devamlılık arz etmesi açısından hem de
AB’ye uyum sürecinde birlik tarafından istenilen çevreyle ilgili hususların hangi oranda gerçekleştirildiğini
belirlemek için 100 ton/yıl üzerinde üretim kapasitesine sahip deniz balıkları yetiştiricilik işletmeleri incelenmiştir.
Materyal ve Metot
100 ton/yıl üzerinde kapasiteli 130 işletme tespit edilmiş basit tesadüfi örnekleme yapılarak araştırma için gerekli
örneklem sayısı 55 olarak hesaplanmıştır. İşletmeler yerlerinde incelenerek işletme yetkilileriyle anket çalışması
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonunda işletmelerin teknik ve çevresel durumlarına ait veriler bilgisayar ortamında
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences-SPSS) ve EXCEL paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Elde edilen veriler doğrultusunda işletmelerin toplam üretim miktarı 474 067 ton/yıl olarak hesaplanmıştır.
İşletmelerin %44’ünün 1000 tonun üzerinde üretim gerçekleştirdiği belirlenmiştir. Kuruluş ya da herhangi bir
aşamasında çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) çalışması gerçekleşen işletmelerin oranının % 91 olduğu
saptanmıştır. Araştırmada, sektöre yönelik; su ürünleri, çevre, sürdürülebilirlik vb. konular ile ilgili eğitimlere katılan
işletme sorumluları ve çalışanlarının oranının % 85 olduğu tespit edilmiştir. İşletmelerde çevreye duyarlı şekilde
çalışılması için alınan önlemler arasında ilk üç sırada tüm atıkların daha sonra imha edilmek üzere toplanıp
depolandığı, mevzuatta geçen tüm kurallara uyulduğu ve kafeslerin açığa taşındığı bilgilerinin yer aldığı tespit
edilmiştir. İşletmecilerin % 31’i, kafeslerinin yerini dönüşümlü olarak değiştirdiğini belirtmiştir ve kafeslerinin yerini
dönüşümlü olarak değiştiren işletmecilerin % 64’ü bunu bentik yapıyı korumak için yaptıklarını bildirmiştir. İşletme
yetkililerinin % 11’i, organik su ürünleri yetiştiriciliği konusunda çalışma yaptıklarını belirtmiştir. İşletmelerin %
84’ünün kafeslerinin kıyıya olan uzaklığının ilgili mevzuata uygun şekilde 0.6 deniz milinden fazla olduğu tespit
edilmiştir. İşletme idarecilerinin % 96’sı, işletmelerinin entegre kirliliğin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlar
tarafından düzenli aralıklarla denetlendiğini belirtmiştir.
Araştırma kapsamındaki işletmelerin çevreyle ilgili Avrupa Birliği’ne uyum konusunda henüz tam anlamıyla gerekli
kriterleri sağlayamadığı ancak işletmecilerin bu konu üzerinde hassasiyetle durdukları, gerek Avrupa Birliği pazarında
rekabet açısından gerekse çevreyle dost yetiştiricilik için hem Avrupa Birliği hem de ulusal mevzuatı takip ettikleri
tespit edilmiştir. İşletmeler bazında mevzuata uyum, standartlara uyum, eğitim programlarına katılım ve denetim
konularında ilerlemeler kaydedildiği belirlenmiştir. Ancak ulusal bazda yapısal eylemler, destekleme programı ve
piyasa politikası konularında mevzuatın uyumlaştırılması, ÇED ve kafeslerin taşınması ile ilgili mevzuata uymayan
işletmelerin ilgili prosedürlerini ivedilikle tamamlamaları ve organik yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması için daha fazla
çaba gösterilmesi yararlı olacaktır. Ayrıca sektörün gelişimi ve çevreyle ilgili olumsuz etkilerin giderilmesine yönelik;
üretici birlikleri, araştırmacılar, tüketiciler ve çıkar grupları gibi paydaşlarla karar alma ve değerlendirme süreçlerine
katılımın geliştirilmesi konusunda gerekli düzenlemelerin hazırlanması uyum sürecinde entegrasyonun hızlanması
açısından şirketlere fayda sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, uyum, deniz balıkları yetiştiriciliği, çevre, Türkiye
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Giriş
Domates, Türkiye’de en çok yetiştirilen sebzelerdendir. Kök-ur nematodları domateste önemli verim ve kalite
kayıplarına neden olmaktadır. Nematodların oluşturduğu kayıpları azaltmak için solarizasyon, kimyasal mücadele,
biyolojik mücadele ve dayanıklı çeşitler kullanılmaktadır. Solarizasyonun yalnız sıcak yaz aylarında uygulanabilmesi,
kimyasal ilaçların kalıntı sorunu oluşturmaları ve biyolojik preparatların ise istenilen düzeyde başarılı olmamasından
dolayı dayanıklı çeşitlerin kullanımı ön plana çıkmaktadır. Ancak, Mi-1 virülent kök-ur nematodu popülasyonları,
dayanıklı domates çeşit kullanımını sınırlamakta ve verim kayıplarına sebep olmaktadır. Bu nedenle Mi-1 virülent
popülasyonlarına karşı mücadele stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
Materyal ve Metot
Bu çalışma 2015-2016 yıllarında, Mi-1 virülent Meloidogyne incognita popülasyonu ile bulaşık bir serada
yürütülmüştür. Haziran-Ağustos aylarında sera 6 hafta süreyle solarizasyon yapılmıştır. Solarizasyondan sonra
deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre 9 karakterli ve 4 tekerrürlü olacak şekilde 36 adet deneme parselinde
kurulmuştur. Sera alanında oluşturulan 36 parsele; hassas, heterezigot dayanıklı ve homozigot dayanıklı domates
çeşitleri dikilmiştir. Daha sonra, 36 parsellik deneme alanı, her biri 12’şer parsel olacak şekilde üç bölüme ayrılmıştır.
1. bölümde; Flocter WP 5 + Velum SC 400 preparatları bitkilerin dikimiyle birlikte, 2. bölümde Flocter WP 5 + Velum
SC 400 preparatları Mi-1 virülent M. incognita ikinci dönem larva popülasyonu artmaya başladığı dönemde,
uygulanmıştır. 3. bölümde ise her hangi bir uygulamaya yapılmayan kontrol grubu oluşturmuştur. Uygulamaların, Mi1 virülent M. incognita popülasyonuna karşı etkinliğinin belirlenmesi için, iki farklı tarihte (16.04.2016 ve
31.05.2016) her bir parselden 10’ar adet bitki sökümü yapılmış ve köklerindeki urlanma indeksleri belirlenmiştir.
Ayrıca, her bir parselden 20 adet domates bitkisi hasat edilmiş ve uygulamaların verime etkisi belirlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Her bir bölüme dikilen hassas, heterezigot dayanıklı ve homozigot dayanıklı domates çeşitlerinin urlanma indeksleri,
kendi bölümleri içinde karşılaştırıldığında; iki farklı söküm tarihleri arasında istatiksel olarak farklılık olmadığı tespit
edilmiştir. Ancak bölümler arasında karşılaştırma yapıldığında; birinci bitki sökümlerinde 1. ve 2. bölümlerin urlanma
indeksleri arasında istatiksel farklılık olmadığı, ancak 3. bölüme göre daha düşük urlanma indeksi gösterdikleri
belirlenmiştir. İkinci bitki söküm sonuçlarında ise, en düşük urlanma indeksi 2. bölümde, daha sonra 1. bölümde tespit
edilmiştir. 3. bölümün urlanma indeksi ise bu iki bölüme göre yüksek çıkmıştır. Denemede kullanılan domates
çeşitlerinin meyve tipleri farklı olduğundan verim değerleri; çeşitlerin kendi içerisinde karşılaştırılmıştır. Hassas ve
heterezigot dayanıklı domates çeşitlerinde en yüksek verim değerleri 2. bölümde, daha sonra 1. bölümde en az ise 3.
bölümde belirlenmiştir. Homozigot dayanıklı domates çeşidinde ise 1. ve 2. bölümde elde edilen verim değerleri
arasında istatiksel farklılık olmadığı, 3. bölümde ise daha düşük verim tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Domates, Mi-1 virülent, Meloidogyne incognita
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Giriş
Sanayide birçok kullanım alanı olan asbest, ısıya, kimyasallara ve aşınmaya karşı dayanıklı, lifsi yapıda kiristalize
silikat bir mineraldir. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) verilerine göre asbest “kesin kanserojen” olarak
tanımlanmakta ve kanserojen maddeler listesinde birinci grupta yer almaktadır. Asbest iğnemsi yapısı ve hafifliğinden
dolayı hem iç hem de dış ortamlarda çok hızlı havaya karışarak solunur hale gelebilmektedir. Dolayısıyla solunan
asbest ile insanlarda ciddi hastalıklar görülmektedir. Genel olarak neden olduğu kanıtlanmış hastalıklar-patalojiler;
asbestozis (pulmoner fibrosis), mezotelyoma (akciğer zarı kanseri), akciğer kanseri, kalsifiye veya kalsifiye olmayan
plevral plak, benign asbest plörezisi, diffüz plevral fibrozis, yuvarlak atelektazi olarak sıralanmaktadır. Ülkemizde
yapılan araştırmalar incelendiğinde; halkın asbestin bulunduğu alanları bilinçsiz olarak kullandığı, doğal olarak
solunan asbest tozundan dolayı da akciğer rahatsızlıkları ve kanser vakaları görüldüğü ifade edilmektedir.
Materyal ve Metot
Bu çalışma kapsamında, Çankırı İli Şabanözü ilçesi Gümerdiğin Köyü ve Gökyar mevkiinde bulunan ve insan sağlığı
üzerinde olumsuz etkilere sahip olan asbestli alanlar incelenmiştir. Gerek arazi, gerekse de literatür taraması yapılarak
asbestli alanlarda karşılaşılabilecek tehlikeler belirlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan literatür ve arazi çalışmaları sonucunda, çalışma alanında asbest kaynaklı meydana gelebilecek olan
tehlikeler; asbestli topraklarda hayvan otlatılması, asbestli toprağın bebekler kundaklanırken kullanılması, tarım
arazisi olarak kullanılan alanlarda traktör sürüldüğünde tozuma meydana gelerek çevredeki yetişen bitkilere zarar
vermesi, asbestli toprağın köy evlerinde inşaat (badana-sıva) malzemesi olarak kullanılması, asbestli toprağın pekmez
yapımında kullanılması ve en önemlisi asbest ocağının terkedilmiş, açık ve rehabilite edilmemiş olması şeklinde
sıralanmaktadır. Asbestin direk veya dolaylı olarak insanlar üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu tehlikeler ve
hastalıklar birlikte dikkate alındığında yöre halkının asbestin zararları hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Aynı
zamanda hem yöre halkı hem de devlet tarafından gerekli tedbirler alındığı taktirde belirlenen tehlikelerin kabul
edilebilir seviyeye ineceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Asbest, İnsan Sağlığı, Çankırı, Şabanözü, Kanser
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Introduction
Phenolic compounds found naturally in the vast majority of plants are important compounds that have positive effects
on human health and many plants that contain phenolic compounds are also consumed as food. Phenolic compounds
have the ability to inhibit free radicals which cause various diseases and aging. Besides their free radical inhibition
abilities, their antioxidant and antibacterial capacities are also quite high. Because of these positive effects, they can
be used to prolong the shelf life of many foods and to protect the quality of the food.
Many studies have focused on the synthesis of phenolic compounds from synthetic pathways. However, there are
numerous reports that the use of synthetic phenolic compounds has caused various health problems. For this reason,
it is important that the materials to be used as food additives are species that can be obtained from natural routes.
Therefore, it is important to recover antioxidant substances from industrial wastes of various fruits and vegetables,
which are edible and natural, since the materials to be used as food additives must be natural species. And of course,
foods which are estimated to have a high content of phenolic compounds must be chosen for these purposes.
It is known that pomegranate fruit with high antioxidant capacity is one of these foods. Pomegranate is very rich in
phenolic compounds such as flavonoids, tannins, polyphenols, fatty acids, aromatic compounds, amino acids,
tocopherols, sterols and terpenoids. Fruit peels contain a large quantity of these compounds like grains of fruit. It is
known that the compounds obtained from pomegranate peels and marcs are being used as food additives in the food
sector due to their protective and dyeing functions.
In this research, the peels pomegranates grown in the Aegean region as sour type were examined. With this work, it
is aimed to determine the phenolic compound content of the unproductive peels after fruit and its juice intake, to
evaluate their availability, thereby reducing environmental pollution and contributing to the economy of the country.
Material and Methods
The sour type pomegranates grown in the Aegean region were collected in the season and some of the peels separated
from the fruits were dried at room temperature. Both fresh and dry pomegranate peels have been used to make
comparisons. Fresh peels (1g) were extracted with methanol by refluxing during 4 h. Extracts obtained from these
fresh peels were examined with LC-MS/MS method to determination of their phenolic compound contents. Similarly,
equal amount of dried peels was also studied with same extractions and examination method to control their chemical
contents. The quantities, species and numbers of phenolic substances of fresh and dry pomegranate peels extracts were
studied comparatively.
Results and Discussion
It has been determined that there are many phenolic compounds in the LC-MS/MS analysis of the sour pomegranate
peels (fresh and dried) in methanol extracts. When the extracts are compared, it is concluded that the fresh
pomegranate peels have richer and higher amount of phenolic compounds content than dried one. Cyanidin-3glucoside is the most observed compound.
Key Words: Pomegranate peels, sour pomegranate, phenolic compounds, extraction, LC-MS/MS method.
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Introduction
Many plants contain chemical components such as oxalic acid, saponin and arginine. Excessive consumption of these
chemical compounds, which have toxic effects, adversely affects human health. For example, in a creature consuming
excessive levels of oxalic acid, destruction of bone structure and kidney stone formation can be observed. Because it
is known that oxalic acid causes toxic effects by binding calcium found in the living body. Components of glycosides
or heterosites, such as saponin and arginine in plants, also cause an additional increase in plant toxicity.
Arum italicum is a plant that contains these chemical components in very high proportions. Both the tubers and fresh
leaves of this plant contain oxalic acid in toxic levels with alkaloids and saponins. In addition, the plant body has very
rich in starch and fatty substances. Despite its high toxicity, it is known that Arum italicumplant, which grows in
various regions in Turkey, is used for treatment in many diseases such as hemorrhoids, asthma, bronchitis, rheumatism
and high fever. In this study, a questionnaire study was conducted with local people who live in Manisa using
Arum italicum plant for treatment purposes. In this way, it is aimed to determine how the plant is used for the diseases.
After that, it was aimed to determine the acidity level and oxalic acid level of the plant.
Material and Methods
The fresh fruits of the plant were used in the study. The cores and membranes of the fruits were separated and each
part was crushed to obtain their extracts. The acidity value (pH) of these extracts was determined one by one. The
fruit of the plant (3 g) was extracted with pure water (100 mL) by stirring for 168 hours at room temperature. A certain
volume of the extract was titrated with the adjusted NH3 solution by using conductometric method. Finally, the oxalic
acid quantities of plant fruits in mg/100 g have been calculated and evaluated from the obtained conductometric
curves.
Results and Discussion
The survey results of this research show that the fruits of the Arum Italicum plant are used by people, in Manisa, as a
remedy for eczema, hemorrhoids and fungal diseases and that fresh fruits are swallowed as treatment agents. Chemical
analyzes of Arum italicum fruits have shown that fruits are acidic, that fruit cores have more acidic properties than
fruit membranes, that plant fruits contain large amounts of oxalic acid, and that the amount of oxalic acid calculated
by conductometry exceeds well beyond edible limits. In conclusion, it is a fact that the fresh fruits of the plant have
serious toxic effects. On the other hand, it is also possible that the proportion of the toxic component of the plant by
boiling/scalding or drying can be considerably reduced. It is considered that the consumption of boiled or dried forms
of fruit may have positive effects on human health.
Key Words: Arum italicum, oxalic acid, pH, extraction, conductometry
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Introduction
Today, environment contains important ideas. All of the livings require healthy and clean environment conditions for
surviving. Sustainability of ecologic cycle depends on clean environment factors mostly. Environment protection
necessitates the factors affected climate changes, global warming, waste management ecologic balances although
determination of new strategies for productions of agriculture and food. Thus, Increasing of population is going on
fast especially regions where the most affected by global warming in the World. Environment pollution can be
summarized as pollutions of air, water and soil. Each of pollution factors lead to climate changes and global
warming. Also sorts of wastes and waste management are effective as whole upon environment pollution factors.
Waste management, recycling, industry wastes, agriculture wastes, disposal plants and reducing the harmful effects
of wastes are into basic environment ideas. Main waste types are domastic wastes, industry wastes, agriculture wastes
beside there are hazardous wastes, batteries, and nuclear wastes etc. which are necessary to destroy or
neutralized without to causing any harmful effect to nature. Recycling comprises beneficial activities both
decreasing of environment pollutions and useful economic works and productions. Meanwhile, environment
education should be given to elementary and high school education students. The protection of nature and
sustainability terms should become with environment education together. These topics were explained as basic
knowledge.
Material and Methods
Efforts for sustainable environment, terms and ideas for environment, global warming and climate change, waste
groups, environment education childreen and young people, whole life long education for environment, protection of
environment, nature and human
Results and Discussion
Every effort must be provide sustainable life, environment and protection of all of the mentioned ideas of these review
were summarized by the following literature.
Key Words: Environment, nature, sustainability, education, agriculture, food, waste, recycling, pollution.
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Giriş
Eugenol Mrytaceae familyasından Karanfil ağacı Syzygium aromaticum L. Merr. & L.M. Perry (Eugenia
caryophyllata Thunb., Eugenia aromatica L.) bitkisinde bol miktarda bulanan uçucu yağların önemli bir bileşenidir.
Eski zamanlardan bugüne karanfil tomurcukları birçok gıda ürününde çeşni olarak kullanılmaktadır. Diğer yandan
günümüzde eugenol tarımdan kozmetiğe, gıda endüstrisinden sağlık alanına kadar birçok alanda kullanılmaktadır.
Antimikrobiyal, antioksidan ve analjezik özellikleri bilinen eugenol, gıdaların depolanmasında koruyucu olarak
kullanıldığı gibi, diş hekimliğinde antiseptik ve ağrı kesici ilaçların yapımında da sıklıkla kullanılmaktadır. Bu
çalışmada, karanfil ağacından elde edilen uçucu yağların önemli bir bileşeni olan eugenol yerine kullanım potansiyeli
olabilecek, yeni sentezlenen, eugenol türevinin toksik etkilerini araştırmak ve LC50 dozunu belirlemek
amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Bu
araştırmada
yeni
sentezlenen
eugenol
türevi,
(E)-1-(tert-butylamino)-3-(2-methoxy-4-(prop-1enyl)phenoxy)propan-2-ol’ün toksik etkisi ve LC50 dozunun belirlenmesi için Daphnia magna’nın 24 saatten küçük
yavruları kullanılmıştır. Çalışma OECD-202 (2004) “kimyasal testler için OECD rehberi” protokolüne göre
yapılmıştır. Bunun için akvaryumlarda yetiştirilen Daphnia magna’nın erişkin bireyleri alınıp behere aktarılır. Ertesi
gün 24 saatlikten daha küçük yavrular alınır ve her bir doz için 10 mL’lik petri kaplarının her birinde 5 adet olmak
üzere 4 ayrı petride toplam 20 yavru birey kullanılır. Dozların eklenmesinin ardından 24 saat ve 48 saatlik sürelerde
her bir kaptaki yavrular stereo mikroskop altında incelenmiş ve hareketli Daphnia’lar sayılmıştır. Kriter olarak
yüzemeyen ve hareketsiz bireyler ölü olarak değerlendirilmiştir. Bu test 3 tekrarlı olarak yapılmıştır. Kontrol grubunda
görülen canlılık sayısının yarısı kadar canlılık tespit edilen diğer bir ifade ile yarısının ölümüne neden olan
konsantrasyon LC50 değeri olarak hesaplanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmada LC50 değeri 24 saat için 15 µg/mL, 48 saat için 10 µg/mL olarak belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan
dozlar belirlenirken, test maddesi olan ve yeni sentezlenen eugenol türevi maddenin antimikrobiyal etki sınırları ile
literatür taramaları sonucunda 1 mg/mL’lik konsantrasyonlara kadar çeşitli dozlar uygulanmış ve sonuçta, 7,5, 10, 15,
20 ve 30 µg/mL’lik konsantrasyonlar test konsantrasyonları olarak belirlenmiştir. Bunun sonucunda LC50 değeri
tespit edilmiştir. Abraham (2001) eugenol ile yaptığı in vivo çalışmada, 50-500 mg/kg’lık dozları gavaj yöntemiyle
uygulamış ve kemik iliği mikronukleus frekanslarında anlamlı bir artış gözlemediklerini ve genotoksik olmadığını,
ancak genotoksin ajanlardan 2 ve 20 saat önce eugenol verilmesi sonucunda antigenotoksik etkili olduğunu
belirtmiştir. Bu çalışma gibi bizim çalışmamızda test maddesi olarak kullanılan yeni sentezlenmiş eugenol türevi
maddenin de ileriki dönemlerde gerek in vivo gerekse in vitro genotoksik ve antigenotoksik etkileri incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Eugenol, Toksisite, Daphnia magna
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Giriş
Domates, dünyada en fazla yetiştiriciliği yapılan sebzelerden birisidir. Birçok hastalık ve zararlı domateste ekonomik
kayıplara neden olmaktadır. Kök-ur nematodları, bunların en önemlilerindendir. Domateste kök-ur nematodları ile
mücadele için dayanıklı çeşitler kullanılmaktadır. Bununla birlikte sebze yetiştiriciliği yapılan alanlarda bulunan, Mi1 virülent kök-ur nematod popülasyonları, dayanıklı domates çeşitlerinin sağladığı dayanıklılığı kırmaktadır.
Seralarda Mi-1 virülent popülasyonlarına karşı etkin mücadele yönteminin oluşturulması için bu nematodların bir
üretim sezonunca popülasyon gelişimlerinin belirlenmesi önem taşımaktadır.
Materyal ve Metot
Araştırma, Mi-1 virülent Meloidogyne incognita popülasyonu ile bulaşık bir serada yürütülmüştür. Serada yaz
aylarında (Haziran-Ağustos 2015) 6 hafta süreyle solarizasyon yapılmıştır. Daha sonra tesadüf blokları deneme
desenine göre 9 karakterli ve 4 tekerrürlü olarak 36 adet deneme parseli kurulmuş ve hassas, heterezigot dayanıklı ve
homozigot dayanıklı domates çeşitleri dikilmiştir. Daha sonra, bu deneme alanı, 3 eşit bölüme ayrılmıştır. 1. bölümde;
Flocter WP 5 + Velum SC 400 preparatları bitkilerin dikimiyle birlikte, 2. bölümde Flocter WP 5 + Velum SC
400 preparatları Mi-1 virülent M. incognita ikinci dönem larva (J2) popülasyonu artmaya başladığı dönemde,
uygulanmıştır. 3. bölümde ise her hangi bir uygulama yapılmamıştır. Solarizasyonun tamamlanmasından sonra
24.08.2015-31.05.2016 tarihleri arasında kök-ur nematodu ikinci dönem larva populasyonunun takibi yapılmıştır.
Bunun için, sera alanında oluşturulan 36 adet deneme parselinin her birinden 10’ar gün aralıklarla 27 kez toprak
örnekleri alınmıştır. Bu örneklerden elde edilen ikinci dönem larvalar, mikroskopta sayılarak, üretim sezonu boyunca
her bir karakter üzerindeki kök-ur nematodu ikinci dönem larva yoğunluğunun dalgalanma eğrileri oluşturulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Kök-ur nematodu ikinci dönem larvaları ilk kez solarizasyon uygulaması tamamlandığından iki ay sonra 24.10.2015
tarihinde 1. bölümde tespit edilmiştir. Flocter WP 5 + Velum SC 400 preparatlarının uygulanmadığı 2. bölümde ve
Flocter WP 5 + Velum SC 400 preparatlarının bitkilerin dikim dönemi uygulandığı 1. bölümde ise ilk kez ikinci
dönem larva popülasyonu, 3. bölümden yaklaşık 20 gün sonra 14.11.2015 tarihinde tespit edilmiştir. Toprakta ikinci
dönem larva populasyonunun artmaya başladığı dönemde Flocter WP 5 + Velum SC 400 preparatların uygulandığı 2.
bölümde ise iki ay boyunca J2 popülasyonuna rastlanılmamıştır. Üretim sezonu boyunca elde edilen J2 yoğunlukları
bölümler arasında karşılaştırıldığında; en düşük 2. bölümde daha sonra 1. bölümde, en yüksek ise 3. bölümde
belirlenmiştir. Her bir bölüme dikilen hassas, heterezigot dayanıklı ve homozigot dayanıklı domates çeşitleri, kendi
bölümleri içinde karşılaştırıldığında; üretim sezonu boyunca larva yoğunluk eğrileri arasında istatiksel olarak farklılık
göstermedikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Domates, Mi-1 virülent, Meloidogyne incognita, Populasyon Takibi
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(12821) Çanakkale Boğazı'ndaki Bentik Omurgasızlarda Ağır Metallerin Risk
Değerlendirmesi / Risk Assessment of Heavy Metals in Benthic Invertebrates in the
Dardanelles Strait
SANİYE TÜRK ÇULHA 1, HASAN BARIŞ ÖZALP 2, FATMA RABİA KARADUMAN 3
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İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
2
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3
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
trksanye@gmail.com
Giriş
Su ürünleri denilince akla gelen pek çok canlı türlerinden krustase, ekinoderm ve yumuşakça türleri, önemli temel
besin maddelerini (protein, yağ, aminoasit, vitamin ve mineral) içeren canlılar arasında yer almaktadırlar. Ancak gıda
olarak insan tüketimine sunulan her üründe olduğu gibi su ürünleri tüketiminde de denetlenmesi gereken pek çok
kirlilik unsuru bulunmaktadır. Artan çevre kirliliğine bağlı olarak özellikle günümüzün güncel konuları arasında olan
ağır metal kirliliği de bunlardan biridir. Krustase, ekinoderm ve yumuşakça türlerinde ağır metal birikimi fazla
olmaktadır. Bu çalışmada Çanakkale Boğazı kıyısal alanından toplanan omurgasız türlerinden; karides, yengeç
(krustase), deniz hıyarı (ekinoderm) ve patella (yumuşakça/mollusk) türleri ile sediment örneklerinde Cd, Cu, Ni, Pb,
Zn ve Fe ağır metal konsantrasyonları mevsimsel olarak saptanmıştır. Ayrıca, tüketilebilir limit değerler ve
kanserojenik etkilere maruz kalma durumu hesaplanarak insan sağlığını tehdit edebilecek seviyeler belirlenmiştir.
Materyal ve Metot
Çalışma, Çanakkale Boğazı kıyılarından Haziran 2012–Aralık 2013 tarihleri arasında mevsimsel olarak
gerçekleştirilmiştir. Laboratuvarda ölçüme hazır hale getirilen sediment ve türlerin (yengeç, karides ve deniz hiyarının
kas dokusu, patellanın tüm vücut dokusu) kas dokusunda metallerden; Fe, Zn, Ni, Cu, Pb ve Cd konsantrasyonlarının
ölçümü ICP-OES (Perkin Elmer) cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sediment ve omurgasız türlerinde Biotasediment birikim faktörü (BSAF), ayrıca, sediment örneklerinde kontaminasyon faktörü (CF) ve sedimentdeki kirlilik
yük indexi (PLI) değerleri saptanmıştır. Türlerin tüketilmesine bağlı olarak, hesaplanan haftalık (EWI) ve günlük
(EDI) değerleri ile uluslararası kuruluşların belirlemiş olduğu tolere edilebilir haftalık (PTWI) ve günlük (ADI)
tüketim limit değerleri karşılaştırılmıştır. Bununla birlikte kanserojenik riskleri ortaya çıkarmak için hedef tehlike
oranı (THQ) ve toplam hedef tehlike oranı (TTHQ) risk hesaplamaları da yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Türlerde ve sedimentde tespit edilen ortalama ağır metal konsantrasyonları sırasıyla yengeç; 35.51 Fe, 326.80 Zn,
7.55 Ni, 54.48 Cu, 0.94 Pb, 0.12 Cd mg/kg, patella; 1410.74 Fe, 78.57 Zn, 34.82 Ni, 4.60 Cu, 3.57 Pb, 0.97 Cd mg/kg,
karides; 113.69 Fe, 93.32 Zn, 18.49 Ni, 16.26 Cu, 0.71 Pb, 0.05 Cd mg/kg, deniz hıyarı; 229.76 Fe, 107.61 Zn, 26.03
Ni, 16.06 Cu, 3.52 Pb, 0.07 Cd mg/kg, sediment; 36302.50 Fe, 77.71 Zn, 34.41 Ni, 6.46 Cu, 18.01 Pb, 0.62 mg/kg
kuru ağırlık şeklindedir. Her bir türün mevsimler arasındaki metal birikimi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(p<0.05). Türler arasında en yüksek metal birikimi patellada tespit edilmiştir. Çalışmada ulusal ve uluslararası gıda
güvenliği limit değerleri ile sonuçlar karşılaştırılmış ve yüksek değerler tespit edilmiştir. Pb yönünden EU(2008)’nun
krustase kriterlerine göre yengeç, karides, EU (2008), TFC (2008) ve FDA (2001)’nın mollusk kritterlerine göre ise
deniz hıyarı ortalama değerleri yüksektir. FDA (2001)’nın mollusk kritterlerine göre göre ise patellada Cd, yengeç
türünde ise Zn konsantrasyonu yüksek belirlenmiştir. Ancak hesaplanan haftalık (EWI) ve günlük (EDI) tüketim
miktarları ile uluslararası tolere edilebilir haftalık (PTWI) ve günlük (ADI) alım miktarları karşılaştırıldığında normal
sınırlar içerisinde sonuçlar tespit edilmiştir. Dahası bu canlıların tüketimine bağlı olarak, THQ ve TTHQ dayalı
yapılan risk değerlendirmesinde elde edilen sonuçların 1’i geçmemesinden dolayı herhangi bir kanserojenik risk
taşımadığı belirlenen bir diğer sonuçtur. Biota-sediment (BSAF) sonuçlarına göre ise, deniz hıyarı, karides ve
yengecin Cu ve Zn’yu, patellanın ise Ni, Cd ve Zn’nun sedimentdeki ağır metallerin belirlenmesinde biyoindikatör
türler oldukları saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ağır metal, Omurgasız türleri, Biyoindikatör, THQ, PTWI
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(12822) Biyoindikatör Bir Tür Olan Patella caerulea (L., 1758)’daki Ağır Metal
Birikimi, Yalova (İzmit Körfezi) / Heavy Metal Accumulation in a Bioindicator Species
Patella caerulea (L., 1758), Yalova (İzmit Bay)
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Giriş
Artış gösteren insan populasyonu ve gelişen teknoloji beraberinde pek çok kirletici maddelerinde oluşmasında büyük
rol oynamaktadırlar. Bu kirletici unsurlardan biride ağır metallerdir. Ağır metaller, hava, toprak ve karasal kaynaklı
girdilerin vasıtasıyla sucul ortama geçmekte ve bu ekosistemdeki yaşamı tehdit etmektedir. Özellikle kıyısal zonlarda
yaşayan türler karasal kaynaklı girdilerin çok fazla etkisinde kalmaktadırlar. Kıyısal alanlarda yaşam süren türlerin
bir grubunu da yumuşakçalar oluşturmaktadır. Yumuşakçalar ekonomik ve ekolojik önemlerinin yanı sıra ortamdaki
metal konsantrasyonlarının belirlenmesinde biyolojik indikatör olarak kullanılan omurgasızlardır. Çin şapkası olarak
adlandırılan, mediolittoral bölgede sert zemine kendisini tespit ederek yaşayan ve sedenter organizmalardan biri
olan Patella caerulea bir yumuşakça (gastropod/mollusk) türüdür. Ağır metal kirliliği ile ilgili çalışmalarda
biyoindikatör tür olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yoğun sanayi ve endüstriyel
üretimin yapıldığı İzmit Körfezi’nden seçilen Yalova balıkçı barınağı bölgesi kayalık zonlarda yaşayan Patella
caerulea’nın tüm vücut dokusundaki metal birikim konsantrasyonunu belirlemektir.
Materyal ve Metot
Mayıs 2009-Kasım 2009 tarihleri arasında İzmit Körfezi Yalova Samanlıdere balıkçı barınağı batı mendireğinin taşlık
kısmından her ay 20 adet P. caerulea örneği toplanmıştır. Yüzey suyu fiziksel su parametreleri (sıcaklık, oksijen, pH,
tuzluluk) yerinde ölçülmüştür. Laboratuvarda türün morfometrik ölçümleri yapılmış ve ağır metal analizi için
çözündürme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Metal analizleri indüktif eşlemeli plazma-optik emisyon spektrometresi
(ICP-OES, Perkin Elmer) kullanılarak yapılmıştır. Ağır metal analizlerinin doğruluğunu tespit etmek için NISTSRM1655b (İstiridye dokusu) standart referans materyali kullanılmıştır. Canlının tüm vücut dokusunda metallerden;
Fe, Zn, Ni, Cu, Pb ve Cd konsantrasyonları mg/kg kuru ağırlık olarak tespit edilmiştir. Türlerin tüketilmesine bağlı
olarak, hesaplanan haftalık (EWI) ve günlük (EDI) değerleri ile uluslararası kuruluşların belirlemiş olduğu tolere
edilebilir haftalık (PTWI) ve günlük (ADI) tüketim limit değerleri karşılaştırılmıştır. Bununla birlikte kanserojenik
riskleri ortaya çıkarmak için hedef tehlike oranı (THQ) ve Toplam hedef tehlike oranı (TTHQ) risk hesaplamaları da
yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Patella caerulea’da belirlenen ortalama metal konsantrasyonları sırasıyla; 1563.21±224.781 Fe, 66.06±8.686 Zn,
76.07±14.766 Ni, 8.98±1.157 Cu, 1.10±0.153 Pb, 2.84±0.431Cd mg/kg’dır. Tüm metallerdeki en yüksek
konsantrasyon Ekim ayında (Fe, 66.06±8.686 Zn, 76.07±14.766 Ni, 8.98±1.157 Cu, 1.10±0.153 Pb, 2.84±0.431Cd
mg/kg) tespit edilmiştir. Metal birikimi yönünden aylar arasında meydana gelen farklılık istatistiksel olarak da önemli
bulunmuştur (p<0.05). Sonuçlar ulusal ve uluslararası gıda güvenliği limit değerleri ile karşılaştırıldığında, Cd
konsantrasyonu yönünden; TFC (2008), EU (2008) ve FDA (2001) ‘nın limit değerini aştığı tespit edilmiştir.
Konsantrasyonun en yüksek belirlendiği Ekim ayı verileri kullanılarak yapılan haftalık (EWI) ve günlük (EDI) tüketim
miktarları hesaplamalarında Cd ve Ni konsantrasyonlarının uluslararası tolere edilebilir haftalık (PTWI) ve günlük
(ADI) limit değerlerini geçtiği tespit edilmiştir. Ancak, bu canlıların tüketimine bağlı olarak, THQ ve TTHQ dayalı
yapılan risk değerlendirmesinde elde edilen sonuçların 1’i geçmemesinden dolayı insan sağlığı açısından herhangi bir
kanserojenik risk taşımamaktadır. Sonuç olarak, bölgedeki mevcut metal kirliliğinin belirlenmesi için deniz suyu, alg,
sediment ve diğer canlı türleri de kullanılarak çok daha kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ağır metal, Patella caerulea, Biyoindikatör, THQ, İzmit Körfezi
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(12823) Ege Denizi'nden Karides Melicertus kerathurus’un Forsskal, 1775 Farklı
Dokularında Ağır Metallerin Birikimi, Türkiye / Accumulation of Heavy Metals in
Different Tissues of Shrimp Melicertus kerathurus, Forsskal, 1775 From the Aegean
Sea, Turkey
SANİYE TÜRK ÇULHA 1, GÜREL TÜRKMEN 2
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Giriş
Su ürünleri tüketiminde özellikle ağır metal kirliliğinin belirlenmesinde biyoindikatör canlı grubuna giren türlerden
biride karideslerdir. Temel besin maddeleri oldukça yüksek olan karideslerin en çok tüketildiği yerler ise turizimin
yoğun olduğu denize kıyısı olan bölgelerdir. Karidesler sediman içinde veya yüzeyinde yaşayan kabuklu, yumuşakça
ve poliket gibi bentik türlerle beslenirler. Bu canlıların vücutlarında meydana gelen metal birikimi daha çok gıda yolu
ile olmaktadır. Denizel ekosistemlerin ağır metal kirliliği yönünden değerlendirilmesinde kullanılan biyoindikatör
türlerdir. Bu karideslerden Melicertus kerathurus Marmara, Ege ve Akdeniz’de dağılım gösteren, özellikle kıyı
balıkçılığında Türkiye’de ticari öneme sahip türlerden biridir. Bu çalışmanın amacı, dişi ve erkek karides türlerinin
(M. kerathurus) kas, solungaç, karaciğer ve gonad dokularında Cd, Cu, Fe, Pb, Zn konsantrasyonlarının mevsimsel
değişimini belirlemek ve karşılaştırmaktır.
Materyal ve Metot
Melicertus kerathurus örnekleri İzmir Körfezi’nden Ekim 2011–Temmuz 2012 tarihleri arasında balıkçı ağları ile
mevsimsel olarak yakalanmışlardır. Laboratuvarda dişi ve erkek karides örneklerinin morfometrik ölçümleri
yapılarak, ağır metal ölçümlerinin yapılacağı kas, solungaç, gonad ve hepatopankreas dokuları disekte edilmiş ve
çözünürleştirme işlemlerinden sonar ağır metal ölçümü alev (Fe, Zn) ve grafit fırın (Cd, Cu, Pb) atomik absorpsiyon
spektrofotometre (AAS-GBC 905 modeli) cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Ağır metal analizlerinin doğruluğunu tespit
etmek için DORM-3 standart referans materyali kullanılmıştır. Metal konsantrasyonları, μg/g kuru ağırlık olarak
hesaplanmıştır. Türlerin tüketilmesine bağlı olarak, hesaplanan haftalık (EWI) ve günlük (EDI) değerleri ile
uluslararası kuruluşların belirlemiş olduğu tolere edilebilir haftalık (PTWI) ve günlük (ADI) tüketim limit değerleri
karşılaştırılmıştır. Bununla birlikte kanserojenik riskleri ortaya çıkarmak için hedef tehlike oranı (THQ) ve Toplam
hedef tehlike oranı (TTHQ) risk hesaplamaları da yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
İzmir Körfezi’nden her iki cinsiyetde belirlenen M. kerathurus türünün ortalama Cd, Cu, Fe, Pb and Zn
konsantrasyonları sırasıyla dişide; 1.30 Cd, 0.95 Pb, 93.91 Cu, 73.95 Fe, 104.77 Zn μg/g, erkekde; 1.00 Cd, 0.80 Pb,
90.99 Cu, 90.97 Fe ve 99.30 Zn μg/g şeklindedir. Birikimler belirli organlarda önemli farklılıklar göstermiştir. Bu
farklılıklar istatistiksel olarak mevsimler arasında önemli bulunmuştur (p<0.05). Tüm metallerde en yüksek birikim
yaz mevsiminde en düşük ise kış mevsiminde saptanmıştır. Her iki cinsiyetde en yüksek metal konsantrasyonu
hepatopankreasda en düşük ise kas dokusunda belirlenmiştir. İnsan tüketimi açısından, erkek ve dişi karideslerin
kasındaki ağır metal konsantrasyonları maksimum kabul edilebilir limit değerlerin (TFC, EU, FDA) altında tespit
edilmiştir. M. kerathurus tüketimine bağlı olarak, THQ ve TTHQ dayalı kanserojenik riski değerlendirmesi yönünden
insan sağlığını tehdit eden olumsuz bir durum olmadığı belirlenen diğer bir sonuçtur.
Key Words: Heavy metals, Melicertus kerathurus, shrimp, Biyoindikatör, PTWI, THQ
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Giriş
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İran-Turan florasının endemik karakterlerini içermektedir. Yöre halkı, şifalı bitkilerden
geçmişten günümüze kadar yararlanmıştır. Bu çalışmada; Savur (Mardin)’da halk hekimliğinde romatizmal
hastalıklara karşı kullanılan farklı familyalardan 9 bitkinin kullanım amaçları ve kullanım biçimlerinin belirlenmesi
hedeflenmiştir.
Materyal ve Metot
Çalışma, Savur İlçe Merkezi, 3 belde ve 38 köyde 2012-2013 tarihleri arasında yürütülmüştür. Kaynak kişiler;
kadınlar, yaşlılar, halk hekimleri, çobanlar, dini önderler ve ebelerden oluşmuştur. Bu amaçla toplam 207 kaynak kişi
ile görüşülmüş ve bu kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda, kaynak kişi veya bitkiyi tanıyan köylüler ile bitkilerin
bulunduğu alanlara gidilerek bitki örnekleri toplanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışma sonucunda Mardin’in Savur İlçesi’nde romatizmal hastalıklara karşı halk hekimliğinde kullanılan farklı
familyadan 9 bitki türü tespit edilmiştir. Araştırma yöresinde kullanımı tespit edilen bitkiler şunlardır: Anchusa
strigosa Banks & Sol. (Gelezan), Arum dioscoridis Sm. (Tirşik pancarı), Capparis ovata Desf. (Kapari), Cardaria
draba (L.)
Desv.
(Yabani
Tere), Juglans
regia L.
(Ceviz), Populus
euphratica Oliv.
(Fırat
Kavağı), Ranunculus cuneatus Boiss. (Körükotu), Tamus communis L. (Dolanbaç), Urtica dioica L. (Isırgan). Bu
bitkilerin yerel isimleri, tedavi amaçlı uygulama dozu, kullanım ve tedavi şekli belirlenmiştir. Böylece yöre halkının
binlerce yıllık bilgi birikimi ve deneyimi kayıt altına alınmıştır.
Teşekkür
Bu çalışma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Başkanlığı (2013-FBE-YL032) tarafından finanse
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi bitkiler, Halk hekimliği, Romatizmal Hastalıklar, Savur, Mardin
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Giriş
Endüstri ve sağlık kuruluşlarından çevreye bırakılan atıklar, havada, suda ve toprakta biyolojik birikime neden
olmaktadır. Ekolojik dengeyi bozan bu atıklar tehlikeli ve zararlı atık sınıfındadır. Bu tür atıkların üretim, taşıma,
depolama ve bertarafına ilişkin özel önlemler alınması gerekmektedir. Tıbbi atıkların depolanması ve taşınması
sırasında çalışanların konteminasyon riski oldukça fazladır. Bu nedenle rutin olarak, toksik ve enfeksiyon riski
bulunan atıklar ile çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği ve tıbbi atık yönetimi konusunda eğitilmesi gerekmektedir.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada; bir eğitim araştırma hastanesi mikrobiyoloji, patoloji, biyokimya laboratuvarlarında, kan alma
biriminde ve temizlik hizmetleri personeli olarak çalışan 50 çalışanın tıbbi atık bilgisi ve tutumu değerlendirildi.
Personele tıbbi atık yönetimi ve tıbbi atıklarda iş sağlığı ve güvenliği ile birlikte yaş, cinsiyet, meslek gibi demografik
özellikler konusunda sorular sorularak cevaplar kaydedildi. Uygulanan anket tıbbi atık konusundaki literatür ve benzer
çalışmalar esas alınarak hazırlandı.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan anketlerin sonucunda personelin %90’ı (45/50) günlük rutin çalışmalarda tıbbi atıkların uygun bir şekilde
atılmasına ve depolanmasına dikkat ettiğini belirtirken %10’u (5/50) bu konuya dikkat etmediğini belirtmiştir.
Personelin %96’sı (48/50) yaptığı işin enfeksiyon riski taşıdığını söylerken %4’ü (2/50) yaptığı işin herhangi bir risk
taşımadığını belirtmiştir. Ayrıca yapılan çalışma; tıbbi atıkların gün içerisinde evsel atıklar ile birlikte çevreye
denetimsiz bırakıldığını göstermiştir.
Çevre kirliliğine neden olan etkenlerden belki de en önemlisi hastane atıklarıdır. Hastane atıklarının büyük çoğunluğu
laboratuvarlardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca hastane atıkları; evsel atıklardan ve diğer kuruluşlardan çıkan atıklardan
daha tehlikeli ve daha çeşitli atıklardır. Bu nedenle tıbbi atıkların taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi
konusunda personellerin rutin olarak eğitilmesi önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi atıklar, İş sağlığı ve güvenliği, Çevre kirliliği
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Giriş
Geçmişten günümüze kadar gelen geçmişte halk ilacı ya da geleneksel yöntem olarak adlandırılan tedavi yöntemi
günümüzde de alternatif tıp yöntemi olarak günümüze kadar gelmektedir. Alerji, soğuk algınlığı, birçok hastalıkta
kullanılan bu yöntemler kanser tedavisinde de önlenmesinde de oldukça etkili olmuştur. Yapılan çalışmalarda bazı
bitkilerin kanser riskini azalttığı bazılarının tedavi süresini kısalttığı bazılarının da tedavi süresi boyunca meydana
gelen komplikasyonları azalttığı ortaya çıkmaktadır. Mevcut bilgilerin derlenmesi ve sunulması amacıyla bu çalışma
yapılmaktadır.
Materyal ve Metot
Konuyla ilgili olarak son 10 yılda yapılan çalışmalar ve makaleler incelendiğinde üzerinde en çok kanser araştırmaları
yapılan bitkilerden 25 tanesi saptanmıştır. Bu bitkilerden özellikle halk arasında yoğun olarak kullanılan bitkilerin
fotoğrafları konularak tedavi edici etkileri birbirleriyle karşılaştırılarak verilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Literatür araştırmalarının sonuçlarına göre; kanser ve bitki ilişkisi bağlamında bakıldığında; Urtica dioica’ nın Wilm’s
tümörlerinin, meme kanseri ve löseminin; Mentha sp.’ nin boğaz-gırtlak, mide ve kolon kanserlerinin; Vitis
vinifera ’nın kan kanseri, akciğer, prostat, kolon ve pankreas kanserlerinin; Vinca majör’ ün ise organ kanserleri ile
lösemi ve lenfomaların; Zingiber officinalis ’in akciğer, kalın bağırsak, karaciğer, lenfoma, lösemi, malign melanom,
meme, mide, pankreas ve yumurtalık kanserlerinin; Curcuma sp. ’nin baş-boyun, cilt, idrar yolları ve torbası, kalın
bağırsak, meme, mide, pankreas ve serviks kanserlerinin; Olea europaea ’nın ise pankreas, karaciğer, mide ve meme
kanserlerinin üzerinde tedavi edici etkisi olduğu gözlenmiştir. Bununla beraber Alium sativum’ un meme, prostat,
mide ve kalın bağırsak kanserlerine karşı koruyucu olduğu,Rosmarinus officinalis özünün de radyasyona maruz
kalmış insanın kanında koruyucu etkisi olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Alternatif tıp; bitki; kanser
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Giriş
Geçmişten günümüze kadar gelen pekçok viral yolla yayılan hastalıklar vardır. Bunlardan en yaygın olanları çiçek
hastalığı, soğuk algınlığı, kızamık, suçiçeği, hepatit, grip, Human papilloma virus (HPV), zona, Polio (çocuk felci),
kuduz, ebola, HIV (AIDS'e neden olan virüs), uçuk ve SARS (ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu)’dur. Bu
yapılan araştırmada; viral hastalıkların tedavisinde halk ilacı olarak kullanılan bitkiler literatürler arasında araştırılarak
özellikle hangi bitkilerin tedavi ve koruyucu amaçlı kullanıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır.
Materyal ve Metot
Konuyla ilgili olarak son yıllarda yapılan çalışmalar ve makaleler incelendiğinde; antiviral etkisi yüksek bitkilerden
17 tanesi saptanmıştır. Bu bitkilerden özellikle halk arasında antiviral hastalıkların tedavisinde kullanılan bitkilerin
fotoğrafları konularak bu bitkilerin tedavide kullanılan kısımları ve antiviral etkili bileşikleri ayrıntılı biçimde
verilmiştir.
Sonuçlar ve Tartışma
Literatür araştırmalarının sonuçlarına göre; antiviral etkili bitkili araştırıldığında; elde edilen sonuçlara göre; özellikle
antiviral etkisi yüksek olanlar seçilerek antiviral etkileri karşılaştırılarak verilmiştir. Buna göre; Allium sativum L.
(Alliaceae) ‘nda bulunan Allitridin, sitomegalovirüsün (HCMV) proliferasyonu ve erken antijen ekspresyonunu inhibe
ettiği; Andrographis paniculata (Acanthaceae) daki etken maddenin; influenza A türleri üzerinde, H5N1 suşlarının
viral protein sentezini engelleyerek, viral replikasyonu engellediği; Camellia sinensis (Theaceae)’ de bulunan
kateşinlerin aglütinasyon aktivitesini sağlayıp, hemaglütinasyonu inhibe ederek anti-influenza etkili olduğu; Cistus
creticus (Cistaceae)’un sulu ve etanollü ekstresinin viral nöraminidazı inhibe ederek influenza A H1N1 virüsüne karşı
antiviral etkinlik gösterdiği;Salvia officinalis (Labiatae)’in içinde bulunan kafeik asitin HIV-1 virüsünün revers
transkriptaz ve proteaz enzimlerini inhibe ederek anti-HIV-1 etki gösterdiği; Glycyrrhiza glabra ‘ın (Fabaceae) sulu
ekstresiyle Herpes simpleks virüsü direk olarak temas ettirildiğinde virüsün bağlanma süresinin inhibe edildiği
gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Antiviral etki; bitki; çevre
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Introduction
Hepatitis A is a disease in which approximately 400 million people worldwide are chronically infected with this virus,
resulting in morbidity and mortality in older ages. Hepatitis A virus (HAV) is misdiagnosed as infections do not lead
to chronicity; It is not perceived as a serious disease throughout the society. In this study, we aimed to discuss the
clinical findings and prognosis of patients with acute viral hepatitis A in our hospital.
Material and Methods
In this study, 120 pediatric patients with a diagnosis of acute viral hepatitis A who were referred to the emergency
department between January 2017 and February 2017 in Istanbul were investigated for their demographic and clinical
characteristics.
Results and Discussion
65 (54.1%) of the patients were male, 55 (45.9%) were female, and the mean age was 8 ± 4.7 (age range, 2-15) years.
In 85 cases (70.8%) no pathway was detected. When the vaccination status of the cases was evaluated, it was an
important point that none had hepatitis A vaccination. In addition, 89 (74.1%) of the cases had no risk factors for
transmission, while 31 (25.9%) had a history of contact with the infected patient. The most common complaints were
jaundice (82.1%), loss of appetite (70.9%), malaise (80%), nausea (74.2%) and darkening of urine color (68%). The
most frequent findings were secondary (92.8%), hepatomegaly (57.9%) and splenomegaly (26.2%). Hematologic
abnormalities occurred in 42.5% of cases and fulminant hepatitis developed in 6.6% of cases. The overall mortality
rate was 0.9%. Hepatitis A infection remains a major public health problem in our country. As the disease progresses,
the disease becomes a serious clinical picture. Considering that the risk of hepatitis A outbreak is still high in our
country, it is of utmost importance to overcome hepatitis A and to establish routine vaccination programs and mass
vaccination programs to protect against a potential hepatitis A outbreak. The epidemic is that the population in our
country is starting to become sensitized for Hepatitis A and there may be Hepatitis A outbreaks. With this cheap and
reliable vaccine, vaccination of children and adolescents will be important for this reason.
Key Words: Childhood, clinic findings, hepatitis A
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Introduction
There are more than 2000 kinds of mushrooms in the country, about 50 kinds of poison type and growing in our
country. While many types of fungi with different shapes, colors and sizes have difficulties to be distinguished by
uninformed collectors, many of the fungi do not result in clinically relevant toxicities, but a large part is a fatal
potential. In adults, mushroom poisonings account for about 7% of all cases of acute poisoning. The clinical picture
varies from mild nausea due to fecal matter to vomiting, to liver failure. In this study, it is aimed to discuss the clinical
findings and prognosis of acute fungal poisoning cases.
Material and Methods
In this study, 140 patients admitted to the emergency department of a private hospital in Istanbul between April and
May 2017 were evaluated retrospectively. Of the cases, 68 (48.5%) were female and 72 (51.5%) were male. The
reason for the most frequent application; There were cholinergic symptoms in 20 cases (20.7%), liver failure in 40
cases (28.5%) and neurological findings in 76 cases (54.2%). The physical examination findings were normal in 73
(52.1%) of the patients. Laboratory findings were normal in 73 patients (52.1%) and normal in 67 patients (47.9%).
After the clinical diagnosis of all patients was established, aggressive fluid and electrolyte treatment was initiated.
Stomach lavage and active charcoal treatment were applied to all of the patients. 79 patients (56.4%) recovered without
sequelae when death was due to liver failure in 13 cases (9.2%).
Results and Discussion
People should be informed about the possibility of fungus poisoning and be informed about the fact that the fungi can
not be definitively diagnosed with a macroscopic appearance. The way to prevent mushroom poisoning can be
achieved by the ingestion of cultivated mushrooms. After the consumption of uncultured mushrooms, treatment should
be initiated in order to provide liquid electrolyte balance with the appearance of symptoms. Fungicide poisoning has
once again emerged as a leading social education and poison counseling center for preventing and preventing
preventable mortality and morbidity. The standard epidemiological task can be combined with measures. It is also an
expert in more comprehensive and prospective multicenter studies in order to determine the national toxicity profile,
as well as studies in this area.
Key Words: emergency department, mushroom, poisoning
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Introduction
Carbon monoxide (CO) intoxication is the leading cause of preventable mortality and morbidity, especially during
winter, whether accidental or suicidal, but still prevalent among the world's poisonings. Persons exposed to carbon
monoxide (CO) gas may come to the hospital with different complaints according to the level of Carboxythmoglobin
(COHb). Carbon monoxide gas, heart and central nervous system may result in damage to all organ systems,
especially. Our aim in this study is to determine the proportion of patients exposed to CO in patients presenting with
nonspecific symptoms and to bring a new perspective on CO poisoning according to the results obtained.
Materal and Methods
In our study, 180 patients who applied to the emergency department of a private hospital in İstanbul between
01.02.2017-15.03.2017 for urgent hospitalization with complaints of headache, dizziness, weakness, nasal discharge,
consciousness change, shortness of breath and chest pain were included in the study. Patients were evaluated for
carbon monoxide intoxication following COHb level.
Results and Discussion
103 of the patients were male (57.2%) and 67 (42.8%) were female. The mean age was 57 ± 21.9 years. COHb levels
ranged from 0-4% to 152 (84.4%), with 5-9% to 8 (4.4%) and 20% to 20 (11.1%) cases. Carbonmonoxide poisoning
was diagnosed in 47 cases (26.1%). 23 (12.7%) patients or their relatives had applied to the emergency department
triage area for CO poisoning, or referred to our emergency department for the diagnosis of carbon monoxide poisoning
from another health institution. 24 (13.3%) cases had carbon monoxide Poisoning. When the symptoms of all patients
with poisoning were examined, it was found that up to 40% were fatigue, 29% were dizziness and 21% were
breathless. Patients exposed to carbon monoxide poisoning, a poison that can be avoided by simple precautions, may
apply with nonspecific symptoms that may lead to misdiagnosis. Every patient who comes with nonspecific symptoms
during seasons when carbon monoxide poisoning is frequent should definitely be assessed for carbon monoxide
poisoning and contribute to a rapid improvement of COHb level control.

Key Words: carbonmonoxide, emergency department, intoxication

413

(13083) İzmir-Gerence Körfezi Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Bulunduğu
Biyosistemlerden Toplanan Midyelerde (Mytilus galloprovincialis) Doğal Radyonüklid
Zenginleşmesinin İncelenmesi / Investigation of the Natural Radionuclides Enrichment
in Mussels (Mytilus galloprovincialis) Collected from Aquaculture in Izmir-Gerence
Bay
2

EBRU TATAR 1, AYSUN UĞUR GÖRGÜN 2
EGE ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ebrutatar@ymail.com

Giriş
Deniz ekosistemindeki doğal radyonüklidler üzerine yapılan çalışmalar sayesinde denizlerdeki besin zinciri ile
radyonüklidlerin insanlara transfer mekanizması anlaşılabilir. İzmir-Gerence için su ürünleri yetiştiriciliği ve özellikle
balık yetiştiriciliği ekonomik öneme sahiptir. Bu çalışmada İzmir Gerence su ürünleri yetiştiriciliğinden toplanan
midyelerde doğal radyonüklidlerin zenginleşmesi incelenmiştir.
Meteryal ve Metot
Midye örnekleri İzmir-Gerence Körfezinin bulunduğu su ürünleri yetiştiriciliğinden toplanmıştır. Midye (Mytilus
galloprovincialis) örneklerindeki doğal radyonüklid konsantrasyonları (210Po ve 210Pb) aylık olarak alfa
spektrometresi ile tayin edilmiş ve deniz suyu örneklerinde su sıcaklığı, tuzluluk, klorofil-a miktarları belirlenmiştir.
Çalışmada radyokimyasal ayırma işlemlerinde radyoaktif izleyici olarak 209Po kullanılmıştır. Ayrıca büyüme
periyodu boyunca midyelerin radyonüklid alımını değerlendirmek için 12 adet midye ağ torbasına 3.5 cm boyutundaki
midyeler konularak balık kafesleri etrafına yetiştirilmiştir ve aylık olarak analizleri yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Midyelerde maksimum büyüme ilkbahar-yaz aylarında meydana gelmiştir. İlkbahar ve erken yaz dönemi boyunca
diğer aylara göre daha yüksek 210Po ve 210Pb aktivite konsantrasyonu ve klorofil-a ölçülmüştür. En yüksek
radyonüklid konsantrasyonu mayıs ayındaki midye örneklerinde 210Po için 984±12 Bq kg-1, 210Pb için 200±5 Bq
kg-1 olarak bulunmuştur. Elde edilen tüm veriler istatistiksel olarak kemometrik yöntem ile Temel Bileşenler Analizi
kullanılarak değerlendirilmiştir.210Po ve 210Pb aktivite konsantrasyonları ile klorofil-a miktarları arasında önemli
bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca sonuçlar balık çiftliği dışında referans olarak seçilen bir alandan aynı dönemde
toplanan midye örneklerindeki doğal radyonüklid konsantrasyonları ile de karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İzmir Gerence Körfezi, su ürünleri yetiştiriciliği, midye, klorofil-a, 210Po, 210Pb
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Giriş
Günümüzde, uzun bir zaman dilimi içinde depolanması gereken tarım ürünleri, depolama dönemi sırasında böcek,
akar ve mikroorganizmaların tehdidi altında kalmaktadır. Bu sorun önlem alınmazsa ciddi ekonomik kayıplara neden
olmaktadır. Depolanmış ürünlerde meydana gelen zararlılarla mücadele yöntemleri genellikle zehirli gaz uygulaması
şeklinde olmaktadır. Ancak bu yöntemlerin çevre sağlığı açısından uygunluğu oldukça azdır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada, özellikle depolanan tahıllarda büyük zararlara yol açan önemli zararlılardan Sitophilus
granarius (Buğday biti) ile savaşımda çevre dostu ozon gazından yararlanma olanakları araştırılmıştır. Sitophilus
granarius erginleri 2 saat boyunca 25oC sıcaklıkta ozon gazına maruz bırakılmış ve ozonun etkinliğinin elde
edilebilmesi için ölüm oranları hesaplanmıştır. Denemelerde 5 mg/lt, 10 mg/lt ve 15 mg/lt dozda ozon gazı
kullanılmıştır. Ergin evresinde 25oC sıcaklıkta yapılan tüm uygulamalarda mutlak ölüme ulaşılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Ozon gazı çevre ve insan sağlığına dost, kalıntı bırakmayan bir gaz olup günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır.
Tarım alanında ozon kullanımı ile birlikte kimyasal içermeyen uygulamalar önem kazanmış olup, ozon kullanımına
yönelik çalışmalar artmaktadır. Yapılan çalışmalarda, tahılların depolanmasında depoya ozon gazı uygulanması
sonucu böceklerin sebep olduğu zararlıların önüne geçilebildiği kanıtlanmıştır. Bu çalışma ile ozon gazının depolarda
kullanım olanakları ile çevre sağlığına olan etkisi araştırılmakla birlikte ozon gazının, Sitophilus
granarius mücadelesinde ümit vadeden bir uygulama olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: depo, buğday biti, çevre sağlığı, ozon gazı
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Giriş
Günümüzde dünyada ürün artışını sağlayabilmek için çeşitli zararlılarla mücadelede "pestisit" adı verilen kimyasal
maddeler kullanılmaktadır. Bu maddelerin kullanılmasıyla ürün miktarında artışlar gözlenmektedir. Ancak bu tarım
ilaçları suda, toprakta, meyve ve sebzeler üzerinde uzun süre bozulmadan kalarak çevre kirliliğine neden olmakta ve
dolayısıyla besin zinciri yoluyla insana kadar ulaşabilen çeşitli zararlar oluşturmaktadır. Pestisitler çevreye; atmosfer,
su, toprak ve pestisitlerin yapımı ya da geniş sahada kullanımı sonucunda bulaşmaktadır. Yaşamımızı kolaylaştırmak
için üretildiği iddia edilen bu kimyasal maddeler, aslında üretimden tüketime kadar, insan sağlığı ve çevre açısından
küresel bir tehdit oluşturmaktadır. Pestisitler; kontrolsüz, bilinçsiz, gereksiz kullanımı sonucunda yaşamı tehdit eder
konuma gelmiştir.
Materyal ve Metot
Bu derleme, pestisit kullanımının çevre ve insan üzerine etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Derleme,
konu ile ilgili çeşitli yayınlarından, makale, dergi ve internet kaynaklarından yararlanılarak literatür ışığında
özetlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Dünyada ve ülkemizde tarım alanındaki zararlıları yok etmek ve kaliteli ürün elde etmek amacıyla pestisitler yoğun
olarak kullanılmaktadır. Tarımsal savaşta kullanılan pestisitler hedef organizmaları yok ederek ürün artışına neden
olabildikleri gibi, hedef olmayan canlılarda da hasarlara yol açmaktadırlar. Zararlılarla mücadelede, öncelikle insan
sağlığına, çevreye ve diğer hedef alınmayan organizmalara zarar vermeyecek etkili ve ekonomik yöntemler olan
fiziksel, mekanik, biyolojik yöntemlere ağırlık verilmeli, yine de kimyasal bir pestisit kullanımına gerek duyulur ise
olumsuz çevre ve sağlık etkisi oluşturma potansiyeli en düşük olanlar tercih edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: pestisit, pestisit kullanımı, insan, çevre
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Introduction
Radish (Raphanus sativus L.), is a tuber plant belonging to the Brassicaceae (Cruciferae) family which may be in red,
purple, black and white colors. It is known that radish contains folic acid, riboflavin and B6 vitamins as well as
minerals such as magnesium, calcium, phosphorus, iron and zinc. In addition, there are also many studies about the
fact that radish has more antioxidant properties. This food, which has rich nutrition and antioxidant properties, is used
for medical purposes in many diseases such as gallstones and cholesterol prevention. Antioxidants are important
materials used for the preventing of various diseases, the preservation and storing of food, and the preservation of
nutritional quality. Antioxidants, classified as herbal or synthetic type, are polyphenolic compounds. Although the
synthetic antioxidants used more frequently in the industry have various harmful effects, there is no side effect of the
antioxidants isolated from the plant, and their food intake and metabolic functions are easy.
It is known that many food peels are being thrown away in both the home and the industry without any evaluation. In
recent studies, it is reported that many food peels contains highly antioxidant compounds like their fruits and
vegetables. The assessment of such natural wastes allows the recovery of natural antioxidants. Where natural
antioxidants are used instead of synthetic antioxidants, protection of the environment and development of the country's
economy are ensured. In this work, the determination of the phenolic compounds on the purple peels is investigated.
Material and Methods
In this research work, the peels of purple radish are used. Fresh peels (1g) are refluxed with methanol (30 mL) for 4
h. Obtained extract was analyzed by using LC-MS/MS technique to determinate the quantities of phenolic compounds.
In this way, the quantities of phenolic compounds, types and number of them are investigated.
Results and Discussion
It is seen that the many phenolic compounds are found in methanol extract of purple radish peels by using LC-MS/MS
analysis. The most abundant of these observed compounds are cyanidin-3-glucoside and cyanidin-3-sophoroside.
Key Words: Radish peel, purple radish, phenolic compounds, extraction, LC-MS/MS technique
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Introduction
In this study, we examined genotoxic effects of flupyradifurone (FPD), a member of the new class of butenolide
insecticides, in cultured human peripheral blood lymphocytes in the absence and presence of an exogenous metabolic
activation system (S9 mix).
Material and Methods
Frequency of micronucleus (MN) in binucleated cells was examined to determine the genotoxic effects of both FPD
and its metabolites. The nuclear division index (NDI) was also calculated to evaluate cytotoxic/cytostatic effects of
FPD. Cultures were treated with FPD at three different concentrations (85, 170 and 340 µg/ml) for 48 h. MitomycinC and cyclophosphamide monohydrate were used as positive controls. For cultures with S9 mix, cyclophosphamide
monohydrate and was used as a positive control at 45 µg/ml.
Results and Discussion
While FPD decreased the NDI values in the cultures without S9, we did not find any increases in NDI in cultures with
S9. The decreases in NDI values were only found statistically significant at the highest FPD concentration in the
absence of S9 mix compared with the solvent control. FPD induced MN formation in BN cells in all cultures. While
significantly increased MN frequency was found at the highest concentration of FPD in cultures without S9 mix, all
increases in the MN values in cultures with S9 were statistically significant at all FPD concentrations tested compared
with the solvent control. The results of this study show that FPD has genotoxic potential on human peripheral blood
lymphocyte cultures under the experimental conditions.
Acknowledgement
The authors gratefully acknowledge the funding provided for this research by Ordu UNIVERSITY Scientific Research
Project under grant no. BAP TF-1533.
Key Words: Flupyradifurone, micronucleus, human peripheral lymphocytes

418

(13449) Cytotoxicity of Clothianidin on Human Bronchial Epithelial Cells
VEDAT ŞEKEROĞLU 1, ZÜLAL ATLI ŞEKEROĞLU 1, SEVAL KONTAŞ YEDİER 1, BARBAROS ERTÜRK 1,
SEVİL IŞIK 2
1
ORDU ÜNİVERSİTESİ
2
ORDU MEDİKAL PARK HASTANESİ
sekerogluv@hotmail.com
Introduction
Clothianidin (CHN) is a broad-spectrum neonicotinoid insecticide. Limited studies have been carried out on the
cytotoxic effect of CHN on human lung cells. Because CHN represents a health risk and information on its genotoxic
and carcinogenic effects is limited, the aim of this study is to determine the cytotoxicity of CHN on human bronchial
cell cultures.
Material and Methods
The evaluation of the possible cytotoxic activity of the insecticide was carried out using MTT assay. Viability of the
cells was determined by measuring the ability of cells to transform MTT to a purple formazan dye. BEAS-2B, human
bronchial epithelial cells, were seeded in 96-well tissue culture plates. The cells were treated with different
concentrations of CHN (0.5, 1, 2.5, 5, 7.5, 10, 25, 50, 75 and 100 mM) and incubated for 24 and 120 h at 37°C.
Results and Discussion
Our results indicated that CHN reduced the cell viability and increased the cytotoxicity at the higher concentrations
(50, 75 and 100 mM) in BEAS-2B cells. The 50% inhibitory concentrations (IC50) of CHN for 24 and 120 h treatments
were found approximately 25 and 45 mM, respectively. The results of our study demonstrate that CHN is cytotoxic
to BEAS-2B cell line.
Key Words: Clothianidin, MTT assay, BEAS-2B cells, Cytotoxicity
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Teknoloji; ihtiyaç ve bilimsel gelişmişlikle durmadan artan, yenilenen ve yenilenebilirliğini unutturacak seviyeye
gelen insanların, doğanın ve yeraltı zenginliklerinin göz ardı edilen tüketicisi, merakımsı bir zorundalılığın
vazgeçilmezi ve doğru kullanımıyla bilgi bankası sayılan en büyük pazarın adıdır. Bilişim ve iletişimde kullandığımız
ve giderek artan bu pazarın göz dolduran yanıyla beraber bu araçların kullanım ömrü tükendikten sonraki durumu
üretici ve son kullanıcılar tarafından pek önem arz etmemektedir. Son kullanıcılar olarak bu araçların geri dönüşünün
bizlere neler katabileceğini ve üretilirken kullanılan hammaddenin giderek yok olmak üzere olduğu çok fazla
bilinmemektedir. Nadir elementlerden oluşan bu atıklar insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilere sahiptir ve bu her
geçen giderek artmaktadır.
Mateyal ve Metot
Bilişim ve iletişim sektöründeki Atık Elektrikli ve Elektornik Eşyaların cihazların karbon hesaplama sistemi”
kullanılırken EPA verilerinden faydalanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan bu çalışmada, planlı eskitme yöntemiyle bilişim sektöründeki üreticinin insan-çevre sağlığını ve imkanlarını
düşünmeden yaptığı ve piyasalaştırdığı bu ürünlerin geri dönüşümüyle neler kazanabileceğimizi ve ne gibi
eşdeğerlerinin olduğunu, sağlık, kaynak korunması bakımından neleri kaybettiğimizi ve Türkiye’deki durumu
incelenmiştir. Kişiler üzerinde yapılan soru-cevaplar kişilerin %80 e yakını e-atıklar ile ilgili herhangi bir bilgilerinin
bulanmadığını, evlerinde bulanan e-atıkları ise çöp olarak attıklarını veya bir köşede beklettiklerini tespit ettik. Bu
çalışmalar sonunda e-atıkların daha bilinçli bir şekilde değerlendirilmesi için gereken eğitim ve danışmanlıkların
verilmesi gerektiği konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Şuan Türkiye’de Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar
(AEEE) geri dönüşümü yapan firmaların en çok sıkıntı çektiği konu AEEE’lerin olmayışı değil, bu atıkların son
kullanıcılar tarafından evlerinin veya ofislerinin, depolarının bir köşesinde bekletmeleri veya çöp diye diğer evsel
atıklarla beraber atılmasıdır. En başta üretici üzerine düşen bu sorumlulukları bildirmek ve sorunun büyüklüğünü
belirtmek bu değerli şehir madenciliğini bilinçli insanlar olarak bizlerin sorumluluğundadır.
Anahtar Kelimeler: Elektonik Atık, Bilişim Sektörü, Geri Dönüşüm, Karbon Emisyonu, Karbon Ayak İzi
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Kabuk tabakası oluşumu toprakla ilgili önemli bir problem olarak kabul edilmektedir. Kabuk tabakası toprağın su ve
hava hareketini engellediği için bitkilerin toprak altı ve toprak üstü gelişimini olumsuz etkilemektedir. İnfiltrasyonu
azaltıp toprakta bitkiler için faydalı su miktarını düşürür. Ayrıca, yüzey akışı arttırdığı için erozyonun artmasına sebep
olur. Bu çalışmanın amacı Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde yer alan Çorum Çayı Havzası’nda 015 cm derinlikten alınmış 282 toprak örneğinde toprak özelliklerine göre yüzeyde meydana gelen kabuk tabakası
oluşumunu incelemektir. Çalışma alanı 1510 km² yüzölçümüne sahiptir. Çalışma alanında, Karadeniz kıyı kuşağının
nemli ikliminden karasallığın daha fazla hissedildiği yarı kurak bir iklim tipi görülmektedir.
Materyal ve Metot
Çorum Çayı Havzası topraklarının kabuk oluşumunun belirlenmesi amacıyla toprak örneklerinden organik madde, kil
ve silt içeriğinin kullanıldığı kabuklanma indisi kullanılmıştır. Her bir toprak örneği için hesaplanan kabuklanma
indisinden sonra jeoistatistiksel yöntemler kullanılarak alansal dağılımları elde edilmiştir. 15 jeoistatistiksel yöntemin
karesel ortalama hata (RMSE) değeri belirlenip en düşük RMSE değerlerine göre çalışma alanının kabuk tabakası
oluşumu haritası üretilmiştir. Ayrıca verilerin tanımlayıcı istatistiksel hesaplamaları yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Elde edilen sonuçlara göre toplam alanın % 54’ünde kabuklanma çok şiddetli görülürken %1,5’inde ise kabuklanma
hiç görülmemektedir. Elde edilen sonuçlarla kil normal dağılım gösterirken, organik madde, silt ve kabuk oluşumu
sağa çarpık değer göstermektedir. Özellikle yarı kurak bölge topraklarında kabuk oluşumu toprakların kullanılmasında
önemli sonuçlarından birini oluşturmaktadır. Kabuk oluşmasının iki önemli sonucu vardır. Bunlardan biri yüzey
toprağın yapısını bozarak ürünün gelişmesini ve miktarını olumsuz etkiler. Diğeri ise suyun yüzey akışına geçmesini
sağlayarak su erozyonuna neden olmaktadır. Çalışma alanının da büyük bir kısmında kabuk oluşum miktarının çok
fazla çıkması çalışma alanında bir an önce önlem alınması gerçeğini ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Kelimeler: Toprak kabuk oluşumu, Toprak özellikleri, Çorum Çayı Havzası
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Introduction
In 2016, an average of 117 vessels passed through the İstanbul Strait every day. While the number of tankers passing
through the İstanbul Strait in 2010 was 9,274, in 2016 this number dropped to %6 from 8,703. In this study, we
statistically analyzed and explained in detail the changes and the effects of the tanker trains in the Istanbul Bosphorus
between 2010-2016.
Material and Methods
In this study, the ship traffic in the Istanbul Strait between the years 2010-2016 was examined in terms of number,
tonnages, dimensions, number of taken pilot by using quantitative research method focusing on tanker and dangerous
cargo traffic in the way of TUIK and VTS datas and the accidents that occurred in these years were analyzed.
Results and Discussion
The figures show that despite the decrease in the number of ships, the ship tonnage passing through the Istanbul
İstanbul Strait from 2010 to 2016 has reached to 565,282,287 gross ton from 505,615,881 gross tonnage, showing an
increase of 10.5% in total. The annual average amount of dangerous cargo transported by tankers between the years
2010-2015 is 136,787,500 ton. However, the average annual amount of non-hazardous cargo is 95,671,500 tons. This
data shows that the amount of dangerous cargo passing through the Istanbul Strait is 31% higher than the amount of
non-hazardous cargo. The percentage of the total number of vessels passing through the Istanbul Strait from which
has taken pilot has increased from 51% in 2010 to 53% in 2016. In 2010, the number of accidents / incidents in the
Istanbul Strait decreased from 561 in total to 233 in 2016 by 58% decrease. The data obtained from all these tables
are statistically shown as a result of the increasing total ship tonnage passing through the Istanbul Strait, which is a
great risk for the Istanbul Strait and city dwellers, especially without sufficient pilotage and tug assistance.
Key Words: İstanbul strait, tanker, traffic, accident, pilotage
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İnsanların gelecekteki gıda, su, sağlık, enerji ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak çevrenin ve bunun içinde önemli bir
paya sahip olan dünya ormanlarının nasıl yönetileceğine bağlıdır. Çok yönlü fayda sağlayan, yenilenebilir ve kendini
çabuk toparlama yeteneğinde olan ormanlar, çevre içerisinde karasal ekolojik sistemin ana bölümüdür. Orman
kaynaklarını sürdürülebilirlik anlayışına uygun olarak yönetmek esastır. Bunun için 1992 yılında Brezilya’nın Rio de
Janeiro şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansında (Rio Zirvesi) ormanların
tüketilmesi ve bozulması sürecinin durdurulması amacıyla Sürdürebilir Orman Yönetimi (SOY) kavramı gündeme
gelmiştir. SOY, orman kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma anlayışı doğrultusunda ekolojik açıdan uygun, ekonomik
açıdan uygulanabilir ve sosyal açıdan yararlı bir şekilde yönetmek şeklindetanımlanmıştır. Ülkelere göre az çok
değişmekle beraber orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konusunda geliştirilmiş ekolojik, ekonomik ve sosyal
içerikli SOY kriterleri ve göstergeleri vardır. Ormanların sürdürülebilir yönetimi konusunda doğal, teknik, ekonomik,
sosyal ve yönetsel içerikli pek çok faktör etkilidir. Özellikle orman kaynaklarına toplumsal bakış açısı, ülkenin
gelişmişlik düzeyi, siyasi otorite ve orman kaynaklarını yönetim anlayışı etkili olmaktadır. Bu kapsamda yönetim
kademesi ile toplum arasında ara ve saha elemanı konumunda olan orman muhafaza memurları, ormanların
korunmasında ve sürdürülebilir yönetiminde önemli bir paya ve işleve sahiptir. Dolayısıyla bu çalışma; Türkiye’de
orman muhafaza memurlarının sürdürülebilir orman yönetiminde rollerini ortaya koymak, buna göre eğitimlerini,
istihdamlarını, görevle ilgili donanımlarını, görev, yetki ve sorumluluklarını, sorunlarını ve görevle ilgili memnuniyet
düzeylerini SOY kapsamında incelemek ve değerlendirmek amacıyla ele alınmıştır.
Materyal ve Metot
Araştırma alanı tüm Türkiye’yi kapsamaktadır. Araştırmada; basılı kaynaklardan, elektronik veri tabanlarından,
Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlükleri kayıtlarından, yasa ve yönetmeliklerden, ayrıca bilinçli
örnekleme yöntemine göre İstanbul, Çorum, Amasya ve Samsun illerinden seçilen 60 deneyimli orman muhafaza
memuru üzerinde uygulanan 10 soruluk bir anket çalışmasından elde edilen bilgiler materyal olarak kullanılmıştır.
Elde edilen bilgilere dayanarak 1923-2017 döneminin orman muhafaza memurları açısından tarihsel bir analizi
yapılmış, veriler yüzde yöntemiyle değerlendirilmiş, bulgular tablo ve şekillerle görselleştirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Araştırma sonucunda tarihsel süreç içerisinde orman muhafaza memurlarının ormanların korunmasında, sürdürülebilir
yönetiminde ve dolayısıyla sürdürülebilir çevre yönetiminde önemli bir işleve ve role sahip oldukları anlaşılmıştır.
Buna karşılık orman muhafaza memurlarıyla ilgili yasal düzenlememelerin, eğitimlerinin, istihdamlarının yetersiz, iş
yüklerinin fazla olduğu, orman suçlarına uygulanan cezaların caydırıcı olmadığı, çalışma koşullarının, özlük
haklarının ve görevle ilgili donanım/araç-gereçlerin iyi olmadığı, üst düzey yönetimler tarafından orman muhafaza
memurlarının görüşlerine ve motivasyonuna yeterince önem verilmediği ve bu konularda bir memnuniyetsizliğin söz
konusu olduğu, siyasi baskılar ve rotasyon uygulamaları nedeniyle tedirgin oldukları ve verimli/etkili çalışamadıkları
belirlenmiştir. Dolayısıyla orman muhafaza memurlarının görevlerini tam olarak yerine getirebilmesi için onları
sürdürülebilir orman yönetimi ile bütünleştirecek, eğitimlerini ve istihdamlarını artıracak, çalışma koşullarını,
donanımlarını ve özlük haklarını iyileştirecek ve böylece motivasyonlarını sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç olduğu
saptanmış, tartışılmış ve bu doğrultuda bazı öneriler geliştirilmiştir.
Teşekkür
Bu çalışma Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalında 2017 yılından
sonuçlandırılan bir Yüksek Lisans Dönem Projesi kapsamında üretilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir çevre ve orman yönetimi, orman muhafaza memuru, eğitim ve istihdam, yetki ve
sorumluluk, Orman Genel Müdürlüğü.
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Çok hızlı gelişim gösteren sanayi ve teknolojinin doğaya karşı bilinçsiz ve kontrolsüz kullanılmasına ek olarak
nüfusun da artış göstermesi ve kentleşme gibi insan etkinlikleri sonucu dünyada var olan doğal denge, olumsuz yönde
değişikliğe uğramaya başlamıştır. Sanayi Devrimi’ne kadar süren bu aktiviteler hiçbir zaman küresel ısınma dediğimiz
olayı yaratacak boyutlara ulaşmamıştır. Sanayi Devrimi’nden sonra artan fosil yakıt tüketimi bu olumsuzluğa
doğrudan, ormansızlaşmaya sebebiyet verebilecek olan arazi kullanımlarındaki değişiklikler ise dolaylı yoldan etki
etmektedir. Bu olumsuz tablonun önlenme yolu ormansızlaşmanın önüne geçmek yanında orman alanlarını
genişletmek ve niteliklerini artırarak atmosferden emilen ve biyokütlede depolanan CO2 miktarını giderek arttırmak
olarak görülmektedir. Bu süreçte, insanoğlunun yaşam şekilleri değişmiş, şehirleşme artmış, doğal çevreden yavaş
yavaş uzaklaşmış, daha stresli, daha kalabalık ve daha yorucu bir ortamda hayatını sürdürmek zorunda kalmaya
başlamıştır. Bu hayat tarzı zamanla daha fazla kendini yenileme, dinlenme ve eğlenme gereksinimine sebep olmuştur.
Bu gereksinimden kaynaklanarak turizm ve rekreasyon faaliyetleri için insanlar artık yaşadıkları yerlerin aksine
ekolojik dengenin ve biyolojik çeşitliliğin korunduğu doğal ortamlara, kültürel değerlerin yaşatıldığı mekanlara
kaçmak, oralarda hiç değilse birkaç gün stresten uzaklaşmak ve gerçekten dinlenmek arzusu duymaktadırlar.
Materyal ve Metot
Günümüzde insanların stresten uzaklaşıp dinlenerek, kendilerini yeniledikleri bozulmamış durumda çok az alan
bulunmaktadır ve bu alanların başında da milli parklar gelmektedir. Çalışmada böyle bir faaliyet alanı olan ve yoğun
bir insan yararlanmasına konu olan Uludağ Milli Parkı araştırılmıştır. Çalışma alanı olan Uludağ Milli Parkı 1972
tarihinde Bursa Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Uludağ Milli Park Bölge Şefliği haline getirilmiştir. İlk Milli Park
planı 1994 yılında yapılmış ve bu plan 2013 yılında yenilenmiştir. Çalışmamızın altlığını bu iki plan ve ekleri
oluşturmaktadır. Tüm plan içerikleri ve haritaları yanında ayrıca uzun devreli gelişim planları, ilgili belge, doküman,
sunumlar, harita, kitapçık gibi yazılı ve görsel tüm materyallerden yararlanılmıştır. Uludağ Milli Parkı’nda insan
kullanıma açık alanlarda ve bu alanlar etrafındaki kısımda zonlama yapılarak (0-250 m, 251-500 m, 501-1000
m) yoğun insan etkisi altındaki alanlardaki arazi kullanım değişimleri incelenmiştir. Ayrıca insan kullanımına görece
daha uzak alanlarda da değerlendirmeler yapılmıştır. Yine iki plan dönemi arasında orman yapısında meydana gelen
olumlu ve olumsuz değişimler incelenmiştir. Bu değişimlerin toplam karbon depolama kapasitesi üzerindeki etkileri
ortaya koyulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Çalışma sonucunda insan etkisiyle, Uludağ Milli Parkı alanında 20 yıllık zaman aralığında arazi ve orman yapısında
bazı olumsuzluklar meydana geldiği anlaşılmaktadır. Bu olumsuzluklar sonucu dönem içinde karbon depolama
kapasitesinde yaklaşık % 12’lik bir azalma meydana geldiği görülmektedir. Dönem içinde yerleşim alanlarının
sınırlarının genişlediği anlaşılmıştır (19.2 ha) ve tampon zonların bazı kısımlarında orman yapısında olumsuz yönde
değişimler gözlenmiştir. Sonuç olarak, Uludağ Milli Parkı içerisinde 20 yıllık kullanım dönemi içerisinde insan
kullanımına bağlı olarak doğal yapının olumsuz etkilendiği anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uludağ Milli Parkı, Arazi kullanım değişimi, karbon depolama, insan etkisi.
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Ormanlar süründürülebilir çevre yönetiminde önemli bir fonksiyona sahiptir. Karasal ekosistem içerisinde en büyük
paya sahip olan ormanlar, hem bugün hem de gelecekte başta odun hammaddesi olmak üzere, odun dışı orman
ürünleri, iklimi ve su rejimini düzenleme, erozyonu önleme, toplum sağlığına katkı, doğayı koruma, yaban hayatı ve
rekreasyon vb. hizmet ve faydalar sunarak insanların su, hava, gıda, sağlık, enerji ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının
karşılanmasına yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla orman kaynaklarının sürdürülebilirlik anlayışına uygun olarak
yönetimi, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre açısından hayati öneme sahiptir. Nitekim bu konuda 1992 yılında
düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansında (Rio Zirvesi) orman kaynaklarını sürdürülebilir
kalkınma anlayışı doğrultusunda ekolojik açıdan uygun, ekonomik açıdan uygulanabilir ve sosyal açıdan yararlı bir
şekilde yönetmek amacıyla sürdürebilir orman yönetimi (SOY) kavramı gündeme gelmiş ve ülkeler bu amaçla
ekolojik, ekonomik ve sosyal içerikli SOY kriterleri ve göstergeleri geliştirmişlerdir. Orman sürdürülebilir yönetimi
konusunda doğal, teknik, ekonomik, sosyal ve yönetsel içerikli pek çok faktör etkilidir. Özellikle orman kaynaklarına
bitişik ve onunla iç içe yaşayan köylerin gelişmişlik düzeyi, ekonomik ve sosyal yapısı, orman kaynaklarına bakış
açıları, orman kaynakları yönetiminin ilgili toplum kesimlerine yaklaşımı etkili olmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de
orman kaynaklarının yönetim sorumluluğunu üstlenmiş Orman Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin orman
köylerine yaklaşımı, onların ekonomik ve sosyal yapılarını iyileştirme çalışmaları ve diğer ormancılık faaliyetleri
ormanların korunmasında ve sürdürülebilir yönetiminde önemli bir paya ve işleve sahiptir. Dolayısıyla bu çalışma;
İstanbul gibi metropol bir kentte, orman köylerinin ekonomik ve sosyal yapılarını iyileştirmek/geliştirmek ve ormanlar
üzerindeki baskıları azaltmak için İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen ORKÖY (Orman ve Köy
İlişikleri) faaliyetlerinin kırsal kalkınma, sürdürülebilir orman ve çevre yönetimi üzerindeki etkilerini incelemek
amacıyla ele alınmıştır.
Materyal ve Metot
Araştırmada çalışma alanı olarak sürdürülebilir orman ve çevre yönetimi açısından önemli olan İstanbul ili seçilmiştir.
Araştırmada; İstanbul ilindeki ORKÖY faaliyetlerine (ekonomik ve sosyal amaçlı krediler, bilgilendirme ve eğitimdanışmanlık hizmetleri vb.) ve ormancılık faaliyetlerine ilişkin İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve bağlı orman
işletmelerinin son beş yıllık (2012-2016) kayıtlarından alınan veriler kullanılmıştır. Ayrıca ORKÖY faaliyetlerinin
kırsal kalkınma ve sürdürebilir orman yönetimi üzerindeki etkileriyle ilgili olarak 121 orman köylüsü ve 26 orman
işletme yöneticisi üzerinde yapılan anketlerden elde edilen bilgiler bu çalışmada materyal olarak kullanılmıştır. Elde
edilen veriler grafikler, çizelgeler, frekanslar ve korelasyon analizi yardımıyla değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Araştırma sonunda; ORKÖY’ün İstanbul ilinde 2012-2016 döneminde, toplam 126 köyde 575 haneye (üniteye) 2016
yılı fiyatlarıyla 7.308.972 TL ve yıllık 1.461.794 TL kredi verdiği, 129 köyde 3007 adet bilgilendirme ve eğitimdanışmanlık faaliyeti gerçekleştirdiği ve ormancılık faaliyetleri nedeniyle orman köylüsüne hane başına yıllık en az
725 TL yakacak odun rantı (sübvansiyon) sağladığı saptanmıştır. Ayrıca İstanbul ilindeki ORKÖY faaliyetlerinin
etkenliğinin, memnuniyet düzeyinin, verilen kredilerin, bilgilendirme ve eğitim-danışmanlık hizmetlerinin
yeterliliğinin, kırsal kalkınmaya, orman köylülerinin sosyoekonomik yapısına, ormanların korunmasına ve
sürdürülebilir yönetimine katkısının olumlu ve orta düzeyde olduğu, ancak göçü önlemeye katkısının zayıf ve işsizliği
önlemeye katkısının zayıf-orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Böylece ORKÖY, İstanbul ilinde kırsal kalkınmada ve
sürdürülebilir orman/çevre yönetiminde orta düzeyde (%50) etkili ve başarılı olduğu anlaşılmış ve buna göre
uygulamaya yönelik bazı öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir orman ve çevre yönetimi, orman kaynakları, orman köyü, orman ve köy ilişikleri
(ORKÖY), İstanbul
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Giriş
Günümüzde ekoloji, biyolojinin bir alt bilim dalı olarak değil, insan-doğa ilişkilerini inceleyen çevre bilimleri ya da
insan ekolojisi olarak adlandırılan uygulamalı ve disiplinler arası bilim dalının temelini oluşturmaktadır. Çevre
bilimleri anlamıyla ekoloji; sistem bilim, fizik, kimya, tıp, mühendislik, ekonomi, gibi çeşitli temel bilim ve sosyal
bilim dallarını içeren çevre bilimleri alanında en yeni bilim dallarından biridir. Çevreye duyarlı projeler, doğal
kaynakların az kullanımının sağlanması, kullanışlı ve güvenli mekânların oluşturulmasında konut ölçeğinde
popülerlik kazanmaya başlamıştır. Ekolojik mimarlık, bir yapının enerji ihtiyacını en aza indirmek amacıyla, tasarımın
ve malzeme seçiminin bu yönde gerçekleşmesidir. Tasarımda pasif tasarım esasları uygulanırken, malzeme seçimi ve
yapıya entegre edilecek sistemlerle, yapıda gereksinim duyulacak enerjinin üretimine katkıda bulunmak
hedeflenmektedir. Enerji mimarlığı, sürdürülebilir mimarlık olarak da adlandırılan bu yaklaşımla tasarlanan yapılar,
gelecek nesillerin daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için bugünden atılan adımlardır.
Materyal ve Metot
Konut binalarında enerji denetimi yönünden, peyzajın oldukça önemli bir yeri vardır. Bitki örtüsünün bilinçli
kullanımıyla rüzgâr kontrolü, gürültü kirliğinin azaltılması, havadaki toz parçacıklarının filtrelenerek temizlenmesi
sağlanabilir. İnsanlar için psikolojik katkılar sağlamanın yanı sıra ekolojik çeşitliliğin artması yönünde faydaları da
vardır. Bitki örtüsü buharlaşma sayesinde havadaki nemin artmasına ve sıcaklığın düşürülmesine yardımcı olur.
Vitrivius MÖ 25 yılında yazdığı De Architectura’da özel konut tasarımlarında konutun yapıldığı ülke ve iklim
koşullarının dikkate alınmasından bahsetmiştir. Atıkların tekrar kullanılmasından (çatıya yağan yağmur suyunun
tekrar kullanımı gibi), bina içi hava kalitesinin sağlanmasına, güneş kollektörlerinin sıcak su ihtiyacını karşılamasının
yanında kışın bile güneş enerjisinden bina ısıtmasına kadar farklı faktörlerle enerji tasarrufuna gitme ihtiyacı göz
önünde bulundurularak ' Yeşil Binalar' inşa etme konusunda atılan hızlı adımlar, başta camlı ve çelik binaları ısıtmada
enerji kaynaklarının yarattığı sıkıntıyı ortadan kaldırmaya yönelik çözümlere dönüşmüş ve 1990 yılında İngiltere'de
BREEAM (Bina Araştırma Kurumu Çevre Değerlendirme Yöntemi), 2000 yılında Amerika'da Yeşil Bina Konseyi
yeşil bina tasarımı için endüstri standardı olarak kabul edilen LEED (Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik) adı verilen
standartları oluşturan uzmanlar, çevreci binaların yapılması için belli kriterler getirmiştir. Bu kapsamda çalışma
içerisinde ekolojik mimarlık ve yeşil binalar için öncelikle ekolojik mimarlık ve yeşil binalar kavramsal olarak
açıklanmıştır. Yeşil binalar için asgari ölçütlerin neler olduğu ve ilgili tür sertifika programları araştırılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Ekolojik konut tasarımında dış mekanda kentle ilişkinin ve iç mekanda konforun sağlanması gerekmekte bunun yanı
sıra maliyeti azaltma, enerji koruma gibi ekolojik hedefleri de olmalıdır. Toprak, su, hava, güneş gibi etkiler göz
önünde bulundurulmalı ve iklime uygun tasarımlar konut tasarımında geliştirilmelidir. Konut anlamında yapılar inşa
esnasında, kullanımı süresince ve hatta yıkımdan sonrasına kadar ekosistem ile ilişkili haldedir. Ekolojik tasarımda,
geri kazanımlı malzeme kullanımın artırımı, doğa ile ilgili materyalleri kullanmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımının teşvik edilmesi, ulaşım bileşenlerinin kentle ilgili kullanımlarda kısa mesafeye indirilmesi, ekosistemleri
çevresiyle bir bütün olarak kavramak gerekmektedir. Bu bağlamda, ekolojik dengeyi bozmadan, doğal çevreyle
işlevsel bir bütünlük içerisinde yapılaşmış konutlar doğa ile etkileşimi göz önünde bulundurulmalı, konut ölçeğinde
yapılacak uygulamalarda ekoloji yönüyle beraber farklı bakış açıları getirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Ekolojik Mimarlık, Yeşil Binalar, LEED
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Giriş
Son yıllarda Ülkemizde ve Dünya da yaşanan seller, erozyonlar, sıcak hava dalgaları, kuraklık gibi doğal afetler iklim
değişikliğini dünya gündeminin ilk sıralarında tutmaktadır. Doğal çevre, kent yaşamı, kalkınma ve ekonomi, temiz su
ve sağlık gibi yaşamın bütün alanlarını olumsuz etkileyen iklim değişikliği günümüzün en önemli sorunlarından
birisidir. Fosil yakıtların kullanımındaki artış, ormansızlaşma, arazi kullanım değişiklikleri, nüfus artışı ve insan
faaliyetleri atmosferde sera gazı birikimini giderek artırmaktadır. Şiddetli yağışlar sonucunda oluşan sel baskınları,
yoğun kentleşmeyle artan sert zemin oranları ve altyapı sorunları kentler de çok ciddi maddi hasara yol açmakta ve
erozyon sebebiyle verimli tarım alanlarında azalmasına neden olmaktadır. Yeşil altyapı sistemleri ise doğaya dayalı
çözümlerle ekolojik, ekonomik ve sosyal faydalar sağlamakta, doğanın insana sunduğu faydaları anlamaya yardımcı
olmakta ve bu faydaları sürdüren ve geliştiren yatırımları harekete geçirmek için bir araç olarak kullanılmaktadır.
Geleneksel altyapı sistemlerine ek olarak doğal sistemlerden yararlanarak su kazanımının sağlanması ve fazla yüzey
suyunun su baskınlarına ya da sellere yol açmayacak şekilde belirli alanlarda toplanması ya da yeraltı suyuna
aktarılmasını sağlamaktadır. Yeşil altyapı sistemleri hem yağışın afete dönüşmesi, hem de kuraklık ve susuzlukla
mücadele de su kalitesini korumak için etkin bir yöntemdir (Avdan vd., 2015). Bu çalışma içerisinde küresel iklim
değişikliği ve sürdürülebilir su yönetimi kapsamında kullanılan yeşil altyapı uygulamalarını açıklanmış ve
sürdürülebilir kentler için yeşil altyapıların çevresel, sosyal ve ekonomik faydaları irdelenmiştir.
Materyal ve Metot
Yeşil altyapı Avrupa Birliği'nin bölgesel ve kırsal kalkınma, iklim değişimi, doğal afet risk yönetimi, tarım, ormancılık
ve çevre konularında tanımladığı politik hedeflere erişimde önemli katkılar sağlamakta ve bölgesel kalkınmanın
ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir. Yeşil altyapı tasarımları, doğayı tasarlamak yaklaşımından alınan
mühendislik tasarımı ya da tasarlanmış yeşil altyapı doğa fonksiyonunun taklidi olan insan tasarımlı aygıtlardır. Aynı
teknikler İngiltere de Sürdürülebilir Kentsel Drenaj Sistemleri(SUD) olarak adlandırılmaktadır. Bazı ülkelerde ise
yüksek performanslı peyzaj altyapısı olarak isimlendirilmektedir. Yeşil altyapı teknolojileri ve uygulamaları doğal
sistemler kullanarak ya da doğal sistemleri mühendislik sistemleri ile taklit ederek genel çevre kalitesini arttırmak ve
hizmet servisleri sağlamayı açıklamaktadır. (Avdan vd., 2015). Yeşil altyapı sistemleri içerisinde, çatılardan yağmur
sularının toplanması, yeşil duvarlar, yeşil yollar, yağmur suyu saklama üniteleri, nehirlerde/derelerde günışığı çıkarma
(stream daylighting), geçirimli kaplama malzemeleri, yapay resifler, yapay sulak alanlar vb. gibi çok farklı
uygulamaları kapsayan çözümleri yer almaktadır.
Bulgular ve Tartışma
Yeşil altyapı Avrupa Birliği'nin bölgesel ve kırsal kalkınma, iklim değişimi, doğal afet risk yönetimi, tarım, ormancılık
ve çevre konularında tanımladığı politik hedeflere erişimde önemli katkılar sağlamaktadır. Yeşil altyapının
geliştirilmesiyle birlikte enerji, su ve yağmur suyu akışının kullanımının azaltılması, yerel kaynaklı malzemelerin
kullanılması ve hava kalitesinin iyileştirilmesi gibi faydalar ortaya çıkmaktadır. Yağmur sularının toplanıp
arıtılmasıyla geri kazanımı ve yeniden kullanımı, kentsel, bölgesel ve ulusal su kaynakları yönetimi için önemli bir
bileşen olmaktadır. CO2 gazının salınımının azaltılması sağlanmaktadır. Hava sıcaklığını azaltarak kentlerde ısıl
konforun iyileştirilmesinde önemli rol oynamakta ve enerji kullanımının azaltılmasını sağlamaktadır. Atık suların
arıtılmasını sağlayarak yağmur suları ve drenajlardan gelen sular ile birlikte özel havuzlarda arıtılarak bahçe sulamada
kullanılması sağlanmaktadır. Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji, yerel ekolojik sistemlere ve küresel iklim
değişikliğine göre uyarlanan kent planlarına ve ülke politikasına yeşil altyapı sistemleri dahil edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, Yeşil altyapı, Su yönetimi
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Türkiye su kaynakları ve su ürünleri üretimi açısından denizlerinde yaklaşık 500, iç sularında ise 350'nin üzerinde
balık türü ile önemli bir potansiyele sahiptir. Su ürünleri potansiyelimizin sürdürülebilirlik anlamında daha verimli
kullanılabilmesi için tüm dünyada olduğu gibi, Türkiyede' de Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı öncülüğünde bir
takım uygulamalar gerçekleştirilmiştir. İlk olarak 15 Nisan-1 Eylül arası Bakanlıkça yasak dönem ilan edilmiş, serbest
zamanlarda dahi özellikle hamsi için belirli saatler verilerek zaman yasağı getirilmiştir. Ayrıca,ağ göz açıklığı, boy
yasağı, kullanılacak av araçlarının niteliği gibi, sınırlandırmalar söz konusudur. Ancak, su ürünleri avcılığında bu gibi
konularda kısmen de olsa ilerleme kaydedilmişken av yasağı olan bölgelerde avcılık yapılmasının önüne pek
geçilememiştir. Bu çalışmada balıkçılık yönetimi açısından su ürünlerinin üretimden tüketiciye gelinceye kadar
izlenilebilir olması için yapılan faaliyetler incelenecek, mevcut durumun amaç ve işleyişi ile avantajlarının yanı sıra
dezavantajlarının balıkçılık yönetimi açısından önemi ortaya konulacaktır.
Materyal ve Metot
Araştırmanın ana materyalini, konu ile ilgili mevzuatlar oluşturmaktadır. Bu kapsamda konuyla ilgili yayınlanmış
makale, rapor ve istatistiklerden yararlanılmıştır. Çalışmada, uygulamadaki yasalar ve destek mekanizmaları
incelenmiştir. Bu amaçla daha çok GTHB, BSGM, SUBİS gibi kuruluşların yayınlarından ve faaliyet raporlarından
faydalanılmıştır.Ayrıca, bazı balıkçılarla yüz yüze görüşmeler yapılmış ve sistem ile ilgili görüşleri alınmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Türkiye'de denizlerden elde edilen üretimin yaklaşık %90'nını su ürünleri avlama ruhsatına sahip boy uzunluğu 12
metre üzerinde olan balıkçı gemileri karşılamaktadır. Ülkemizde denizlerimizdeki su ürünleri stoklarıyla av filosu
arasındaki dengeyi sağlamak, av baskısını azaltmak için 2012 yılından beri filodaki fazla gemilerin avcılıktan
çıkarılmaları karşılığında destekleme ödemeleri yapılmaktadır. Bu kapsamda 10 metre ve üzeri boylarda 1.011 adet
balıkçı gemisi geri alınmış olup, 138,6 milyon lira ödeme yapılmış ise de halen sürdürülebilirlik konusunda başarı
sağlandığı söylenemez. Nitekim, 2015 yılı itibariyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı tarafından toplam 91.094 denetim yapılmış ve 4835 illegal durum tespit edilmiştir. Yasa dışı avlanıldığı
tespit edilen 887 ton su ürününe, yasadışı avcılıkta kullanılan 12 adet balıkçı gemisine ve 11705 adet ağ aracına el
konulmuştur. Bu nedenle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetimde en etkili yollardan biri olan gemi
izleme sistemleri uygulamaya konulmuş, AİS otomatik bilgi sisteminden daha etkili bir sistem olan BAGİS sistemi
geliştirilmiştir. Gemilerin BAGİS sistemi ile izlenebilmesi kararı 2016 yılı mayıs ayı itibariyle resmi gazetede
yayınlanmış olup, sistemin daha etkin kullanılabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Böylece balıkçı gemisi ile
yapılan her türlü işlemden haberdar olunacak ve elde edilen bilgiler kayıt altına alınabilecektir. Çünkü bu sistem;
balıkçı gemilerinin av faaliyetleri ve avladığı ürünler ile ilgili bilgilerin dijital ortamda izlenmesini sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir balıkçılık, su ürünleri avcılığı, izleme, denetim
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Introduction
The world’s energy markets rely heavily on fossil fuels coal, petroleum crude oil, and natural gas as sources of energy,
fuels, and chemicals. Since millions of years are required to form fossil fuels in the earth, their reserves are finite and
subject to depletion as they are consumed. One alternative fuel that has been received with great success in Europe
and Asia is biomethane (biogas). Biogas technology offers a very attractive route to utilize certain categories of
biomass for meeting partial energy needs. In fact, proper functioning of biogas systems can provide multiple benefits
to the users and the community resulting in resource conservation and environmental protection. The use of renewable
energy sources are becoming increasingly necessary in order to cope with the impacts of global warming. The
conversion of biomass into energy can be achieved in a number of ways, being anaerobic digestion a very sustainable
alternative. Anaerobic digestion is a well-known process for the treatment of wastewater of organic wastes This
process presents advantages over some conventional aerobic technologies, such as the better handling of wet waste,
the production of biogas as a renewable source of energy and the attenuation of odor problems.The anaerobic digestion
(AD) of sludge is a complex process that converts degradable organic compounds to methane (CH4) and carbon
dioxide (CO2) in the absence of elemental oxygen with a series of microbiological process.In particular, intracellular
biopolymers solubilisation and conversion to the lower molecular weight compounds of solid degradable organics
such as sludge through hydrolysis is a rate limiting step. This step can be accelerated by pretreatment of waste prior
to anaerobic digestion.
Material and Methods
Several methods (i.e., thermal, microwave, and ultrawave pretreatments) have been developed to enhance the
solubilisation of a complex particulate organic substrate to accelerate the hydrolysis rate and efficiency of the
anaerobic digestion process. From the point of view of its applicability, the total energy balance of the global process
(considering both pre-treatment and digestion) must be taken into consideration. Compared to other pretreatment
methods, the thermal hydrolysis can be cost effective if a proper steam-explosion and energy recovery is performed.
There has been a sample research aimed at determining how different pretreatment processes affect the final
effectiveness of methane fermentation.
Results and Discussion
Developing renewable energy technologies are becoming common worldwide and biomass energy appear to be
attractive solution. Many kind of waste can be used for biogas production by anaerobic digestion. Biogas yield are
depending on the biodegradability of raw material. A lot of studies are aimed to increase the biodegradability of
biowaste via different pretreatment methods. Pretreatment methods have been shown to have a positive effect on
anaerobic digestion include physical (thermal, mechanical, ultrasonic, microwave), chemical (alkaline, ozone
oxidation), and biological hydrolysis (enzymatic) or combination of any two of those methods (alkaline +thermal,
alkaline + microwave, alkaline+ ultrasonic).
Key Words: Biogas, Pretreatment, Renewable Energy
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(12686) Kelaynak Kuşlarında (Geronticus eremita) Üreme 2016 / Reproduction Success
of Northern Bald Ibises (Geronticus eremita) -2016
1
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DİCLE ÜNİVERSİTESİ
ahmetk@dicle.edu.tr

Giriş
Kelaynak kuşları dünyada soyu tehdit altında (Red List :critically endangered) olan bir türdür. Türkiye’de soyu
tükenmiş olarak kabul edilir. 1977 yılından beri kafeslerde tutulur. Üreme zamanı (şubat-temmuz) kafeslerden tabiata
bırakılır, serbest olarak uçup Birecik’te Fırat Nehri civarında yaşarlar. Üremelerini doğal olarak gerçekleştirirler. Bu
yüzden yarı doğal kabul edilen bir türdür. Dünyada iki populasyonu bulunmaktadır. Biri Fas’ta diğeri Birecik’te
(Şanlıurfa) yaşar. Suriye’de tespit edilen birkaç bireylik grubun Birecik kökenli olduğu düşünülmektedir. Yüzlerce
bireyden oluşan kelaynak kuşları 1950 li yıllardaki tarımsal ilaçlardan olumsuz etkilenmiştir. Birecik’e göçle gelen
son kelaynak kuşu 1988 yılında görülmüştür. Kelaynak kuşları yılda bir kez kuluçkaya yatar 1-3 yumurta yapar.
Kafeslerdeki 205 birey 19 Şubat 2016 tarihinde doğaya bırakılmıştır. Üremelerini tamamladıktan sonra 217 birey (179
ergin ve 38 yavru) 17 Haziran 2016 tarihinde kafeslere alınmıştır.
Materyal ve Metot
Araştırma materyalimizi doğada serbest olarak üreyen kelaynak kuşları oluşturmuştur. Birecik’e iki km mesafede
bulunan Kelaynak Kuşu Üretme İstasyonu bulunmaktadır. Buradaki kayalıklarda doğal olarak üreyen kelaynak kuşları
50-100 m mesafeden gözlenmiştir. Araştırma etoloji (hayvan davranış bilimi) disiplini yöntemleriyle
gerçekleştirilmiştir. Gözlemlerde teleskop, dürbün, video kamera kullanılmıştır. Davranışlar kayıt altına alınıp
istatistiki değerlendirmesi yapılmaktadır. Şubat-haziran aylarında haftalık gözlemler yapılmıştır. Araştırma alanında
kelaynak kuşlarının kullanabileceği 49 yuva yeri bulunmaktadır. Bunlardan 39 yuvada kuluçka faaliyeti
gerçekleştirilmiştir. 33 yuvada kuluçka başarılı olup yavru yetiştirilmiştir. Altı yuvada kuluçka başarısız olmuştur.
Yuvalarda 57 yavru görülmüştür. Kuluçka başına (57÷33=) 1,72 yavru tespit edilmiştir. Yuvadan uçarak ayrılabilen
yavru sayısı yuva başına (38÷33=)1,15 olarak hesaplanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Soyu tehlikede olan türlerde populasyondaki birey sayısı önem arz eder. Öncelikle populasyondaki birey sayısının
artırılması gerekir. Gözlemlerimiz neticesinde kelaynak kuşlarında kuluçka başarısının yüksek olduğu belirlenmiştir.
Fakat yavru yetiştirme bakımından büyük bir başarı görülmemektedir. Birkaç yıl bilimsel yöntemlerle yavru büyütme
konusunda kelaynak kuşlarına destek olunması önerilir.
Teşekkür
Kelaynak kuşu kurtarılma projesinin öncüsü, gerçek tabiat sever, bizlerden yardımını esirgemeyen hocamız
M.SADULLAH ÖZTÜRK Beyefendiye kalbi teşekkürler. Dicle Üniversitesi (DÜBAP14-FF-73) bu çalışmayı
desteklemiştir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 3.Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa Şube Müdürlüğü, Birecik Şefliği,
Kelaynak Üretme İstasyonu personeline, Şube ile Bölge Müdürlüğü çalışan ve yöneticilerine teşekkür ederiz.
Anahtar Kelimeler: Kelaynak Kuşu, Geronticus eremita, yuva, kuluçka, yavru
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(13274) Jynx torquilla (Linnaeus, 1758) (Aves: Picidae)’nın Kızılırmak Deltası’ndaki
Konaklama Stratejisi / Stopover Strategy of Jynx torquilla (Linnaeus, 1758) (Aves:
Picidae) in Kızılırmak Delta
ÖMRAL ÜNSAL ÖZKOÇ 1, KİRAZ ERCİYAS YAVUZ 1, ÜNAL ZEYBEKOĞLU 1, YAKUP SANCAR BARIŞ 1
1
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
omral.ozkoc@yahoo.com.tr
Giriş
Çok az sayıda kuş türü, üreme ve kışlama alanları arasındaki tüm göç yolculuğunu mola vermeksizin
gerçekleştirmektedir. Bunu gerçekleştiremeyen türler, süreci uçuş ve konaklama evrelerine bölerek göç etmektedirler.
Bu çalışmada göç biyolojisi az bilinen J. torquilla’nın Kızılırmak Deltası’ndaki konaklama stratejisi araştırılmıştır.
Bununla ilgili minimum konaklama süresi, bu süre içerisinde yaş ve mevsime bağlı yağ skoru, kas skoru ve ağırlık
değişimleri ve konaklama alanının kullanımıa ile habitat tercihi araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışma, Samsun Kızılırmak Deltası’ndaki Cernek Kuş Halkalama İstasyonu’nda gerçekleştirilmiştir. Yakalanan
kuşlar ile ilgili 2002 – 2015 yılları arasında alınan yaş, yağ skoru ve ağırlık verileri değerlendirilmiştir. 2014 - 2015
yılları arasında ise kas skoru da kaydedilip değerlendirilmiştir. Ayrıca 2014 ve 2015 sonbaharlarında 7 kuşa radyo
vericisi takılarak alan kullanımı ve konaklama süresi araştırılmıştır. Halkala-tekrar yakala yöntemi kullanılarak da
minimum konaklama süresi hesaplanmıştır. Veriler arasında yaşa ve mevsime bağlı anlamlı bir farkın olup olmadığı
istatistiki testlerle değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
İlkbaharda 50, sonbaharda 254 olmak üzere toplamda 304 kuş halkalanmıştır. İlkbaharda yakalanan kuşların %68’i,
sonbahardakilerin ise %74’ü gençtir. İlkbahar göçü, sonbahar göçünün yarısından daha dar bir aralıkta
gerçekleşmektedir. Üreme baskısı ve rekabetten dolayı, ilkbahar göçünün daha dar bir aralıkta gerçekleştiği
bilinmektedir. Yaş gruplarının göç fenolojisinde bir farklılık bulunamamıştır. Yakalanan kuşların %8,88’i en az bir
defa daha tekrar yakalanmıştır. Halkala-tekrar yakala yöntemi ile hesaplanmış ilkbahardaki minimum konaklama
süresi (4,38 ± 3,70 gün), sonbahardakinden (10,53 ± 11,10 gün) kısa olsa da aralarında istatistiksel bir fark
bulunamamıştır. Ancak bunun nedeninin örneklem büyüklüğünün küçük olmasından kaynaklı olduğu
düşünülmektedir. Radyo vericisi takılan kuşlarda ortalama minimum konaklama süresi 6,43 ± 7,98 gün olarak
hesaplanmıştır. Her iki yöntem ile de hesaplanan minimum konaklama süreleri arasında bir fark tespit
edilmemiştir. Günlük ağırlık değişimi ilkbahar döneminde ortalama 0,16 ± 0,77 gr, sonbahar döneminde ise ortalama
2,36 ± 3,86 gr olarak hesaplanmış ve göç dönemleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p= 0,28). İlkbaharda
hem yağ hem de kas skorunda değişim gözlenmemiştir. Sonbaharda günlük yağ skoru değişimi ortalama 0,11 ± 0,16;
kas skoru değişimi ise ortalama 0,20 ± 0,45’tir. Kızılırmak Deltası’nın sonbahar göçünde Karadeniz engeli aşıldıktan
sonraki ilk uygun konaklama alanı olması sebebiyle kuşların tükenen enerji rezervlerini yenilemek için yağ ve kas
skorlarında bir artış göstermesi beklenen bir durumdur. Ancak ilkbahar göçünde, Kızılırmak Deltası’na karasal bir
göç yolu ile erişildiği ve Orta Anadolu’da konaklama imkânları bulunduğundan, enerji depolarını tüketmeden alana
ulaşıp doğrudan göçe devam edebileceklerinden ilkbaharda yağ, kas ve vücut ağırlığında önemli bir değişim
gözlenmemiştir. Radyo vericisi takılan kuşlar, Karadeniz ile Cernek Gölü arasında bulunan çalı vejetasyonunda
konaklamışlardır. Kumullar içerisinde kümelenmiş olan bu vejetasyonun baskın türleri Hippophae rhamnoides ssp.
caucasicus, Laurus nobilis, Rubus sanctus, Crataegus oxyacantha, Smilax excelsa ve Ficus carica’dır. Kullanan alan
ortalama 55.172 m2 olarak hesaplanmıştır. Alan kullanım genişliği ile konaklama süresi arasında pozitif yönde zayıf
bir korelasyonun olduğu belirlenmiştir.
Teşekkür
Kuş halkalama çalışmaları F-478, PYO.ORN.1901.13.001 ve PYO.ORN.1901.15.001 numaralı OMÜ BAP projeleri
ile desteklenmiştir. Cernek Halkalama İstasyonu'ndaki bütün halkalamacı ve gönüllülere teşekkürler.

Anahtar Kelimeler: Göç, konaklama, Kızılırmak Deltası, halkalama, radyo vericisi
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(13314) Kızılırmak Deltası’nda Üreyen Leyleklerin (Ciconia ciconia) Göçlerinin
Araştırılması / Migration Research of White Storks (Ciconia ciconia) Breeding in
Kızılırmak Delta
KİRAZ ERCİYAS YAVUZ 1, NİZAMETTİN YAVUZ 2, ÖMRAL ÜNSAL ÖZKOÇ 1, YAKUP SANCAR
BARIŞ 1
1
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2
SERBEST
omral.ozkoc@yahoo.com.tr
Giriş
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) Türkiye’de yaygın olarak bulunan bir yaz göçmenidir. Türkiye’de yaklaşık 9.000
üreyen çift bulunmakta olup Kızılırmak Deltası’nda bu rakam 870 üreyen çifttir. Leyleklerin dağılımı ve popülasyon
durumu genel olarak bilinse de Türkiye’de üredikleri alanlardaki yerel hareketleri ve göç güzergahları konusunda hiç
bilgi bulunmamaktadır. Leyleklerin göçleri sırasında yüzlerce kilometre mesafe kat ederek Sahra altı Afrika’dan
ülkemize geldikleri bilinse de ülkemizde üreyen leyleklerin göç rotaları, konaklama alanları, üreme ve kışlama alanı
arasında geçirilen zaman ve kışlama alanlarının nereler olduğu bilinmemektedir. Bu çalışma ile Kızılırmak
Deltası’nda üreyen leyleklerin yerel hareketleri ve göçleri araştırılmıştır. Materyal ve Metot
Kızılırmak Deltası’nda üreyen leyleklerin dağılımı ve üreme başarıları 2010 yılında çalışılmıştır. 2016 yılında 27
yavru leylek renkli halkalar ile halkalanmış, 6 yavru leyleğe de 57 gr ağırlıkta GSM/GPS vericisi takılmıştır. Verici
kayıtları MOVEBANK üzerinden kaydedilerek araştırmacılara ulaştırılmıştır. Vericiler ortalama olarak her 5
dakikada bir konum kaydetmiştir.
Bulgular ve Tartışma
İki yuvada bulunan 10 haftalık 6 yavru leyleğe uydu vericileri takılmıştır. Yuvadan ayrıldıktan sonra maksimum 18
km uzaklıktaki alanlara beslenmek için gitmişler, ancak çoğunlukla 200 metre içerisindeki çeltik tarlalarını beslenmek
için kullanmışlardır. Aynı yuvadan çıkan yavru leylekler farklı zamanda göçe başlamış, farklı rotaları kullanarak göç
etmişlerdir. Göçe başlama zamanları 01 Ağustos ile 18 Ağustos arasında gerçekleşmiştir. İki leylek göçe başladıktan
kısa bir süre sonra biri Amasya’da, diğeri de Adana’da olmak üzere elektrik iletim hatlarına çarparak ölmüştür. Diğer
4 leylek sırasıyla Tanzanya, Etiyopya, Sudan ve Mozambik’e ulaşmıştır. Leyleklerin Kızılırmak Deltası’ndan göçe
başladıktan sonra Sultan Sazlığı ve Seyfe Gölü gibi sulak alanlarda konakladıkları tespit edilmiştir. Kızılırmak
Deltası’ndan göçe başlamalarından itibaren yaklaşık 6 ay sonra nihai kışlama alanlarına ulaşmışlardır. Günlük olarak
değişse de en fazla 400 km yol kat etmişlerdir. Çoğunlukla nehir vadilerini takip etmişler, sulak alan çevresinde
konaklamayı tercih etmişlerdir. Orta Afrika’daki bazı konaklama alanlarında 2 ay kadar vakit geçirdikten sonra daha
güneye doğru devam etmişlerdir. Leyleklerin bir kısmı ertesi yıl, bir kısmı ise üreme olgunluğuna ulaştığında
Afrika’dan dönmektedir. Bazı bireyler üreme alanı ve çevresine geri dönerken bazıları daha kuzeye gidebilmekte ya
da üremeyi hiç beklenmedik bir alanda gerçekleştirebilmektedir. Bunun da leyleğin beraber göç ettiği leylek grubuna
göre değişkenlik gösterebileceği ifade edilmektedir. Leyleklerden henüz Türkiye’ye dönüş yapan olmadığından
bununla ilgili bir değerlendirme yapılamamıştır. Türün hareketlerinin detaylı olarak incelenip değerlendirilmesi,
üreme, konaklama ve göç sırasında türün karşılaştığı sorunların daha iyi anlaşılıp gerekli koruma stratejilerinin
geliştirilmesi için gereklidir.
Teşekkür
Leyleklere verici ve halka takma çalışmaları Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SAMKUŞ (Kızılırmak Deltası
Koruma ve Geliştirme Birliği) tarafından finansal olarak desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Leylek, GSM/GPS vericisi, halkalama, kuş, göç
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(13517) Ecological Roles of Cadaveric Fauna in Relation with Decomposition Stages
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Introduction
Forensic entomology is a branch of the forensic sciences which studies insects and other arthropods in a medico- legal
context. The carrion insects, mainly Diptera and Coleoptera, have particular relationships with decomposing remains
which constitute a rich ephemeral resource. Carcasses represent a trophic and reproductive resource or shelter for
arthropods, which are a representative component of the decomposition process. Forensic entomology is mainly used
to estimate a post-mortem interval (PMI). When a corpse is discovered weeks after death, or even longer, only insects
may help to estimate the PMI. The determination of the PMI is based on the development time of necrophagous
dipterans and on the chronological pattern of insects’ succession on the corpse throughout the decaying process.
Knowledge of the local carrion fauna and their appearance sequence and ecological behavior is crucial to help
estimating the PMI in forensic investigations.
Material and Methods
we conducted a field survey of the trophic roles of carrion fauna in semi-urban area in northern central Algeria using
twelve rabbit carcasses. Abundance, composition and dominance of arthropods during all decomposition stages were
evaluated.
Results and Discussion
According to the ecological classification, we recorded necrophagous species, predators and parasitoids of
necrophages, saprophagous species, omnivorous species, incidental or local fauna and adventive species. Abundance,
composition and dominance of arthopods in relation to their trophic roles changed according to decomposition stages.
Necrophagous dipteran species, such as Lucilia sericata Meigen, Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, Chrysomya
albiceps Wiedmann were the most dominant initial colonizers. Among the Coleoptera, the role of Dermestidae as a
necrophagous species, and of Staphylinidae, Silphidae and Histeridae as omnivorous, as well as the sequence of their
appearance on the corpse, was described. Among the Hymenoptera, Formicidae were as the most abundant group,
acting as omnivores and not apparently related to any particular decomposition stage. Guilds and patterns of
succession were established in relation to those periods. Trophic roles could be an indicator of arthropod associations
with decomposition stages.
Key Words: Carrion fauna, trophic roles, forensic entomology, arthropod succession
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(13110) Aspartamın Ergin Parazitoit, Bracon hebetor Say, 1836 (Hymenoptera:
Braconidae)’nin Ömür Uzunluğuna Etkisi / Effect of Aspartame on Longevity of the
Adult Parasitoid, Bracon hebetor Say, 1836 (Hymenoptera: Braconidae)
1

ADNAN SARIKAYA 1
AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
adnansarikaya@hotmail.com

Giriş
Biyolojik mücadelede ajan olarak yaygın şekilde kullanılan parazitoitler karnivor böceklerdir. Parazitoitler,
maksimum ömür uzunluğuna erişmek için çevrelerindeki şeker içeren besinleri tüketmek zorundadırlar. Parazitoitlerin
çevrelerindeki şeker içeren başlıca besin maddeleri; floral nektar, homopter balı ve baldır. Aspartam, düşük kalorili
tatlandırıcılar içerisinde en yaygın olarak kullanılanlardan bir tanesidir. Bu çalışmada, aspartamın parazitoit, Bracon
hebetor’un erginlerinin ömür uzunluğuna etkileri araştırıldı.
Materyal ve Metot
Denemeler, 25±2ºC sıcaklık ve %60±5 nispi nem koşullarındaki laboratuvar ortamında yapıldı. Çalışmalar süresince
herhangi bir fotoperiyodik rejim uygulanmadı. Galleria mellonella larvaları konak olarak kullanılarak parazitoit
erginleri yetiştirildi, cinsiyetlerine ayrıldı ve dört ayrı deney grubu oluşturuldu. İlk gruptaki erkek ve dişilere hiçbir
şey verilmedi, ikinci gruptakilere sadece su emdirilmiş pamuk topçuğu verilirken, üçüncü gruptakilere 1:4 (w/v)
oranında sulandırılmış sükroz çözeltisi emdirilmiş pamuk topçukları ve dördüncü gruptakilere de, aspartam (1mg/mL)
emdirilmiş pamuk topçukları besin olarak verildi. Deney setleri bütün parazitoitler ölünceye kadar her gün kontrol
edildi, ölen parazitoitler alındı ve cinsiyetlerine göre kaydedildi. Denemeler, farklı parazitoit erginleriyle farklı
zamanlarda üç defa tekrar edildi.
Bulgular ve Tartışma
Tamamen aç bırakılan birinci gruptaki parazitoit erkekleri 7,72 gün yaşarlarken, su ile beslenen ikinci gruptakiler 8,48
gün, sükrozla beslenen üçüncü gruptakiler 32,52 gün, aspartamla beslenen dördüncü gruptakiler ise 8,76 gün yaşadılar.
Tamamen aç bırakılan birinci gruptaki parazitoit dişileri 13,49 gün yaşarlarken, su ile beslenen ikinci gruptakiler 14,06
gün, sükrozla beslenen üçüncü gruptakiler 79,22 gün, aspartamla beslenen dördüncü gruptakiler ise 15,15 gün
yaşadılar. Bütün deney gruplarında dişi parazitoitler, erkek parazitoitlerden daha uzun yaşadılar. Aspartamla beslenen
parazitoit erginlerinin ömür uzunluğu kısmen arttı, ama bu artış maksimum ömür uzunluğuna erişmek için yeterli
olmadı. Sükrozla beslenme ise parazitoit dişilerinin ömür uzunluğunu yaklaşık altı kat, erkeklerin ise yaklaşık dört
kat arttırdı. Bu sonuçlara göre parazitoit erginleri, aspartamı metabolize ederek açığa çıkan enerji ile temel vücut
fonksiyonlarını bir dereceye kadar yerine getirebildi. Parazitoitler maksimum ömür uzunluğuna ulaşmak için, özellikle
sükroz içeren şekerli besin maddelerini tüketmek zorundadırlar.
Teşekkür
Bu çalışma, Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir (Proje numarası:
FMB-BAP 15-0134).
Anahtar Kelimeler: Aspartam, Hymenoptera, Parazitoit, Bracon hebetor, Ömür uzunluğu
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(13160) An Exceptional Activity for Darevskia rudis (Bedriaga, 1886) from Turkey
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Introduction
The climatic changes principally affect summer and winter activity of reptiles. Hibernation, as a behavioral response
to seasonal change, is most likely a direct response to cold temperatures and changes in food availability. As known,
all members of the Lacertidae family in the Northern Hemisphere are hibernating species the winter season. Most of
them are active from early April to the middle of October in moderate lowland populations. However, the active
periods may be changed from early May to late September in colder highland populations (above 2000 m
a.s.l.). Darevskia rudis is distributed from sea level to 1700 m. This species is active at the end of the March and
middle of the October. It typically inhabits rocks and walls areas in forested habitats, and some individuals are rarely
recorded under the leaves. Winter activity was observed in some other lizard species as reported for Podarcis
muralis ), Lacerta viridis, Mediodactylus kotschyi and Darevskia derjugini. In the present study, we present for the
first time data about the extraordinary activity of D. rudis in Turkey.
Material and Methods
A male specimen of D. rudis was observed on 19th February 2017 from Tirebolu District of Giresun Province in
Turkey. The specimen was observed during a day excursion, between 13:34 and 14:04 a.m. The air temperature in the
locality was 10°C in the observation time. The specimen was caught by hand. The sex of the individual was diagnosed
based on primer sexual character. After the specimen was photographed, it was released back to its natural habitat.
Results and Discussion
Although active periods during the winter were reported for some lizards , this phenomenon was not previously
reported for D. rudis. Our data may contribute to the knowledge of the annual activity of D. rudis. In our opinion, the
unusual activity may be a result of global warming of the world in the Northern Hemisphere. Lower air temperatures
were very effective on hibernation of the lizards because they cannot perform their vital activities such as food
availability, mobility, fecundity and escape from predators in lower temperatures. In parallel with the air temperature
in the present study for D. rudis was very low to be carried out its vital activities. The early awakening from
hibernation of some lizards may be caused due to constant changing of the air temperatures. The lizards that can cope
with lower temperatures may be monitored in different areas of the Northern Hemisphere in the future.
Key Words: Hibernation, Lizard, Northern Hemisphere, Active Period, Giresun
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(13313) İnsanda Renk Tonu Ayırımı Hassasiyeti ve Etki Eden Faktörler; Deneysel Bir
Yaklaşım / Human Fine Colour Discrimination and Affecting Factors; An
Experimental Approach
SAHZA TURKOVIC 1, VOLKAN AKSOY 1, YILMAZ ÇAMLITEPE 1
1
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Giriş
Renkli görme insan retinası üzerinde konumlanmış ve dalga boyu duyarlılıkları çakışan birkaç fotoreseptör tipinin
beraberce iş gördüğü bir duyudur. İnsanların farklı renkler (farklı dalga boyları) arasında ayırım yetenekleri görünür
spektrumun orta bölgesinde sınırlarına göre daha iyidir ve dalga boyuna bağlı olarak değişmektedir. En iyi ayırım
spektrumun 490 nm (yeşilimsi mavi) ve 590 nm (turuncu) bölgeleri arasındadır. Bu iki sınır arasında normal görüşe
sahip bir insanın ayırım yeteneği 1 nm gibi oldukça düşük bir değer olabilmektedir. İnsan renkli görme yeteneği
üzerine etki eden birçok çevresel ve genetik faktör olduğu gerçeğinden yola çıkarak bu çalışmada, Sırbistan ve
Türkiye’de yaşayan farklı yaş gruplarından seçilmiş gönüllü kadın ve erkeklerden oluşan bir populasyonda renk tonu
ayırımı başarısı test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak analiz edilerek kadın ve erkekler arasında
ve farklı yaş gruplarında renk tonu ayırımı başarısında bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Sonuçlar farklı kültür
ve coğrafyanın renk tonu ayırımı başarısını etkileyip etkilemediğinin belirlenmesi için de analiz edilmiştir.
Materyal ve Metot
Çalışma Ocak 2016 – Nisan 2017 arasında Sırbistan ve Türkiye’de yaşayan farklı yaş gruplarından toplam 94 kişi (54
kadın ve 40 erkek) ile gerçekleştirilmiştir. Uyaran olarak elektromanyetik spektrumun mor (400-420 nm), mavi (440460 nm), yeşil (530-550 nm) ve kırmızı (626-646 nm) bölgelerine karşılık gelen alanlardan aralarında 1 nm dalga
boyu uzaklığı olacak şekilde renk uyaranları kullanılmıştır. Tüm renk uyaranları 3x3 cm’lik kare renk plakaları
şeklinde Spectra programı kullanılarak dijital ortamda elde edilmiştir. Elde edilen uyaranlar kullanılarak 8 farklı renk
tablosu oluşturulmuştur. Her bir tabloda bir renk bölgesi için renk çiftleri yerleştirilmiştir. Her bir deneğe testler
öncesinde çalışma ile ilgili bilgi verilmiş ve 4 renge at farklı tonlar arasındaki ayırım hassasiyetleri test edilmiştir..
Karşılaştırılan grupların renk tonu ayırım hassasiyetlerinin karşılaştırılmasında bağımsız örneklem t testi
kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Sonuçlar kadınların erkeklere göre daha başarılı bir ton ayırımı yapabildiklerini, Sırbistan’da yaşayan erkeklerin
Türkiye’den çalışmaya katılan erkeklere göre daha başarısız olduklarını, iki ülkedeki kadınların ton ayırımı arasında
ise belirgin bir farklılık olmadığını ortaya koymuştur. Renk kartlarının deneklere sunulduğu arka plan renginin de
ayırım başarısı üzerine etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Kadın ve erkek deneklerden oluşturularak karşılaştırılan yaşlı
ve genç bireylerde ise bir ton ayırım farklılığı tespit edilmemiştir. Kadınlar test edilen 4 renk bölgesinde de erkeklere
göre daha başarılı olmuşlardır. Kadınlar daha büyük bir kelime repertuvarına sahiptirler ve çok daha fazla sayıda ve
daha ayrıntılı terimler kullanarak renk algılarına dair ifadelerde bulunurlar. Testosteron hormonunun da erkeklerin ve
kadınların renk tonlarındaki ayırım hassasiyetlerine etki ettiği tespit edilmiştir. Her ne kadar genç ve yaşlı grupların
renk tonu ayırımı başarılarında ise anlamlı farklılıklar olmadığı tespit edilmişse de çalışmalar ilerleyen yaşa bağlı
olarak insanların renkli görme kapasitelerinde bir azalmanın meydana gelebileceğini göstermektedir. Retinada
bulunan ve normal renkli görmeden sorumlu olan hücrelerin duyarlılıkları kişi yaşlandıkça düşer ve daha kötü bir renk
ayırımı performansına neden olur. Sonuç olarak, renkli görme yeteneği genetik bir temele dayansa da çevresel şartlar
da renk algısını etkilemektedir. İleride yapılacak ve farklı test metotlarını da içeren deneysel koşulların uygulanacağı
daha kapsamlı çalışmalar ile özellikle kültürel ve cinsiyet farklılıklarının renkli görme kapasitesi ve başarısı üzerindeki
etkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi sağlanabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Renk tonu ayırımı, dalga boyu, trikromatik görme
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Techniques of Bivalves and Gastropods
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1
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Giriş
Yakalama-Markalama-Yeniden Yakalama (YMY) metodu karasal ve denizel omurgalıların biyoloji ve ekoloji
çalışmalarında uzun zamandır kullanılmaktadır. YMY metodu denizel yumuşakçaların popülasyon, göç, üreme, gibi
konuları üzerine yapılan çalışmalar açısından oldukça önemlidir. Markalama ile yer değiştirme özelliği olan canlılarda
bireysel takip yapılarak canlının davranışını da izleme olanağı sağlanmış olur. Markalama işleminde seçilecek
materyal ve yöntem markalama yapılacak canlıya göre değişiklik göstermektedir. Markalama işlemlerinde canlının
büyüme ve gelişmesini, hareket kabiliyetini, üreme ve beslenme gibi yaşamsal faaliyetlerini olumsuz şekilde
etkilemeyen ve canlı üzerine stres yaratmayan materyaller seçilmelidir. Ayrıca kullanılacak materyalin uygulanması
kolay, ticari olarak üretilen ve düşük maliyetli olmalıdır. Bunun yanında uygun olmayan malzeme ya da yanlış
uygulama sonucunda marka kaybı sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Bu nedenle marka olarak kullanılacak materyal
kullanılacağı canlıya ve ortama göre seçilmeli ve markalama uzman kişilerce yapılmalıdır.
Materyal ve Metot
Çift kabuklu ve gastropod türleri üzerinde yapılan ulusal ve uluslararası markalama araştırmaları incelenmiştir. Geniş
literatür taraması yapılarak konuyla ilgili bilgiler karşılaştırmalı olarak değerlendirmeye alınmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Çift kabuklu ve gastropod türlerinin markalanmasında çeşitli materyaller kullanılmaktadır. Sert ve sabit yüzey alanı
sunması açısından çift kabuklu ve gastropod türlerinin markalanması diğer canlılara göre daha pratik olmaktadır.
Markalamada çeşitli boyar maddeler (oto boyası, guaj boya, oje, kalem tipi daksil vb.), telle sabitlenen plastik ya da
metal etiketler, kendinden yapışkanlı siyanoakrilat içerikli tekstil etiketler yaygın kullanılan markalardandır.
Gastropodların markalanmasında kabuğun büyüme sınırına açılan bir deliğe monoflament ip ile bağlanan bir etiket de
kullanılmaktadır. İyi bir markalama uygulaması canlıya zarar vermeyen, kolay uygulanır ve markanın
kaybedilmeyeceği şekilde olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: bivalve, gastropod, markalama, teknik
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(13473) Coronella austriaca (Squamata: Colubridae) Türünde Kanibalizm /
Cannibalism In The Species Coronella austriaca (Squamata: Colubridae)
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1
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Giriş
Kanibalizm, hayvanlarda populasyon yapısını, yaşam şartlarını, bireylerin rekabetini, kaynak ve davranışlarını
etkileyen önemli ve yaygın görülen bir davranıştır. Yavrunun yendiği kanibalizm (filial kanibalizm) davranışı, oldukça
yaygın olup erkeklerin yumurtaları koruduğu birçok türde görülür, bazen korudukları yumurtaların bazılarını
tüketirler. Yumurtalar ve yeni doğanlar besin açısından zengindir. Doğum sonrası dişiler zayıflar ve iyileşmeleri
birkaç hafta alır. Bu nedenle özellikle canlı olmayan yavruların yenmesi dişiye enerji kazandırmakla birlikte, vücudun
kas sisteminin restore edilmesini de sağlayabilir. Sürüngenler içerisinde özellikle yılanlarda kanibalizm daha yaygın
görülür. Bu çalışmanın amacı Coronella austriaca türünde gözlenen kanibalizm davranışı ile ilgili genel bilgiler
vermektir.
Materyal ve Metot
Coronella austriaca türüne ait dişi örnek 09.07.2014 tarihinde Sivas (Tödürge-Zara)’tan yakalanmıştır. 50x70 cm
ölçülerinde terraryumda 2 ay boyunca kaptivite altında tutulmuştur. Örneklerin uzunluk ölçüleri Mitutoyo dijital
kumpas ile, ağırlık ölçümleri ise hassas terazi ile yapılmıştır. Yavrular ve kanibalizm davranışı esnasındaki görüntüler
fotoğraf makinesi ile kayıt altına alınmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Coronella austriaca türüne ait dişi örneğin total vücut uzunluğu 52,5 cm olarak ölçülmüştür. Ovoviviparite görülen
bu tür yakalandıktan yaklaşık bir ay sonra üçer gün arayla 4 ve 3 yavru olmak üzere toplam 7 yavru vermiştir.
Kanibalizm davranışı olarak anne bireyin bir tane yavruyu yediği, yavruların da birbirini yediği tespit edilmiş ve kayıt
altına alınmıştır. Önceki çalışmalarda ise Dolicophis jugularis türünde kanibalizm davranışı görüldüğü
bildirilmiş, Coronella austriaca türününde ise bir başka yılan türü olan Natrix natrix türünü besin olarak yeme
davranışı gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada Coronella austriaca türünde filial kanibalizm tespit
edilmiş olup ilk kez yavruların da birbirini besin olarak yediği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Coronella austriaca, Kanibalizm, filial kanbalizm
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(12590) Sandras Dağı’nın (Köyceğiz-Muğla) Vejetasyonu Üzerine Gözlemler: Bir Ön
Çalışma / Observations on Vegetation of The Sandras Mountain (Köyceğiz-Muğla) : A
Preliminary Study
1
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ofvarol61@hotmail.com

Giriş
Sandras Dağı, Muğla iline bağlı Köyceğiz ilçe sınırları içerisinde, Ege Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi sınırlarına paralel
uzanan Gölgeli Dağları'nın güneybatısında yer almaktadır. Bu dağ kütlesi batıdan Namnam çayı, doğudan Dalaman
çayı ve kolları, güneyden Köyceğiz depresyonu ve kuzeyden Beyağaç (Eskere) depresyonu ile sınırlanmıştır. Bu
sınırlar içinde 2294 m (Çiçekbaba Tepesi) yüksekliğe ulaşan Sandras Dağı, Güneybatı Anadolu'nun en yüksek
dağlarından birisidir. Davis’in kullandığı kareleme sistemine göre C2 karesi içerisinde yer alır. Bu çalışmada Sandras
Dağı’nın vejetasyon yapısı, formasyon tipleri, hakim bitki örtüsü ve baskın türleri ortaya konulması, alandaki bitki
örtüsüne ait coğrafik koordinatların alınmasıyla vejetasyon haritasının oluşturulması amaçlanmıştır. Bu çalışmada
2015 yılında yapılmış olan arazi çalışmalarına ait ön bilgi ve gözlemler sunulmuştur.
Materyal ve Metot
Bu araştırmanın materyalini Sandras Dağı’nda 2015 yılında yapılan arazi çalışmaları neticesindeki ön gözlemler
oluşturmaktadır. 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.
Bulgular ve Tartışma
Sandras dağında gerçekleştirilen arazi çalışmaları sonucunda orman, maki ve yüksek dağ step vejetasyon tipleri tespit
edilmiştir. Sandras Dağı’nda görülen orman vejetasyonunda Pinus brutia Ten (Kızılçam) ve Pinus nigra J.F.Arnold
subsp. pallasiana(Lamb.) Holmboe (Karaçam) toplulukları bulunmaktadır. Kızılçam toplulukları, Sandras Dağı’nın
eteklerinde 200 m’den başlayarak Ağla (Yayla) köyü üstlerinde yaklaşık 1150 m’ye kadar çıkmaktadır. Anakaya
ayrımı yapmayan Kızılçam toplulukları çalışma alanımızda genellikle Peridotit (Serpantin), yer yer Dolomit ve
kalker, blok halinde şistler ve metamorfik formasyonların oluşturduğu anakaya üzerindeki kırmızı kahverengi
Akdeniz toprakları ve kireçsiz kahverengi Akdeniz topraklarında gelişme gösterir. Fizyonomik açıdan birliğin
dominant türü olan Pinus brutia’nın % 60-85 ile hakimiyeti göze çarpmakla birlikte, çalı katında Quercus cocciferae,
Styrax officinalis, Crataegus monogyna subsp. azarella gibi türler de % 10 civarında bir örtüşe sahiptir. Karaçam
toplulukları ise 1200 m’lerden başlayarak yaklaşık 1850 m’lere kadar çıkmaktadır. Bu topluluk peridotit ve Göl
Plioseni’nin oluşturduğu anakaya üzerindeki kireçsiz kahverengi orman topraklarında yayılış gösterir. Fizyonomik
açıdan topluluğun dominant türü olan Pinus nigra subsp. pallasiana’nın % 60-90 hakimiyeti göze çarpmakla birlikte,
çalı katında Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, Pyrus amygdaliformis var. amygdaliformis gibi türler de oldukça
düşük bir örtüşe sahiptir. Maki vejetasyonu Sandras dağı eteklerinde Yeşilköy Yangı mevkii civarında 135 m - 180
m’lerde çok lokal olarak yayılış göstermektedir. Dolomit-Kalker anakaya üzerindeki kolüvyal topraklarda yayılış
gösterir. Fizyonomik olarak Phillyrea latifolia’ nın hakimiyeti dikkat çekmekle beraber ot katında tekerrür
yönünden Crucianella latifolia, Linum trgynum, Trifolium campestre, Medicago coronata gibi türler dikkat
çekmektedir. Yüksek dağ vejetasyonu Sandras dağı zirvelerinde 1860 m - 2294 m’lerde yayılış göstermektedir. Bu
vejetasyon, Peridotit anakaya üzerindeki kireçsiz kahverengi orman topraklarında yayılış gösterir. Birlikte fizyonomik
olarak Thymus longicaulissubsp. chaubardii var. alternatus’un hakimiyeti dikkat çekmekle beraber tekerrür
yönünden Alyssum masmenaeum, Leontodon crispus subsp. asper, Viola sandrasea gibi türler de dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Köyceğiz, Muğla, Sandras Dağı, Sintaksonomi, Vejetasyon.
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Introduction
The study area is within the boundary of Muğla city. The approximate size is 400 km2. This investigation was carried
out between 2011 and 2013 in order to research the vegetation of Bodrum (Muğla) Peninsula. The vegetation of
Bodrum Peninsula belongs to the Euro-Mediterranean belt.
Material and Methods
Vegetation studies have been made according to the Braun-Blanquet method (Br.-Bl., 1932). In order to compare
associations, we used Jaccard’s index of similarity. For the definition of the plant associations, sample plots were
taken from each plant formation, in adequate number and in suitable size. In total, 30 sample plots were taken, and 1
plant association and 1 subassociation were individuated by the analyses of these plots.
Results and Discussion
The forest vegetation is represented by only one plant association. Hyperico empetrifolii-Pinetum brutiae association
is formed by Pinus brutia. Associations and their higher syntaxa are as follows:
Quercetea ilicis Br.-Bl. 1952
Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molin. 1934
Quercion ilicis Br.-Bl. ex Molin. 1934
Hyperico empetrifolii-Pinetum brutiae Aytepe & Varol ass.nova
trifolietosum clypeati Aytepe & Varol subass. nova
This association develops around the N and NE of the study area and occurs on the red-brown soils. The general
coverage of this association varies from 80 to 100%. The association consists of three vertical layers: (a) tree layer:
coverage 65-90%, height 12-30 m; (b) shrub layer, coverage 45-90%, height 1.5-6 m; (c) herb layer, coverage 1090%, height 0.4-1.4m. The life forms of the total species recorded in the stands of the association are as follows: 43%
therophytes, 28% hemicryptophytes, 24.6% nanophanerophytes, 7% geophytes, 2% microphanerophytes, 2%
chamaephytes and 1% mezophanerophytes. Characteristic species of this association are Pinus brutia, Hypericum
empetrifolium, Juniperus phoenicia, Rubia tenuifolia subsp. tenuifolia, Teucrium divaricatum subsp. villosum,
Quercus aucheri, Salvia fruticosa, and Helichrysum stoechas subsp. barrelieri. Among these species, Quercus
aucheri is endemic. Characteristic species of the classes Quercetea-Ilicis are found in this association. Therefore, this
association should be considered in the alliance Quercion ilicis and Quercetalia-Ilicis order, which belongs to
the Quercetea-Ilicis class. The association is described with 30 quadrats.
Acknowledgements
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Giriş
P. spumarius, Holarktik bölgede, karasal habitatlarda yaygın olarak bulunan Hemipter bir böcektir. Nimfleri köpük
benzeri bir salgı içerisinde yaşadığı için çayır köpük böceği olarak adlandırılmaktadır. Erginlerinin kalıtsal olan elitral
renk/desen polimorfizm genetiği ve diğer birçok ilginç biyolojik özellikleri çok sayıda çalışmaya konu olmuştur.
Materyal ve Metot
Bu çalışma P. spumarius’un elitral renk/desen polimorfizminin kaltımını saptamak için gerçekleştirilen laboratuvar
araştırmaları esas alınarak yapılmış olup, türün populasyon genetiği ve ekolojisi hakkında yakın zamandaki literatüre
dayalı bir derleme niteliğindedir.
Bulgular ve Tartışma
P. spumarius ile ilgili çalışmaların birçoğu, onun son derece polifag oluşu nedeniyle tarım zararlısı olduğunu işaret
etmektedir. Çünkü nimfleri birçok bitki türünün xylem özsuyunu emerek beslenmektedir. Laboratuvar genetik
çaprazlamaları ergin böceklerdeki, renk/desen polimorfizminin, bir genin yedi farklı alleli tarafından genetik olarak
belirlendiğini göstermektedir. 15 kadar farklı fenotipin dağılımı doğal populasyonlarda evrimsel ve ekolojik faktörlere
bağlı olarak varyasyon göstermektedir. Alloenzim ve mitokondrial DNA analizleri de varyasyonlarla paralellik
göstermektedir. Diğer taraftan, nimflerin ürettiği ve içerisinde yaşadığı köpüğün bazı biyokimyasal içeriğinin, zararlı
mikrooganizma ve predatörlere karşı koruyucu etkisi tartışma konusudur. Köpük içeriğindeki bazı metal
konsantrasyonlarının çevresel kirlenme ile ilgili biyoindikatör olup olmadığı, yeni çalışmalara açıktır. P. spumarius ve
yakın akraba türlerinin zeytin ve turunçgil gibi bazı ağaçların zararlısı virüs vektörü olduğu, özellikle İtalya’daki
bahçeleri toptan çökerten kayıplarda rol oynadığı bilinmektedir. Sonuç olarak, P. spumarius ile yapılan doğal
populasyon ve laboratuvar genetik araştırmaları, türün renklenme polimorfizmine ilave olarak birçok ekolojik
özelliklerinin biyolojik evrimin en güzel kanıtlarından biri olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Philaenus spumarius, polimorfizm, populasyon ekolojisi.
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Giriş
Hızlı nüfus artışı, sanayileşme, çevre kirliliği gibi birçok faktör biyolojik çeşitliliği tehdit etmekte ve biyolojik
çeşitliliğin bu tehditlerden korunmasını zorlaştırmaktadır. Mekânsal teknolojilerin gelişmesi sayesinde biyolojik
çeşitliğin izlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin (CBS) kullanılması her geçen gün artmaktadır. Coğrafi Bilgi
Sistemleri (CBS), mekânsal verilerin ve onların ilişkilerinin saptanmasının, yönetilmesinin, işlenmesinin, analiz
edilmesinin, modellenmesinin ve görselleştirilmesinin yapıldığı bir bilgi sistemidir. Bu çalışmanın amacı akarların
tespitinde, dağılımında etkili olabilecek faktörlerin belirlenmesi ve mekânsal teknolojilerin kullanılmasının ne gibi
faydalar ortaya çıkarabileceğini tespit edilmesidir.
Materyal ve Metot
Bu çalışmalarda doğru sonuca varmak için çok fazla veri olması gerekmektedir. Çalışmanın materyalini oluşturan
trombidioid akarlar, özellikle bitki çeşitliliğinin ve döküntünün bol olduğu farklı habitatları sevdikleri için bu
alanlardan bolca toprak örnekleri alınarak laboratuvara getirilip Berlese düzeneğine yerleştirilmiştir. Daha sonra
toprak içerisindeki akarlar ayıklanmıştır. Her numunenin alındığı alanın GPS verileri alan çalışması esnasında
kaydedilmiştir. GPS verisinden alınan örnekler Coğrafi Bilgi Sistemleri programlarına aktarılıp, dağılım haritası
oluşturulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Akar ve mekânsal teknolojilerin beraber kullanılması ile yapılan literatür çalışması çok az seviyede olmuştur.
Genellikle doğadan toplanan akarların dağılım haritaları yapılmıştır. Arazi çalışmalarında akarların alınması ve
dağılımının değerlendirilmesinde çok fazla etkenin değerlendirilmediği tespit edilmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemleri
analizleri sonucunda birçok faktör bir arada değerlendirip, ileriye dönük tahminler yapabilmektedir. Bu çalışmaların
verilere dayanılarak artırılması ve çalışılması hem alan çalışmalarının daha verimli kılacak hem de daha sonra bu
konuda çalışacaklara ışık tutacaktır.
Anahtar Kelimeler: Acari, Analiz, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Trombidioidea
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Giriş
Türkiye ormanlarının %58’i yangına çok hassas bölgeler içerisinde bulunmaktadır. Adana’dan başlayan, Antalya,
Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale ve İstanbul’a kadar uzanan Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerinde yaz aylarında
sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması ve doğal nemin %10’lara düşmesi, bu bölgelerdeki yangın tehlikesini büyük
ölçüde artırmaktadır (Karslıoğlu ve diğ., 2004:525). Ekolojik dengenin temel unsurlarından biri olan ormanlar ile
çayır ve meraların tahrip edilmesi, millî parkların yeteri derecede korunamaması, gelecekte Türkiye açısından büyük
sorunlar ortaya çıkaracaktır.
Çanakkale’de ormanları oluşturan en fazla ağaç topluluğunun kızılçam (181.865 ha), saf yapraklı (158.128 ha), ibreli
ve yapraklı karışık (109.742 ha) ağaçlardan oluştuğu görülmektedir. Ormanı oluşturan ağaç türleri arasında sedir ve
köknar ağaçlarının ise oldukça az sayıda olduğu görülmektedir. Denizden 30-40 km. içeriye ve 600 m. yüksekliğe
kadar görülen maki grupları yer almaktadır.
Truva Tarihi Milli Parkı 1996 yılında resmi olarak 13.350 hektarlık alan milli park olarak ilan edilmiştir. Truva Tarihi
Milli Parkı sadece ülkemiz açısından değil aynı zamanda dünya miras listesinde yer alan ve Homeros’un epik eserleri
İliada ve Odysseia ile ölümsüzleşen Troya Kenti çevresidir.
Yeniköy (İntepe) orman yangını 30 Temmuz 2008 günü saat 11.37’de Çınarlı Köyü yakınlarında çıkmış, 500 hektarlık
ormanlık alanın tahribatına neden olmuştur. Yangın sonrası yörede rehabilitasyon çalışmaları hızla devam etmektedir.
Yangın sonrasında 716 ha doğal gençleştirme ve 774 ha yapay gençleştirme yapılmış olup 12 türde de fidan ekimi
yapılarak, ekosistemini ve canlıların çoğunu kaybetmiş olsa da eski alandan 50-100 ha alan arası daha fazla alana
sahip ormanlık alan oluşturulmaya çalışılmaktadır. Yetiştirilmeye çalışılan fidanlar henüz gelişimini tamamlamış ve
orman alanı kıraç bir arazi görünümünden öteye gidememiştir.
Materyal ve Metot
Bu çalışma ile 30 Temmuz 2008 Çarşamba günü Çanakkale İntepe ilçesinde meydana gelen yangın idari olarak
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü dâhilinde kalmaktadır. Çalışmada Çanakkale yöresini temsil eden Çanakkale
meteoroloji istasyonunun uzun süreli aylık toplam yağış ve ortalama maksimum hava sıcaklığı verileri kullanılmıştır.
Bu çalışma nitel bir durum çalışması özelliği göstermektedir.
Bulgular ve Tartışma
Gerçekleşen orman yangını, yangının nedenleri ve bu yangın sonrası aradan geçen dört yılda yapılan iyileştirme
çalışmaları incelenmiştir. Orman yangınında 500 hektarlık ormanlık, meralık alan tahribata uğramıştır. Yangın sonrası
716 ha doğal gençleştirme ve 774 ha yapay gençleştirme yapılmış olup 12 türde de fidan ekimi yapılarak, ekosistemini
ve canlıların çoğunu kaybetmiş olsa da eski alandan 50-100 ha alan arası daha fazla alana sahip ormanlık alan
oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Yangın esnasında gerçekleşen yüksek rüzgâr hızı, hava ekiplerinin müdahalesini engellemiş ve yangının çok hızlı
olarak cephelerini genişletmesine neden olmuştur. Aynı zamanda yangınların gerçekleştiği alanlarda ziraat alanlarının
ve yerleşim yerlerinin bulunması, yangına karşı yapılan müdahaleleri zorlaştırmıştır.
Yangın sonrası yangın alanı ve komşu ormanlık alanlara yangın gözlem kameraları yerleştirilmiş, canlı durdurma
zonları yapılmış ve proje çalışmaları her yıl düzenli olarak gözlemlenmeye çalışılsa da çok sayıda (müdahale, koyun,
keçi, piknik, toplayıcılık vb) eksiklikler mevcuttur. Bir an önce bu eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Orman yangını, Orman yangın riski, Rehabilitasyon, Erenköy, Truva Milli Parkı
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Introduction
Insects belonging to the family Myrmeleontidae (Order: Neuroptera) is commonly known as antlions. This is the
largest and widespread family of Neuroptera with about 2000 species known throughout the world. Sand-dwelling
antlion larvae are predators with a highly specialized hunting strategy, which either construct efficient pitfall traps or
bury themselves in the sand ambushing prey on the surface. They also known as antlions. Antlions, (Myrmeleontidae
spp., Order Neuroptera) are worth mentioning because they don’t match the profile of any of the other insects studied
thus far. That is, unlike all the other insects used in associative learning experiments to date, antlions are sit-and-wait
predators and other behavior features. They commonly occur in dry and sandy habitats where the larvae can easily
excavate their pits, but some larvae hide under debris or ambush their prey. The adults have generally feed on pollens
and some of them with larvae insects; the larvae live in pitfalls, dug into soil. They have sucking mouthparts, suck
blood of ants or other small arthropods.
Material and Methods
The surface morphology of larvae Myrmecaelurus major McLachlan 1875 was examined using Light and Scanning
Electron Microscopy (SEM) in the lab. Sensory organs on the head, thorax and abdomen of the larva are detailed.
Results and Discussion
Similarities and differences have been reported by comparing the sensory organs and sense receptors of the larva
with Myrmecaelurus trigrammus (Pallas 1771).
Larvae M. major described here are based on the morphological characteristics. We monitored the differences of shape
in sensory receptors and colorization of antenna, thorax and abdomen between the two species
Key Words: Neuroptera, Myrmecaelurus major McLachlan 1875, Neuroptera, Myrmeleontidae, Myrmecaelurus
major McLachlan 1875 sensory receptors
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Giriş
Bu çalışmada Bencik Dağı’nın vejetasyon yapısının ortaya konması, biyoçeşitliliğinin belirlenmesi, ekosistem
yönetimi çalışmalarında kullanılmak üzere vejetasyon haritasının yapılmasına katkıda bulunması hedeflenmektedir.
Çalışma alanının vejetasyon analizinde Braun-Blanquet metodu kullanılarak, tespit edilen birlikler daha önce tespit
edilen birimlerle karşılaştırılarak bağlanacakları sintaksonlar bulunacak veya yeni sintaksonlar oluşturulabilecektir.
Materyal ve Metot
Vejetasyon analizi, sınırları “en küçük alan” metoduyla tespit edilmiş belirli genişlikteki örneklik alanlar yardımı ile
gerçekleştirilmiştir. Vejetasyonun en uygun çiçeklenme dönemlerinde örneklik alanlar alınmıştır. Çalışma alanının
haritası, Harita Genel Komutanlığı’nın 1/25000’lik paftalarından çizilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Araştırma alanı, Ege Bölgesinde ve Muğla ili Yatağan ilçe sınırları içerisinde, yaklaşık olarak doğu-batı istikametinde
11 km., kuzey–güney istikametinde ise 6,5 km. uzunluğuna sahiptir. Davis’in kareleme sistemine göre C2 karesinde
yer alıp 715 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. C1 ile sınırlı olan alanımız 400-1396 m arasında yükseltilere sahiptir.
Arazi çalışmalarında yapılan ön gözlemler neticesinde bölgede orman, maki ve kaya vejetasyonlarının görüldüğü
tespit edilmiştir. Araştırma alanının tamamı Akdeniz fitocoğrafya bölgesine girmektedir. Çalışma alanında başlıca
yayılış gösteren vejetasyon tipleri önem sırasına göre şunlardır.
1. Orman Vejetasyonu : Bu vejetasyon lokal iklim durumlarına, yükseltiye ve bakıya göre 400 m’den 1396 m’ye
kadar farklı zonlarda bulunmaktadır. Ağaç katının genel bitkileri Pinus brutia Ten. var. brutia, Pinus nigra J. F.
Arnold subsp. pallasina var. pallasina (Lamb.) Holmboe (Resim2), Pinus pinea L. (Kültür), Cupressus
sempervirens L.(Kültür)’dir.
2. Maki Vejetasyonu: Bu vejetasyon tipi 500–1100 m’lerde kızılçam ormanlarının tahribi sonucu lokal alanlarda
yayılış göstermektedir. Bu katın dominant bitkileri Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus var.
oxycedrus, Juniperus foetidissimaWilld., Quercus coccifera L., Cistus creticus L., Pistacia terebinthus L.
subsp. terebinthus, Spartium junceum L.’dir .
3. Kaya Vejetasyonu: Bu vejetasyon tipi 1100 m’lerden başlayarak alanın en üst zirvesi olan 1396 m’lere kadar
çıkmaktadır. Bu katın dominant bitki türleri Tulipa orphanidea Boiss. ex Heldr., Astragalus condensatus Ledeb.,
Fritillaria carica Rix,, Minuartia anatolica (Boiss.) Woron. var. anatolica, Ebenus barbigera Boiss.’ dır.
Anahtar Kelimeler: Bencik Dağı, Muğla, Sintaksonomi, Vejetasyon, Yatağan
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Giriş
Dünya üzerinde 650 cinse bağlı 4000’in üzerindeki tür sayısı ile heteropterlerin en kalabalık ikinci familyası
konumundaki Lygaeidae familyası Palearktik Bölge’de 13 altfamilyaya bağlı 225 cins, 1001 tür, 35 alttürle temsil
edilir. Çok farklı habitatlarda yaşayabilen türlerin çoğunluğu fitofagtır. Geocorinae altfamilyası türleri ise predatör
olup yumuşak vücutlu arthropodlarla beslenir. Türkiye’de yerli ve yabancı araştırmacıların yaptığı çalışmalar
sonuncunda Lygaeidae familyasına ait 326 türün varlığı belirlenmiştir. Aladağlar Milli Parkı, İç Anadolu ve Akdeniz
Bölgeleri içinde yer almaktadır. Alanın kuzeybatı ve batı kesimleri Niğde, kuzeyi Kayseri, güney ve doğu kesimleri
Adana il sınırlarında kalmaktadır Milli park 54.514 hektar olup, ülkemizin en geniş milli parklarından biri olmasının
yanı sıra, en arızalı coğrafik yapıya da sahiptir. Bu çalışmada Türkiye’nin en büyük ve önemli milli parklarından biri
olan Aladağlar Milli Parkı’nın faunasına katkıda bulunulması amacıyla, Heteroptera altordosunun en kalabalık
familyalarından biri olan Lygaeidae familyasının çalışılması planlanmıştır.
Materyal ve Metot
2016-2017 yıllarında Mayıs-Temmuz ayları arasında Aladağlar Milli Parkı’nda Lygaeidae faunasını belirlemek için
yapılan bu çalışmada türlerin çoğunun fitofag olması nedeniyle özellikle vejetasyonun yoğun olduğu 1500-3700m’ler
arasında farklı yükseltideki lokaliteler seçilmiştir. Arazi çalışmaları farklı zaman periyotlarında üç defa gidilerek
tamamlanmıştır. Örnekler toprak üzerinden emgi tüpü yardımıyla, alçak boylu bitkilerden, atrap ve çalı ve ağaç
üzerinden japon şemsiyesi yardımıyla toplanarak alkole alınmıştır. Laboratuvarda prepare edilen örneklerin teşhisleri
yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Aladağlar Milli Parkı’nda yapılan arazi çalışmalarında elde edilen materyalin değerlendirilmesi sonucunda çok sayıda
tür tespit edilmiştir. Bu türlerden 2600m-3337m. yüksekliklerinde dört lokalitede saptanan 14 örnek ile temsil
edilen Lygaeus melanostolus(Kiritshenko, 1928) türü Türkiye Lygaeidae faunası için ilk defa
kaydedilmiştir. Palearktik Bölge’de sadece Asya’da dağılım gösteren tür Çin, İran, Kırgızistan, Moğolistan ve
Tacikistan’dan bilinmektedir. Özellikle yüksek yerlerde yaşadığı bilinen türün Aladağlarda’ki tespiti türün hem
Türkiye’deki ilk kaydıdır hem de Palearktik Bölge’deki en batı dağılımını oluşturmaktadır.
Teşekkür
Bu çalışma Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (TÜBAP-2016/143) tarafından desteklenmiştir.
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Akdeniz meyve sineği [Ceratitis capitata Wiedemann. (Diptera: Tephritidae)] dünya üzerinde çok geniş alanlara
yayılış gösteren, önemli meyve zararlılarından birisidir. Morfoloji, fenotipin en göze çarpan özelliği olduğundan
dolayı bilimsel açıdan dikkat çekici bir özellik olmuştur. Başlangıçta klasik morfometrik yöntemlerle yapılan
çalışmalar günümüzde yerini “geometrik morfometri” metoduna bırakmış olup bu yöntem biyolojik çalışmalarda
sıkılıkla kullanılmaya başlanmıştır. Geometrik morfometri yöntemi şekil analizi ile varyasyonun sebep olduğu
çeşitliliği ve morfolojik dönüşümü ortaya koyabilmektedir. Bu çalışmadaki amacımız Akdeniz meyve sineği
örneklerinin kanatlarında morfolojik varyasyonun landmark metoduna dayalı geometrik morfometrik analizler ile
belirlenmesidir.
Materyal ve Metot
Ülkemizdeki 3 ile ait Akdeniz meyve sineği popülasyonlarına ait kanat örnekleri lamlar üzerine sabitlenerek Leica
DFC320 dijital kameraya sahip Leica MZ16 stereomikroskop kullanılarak fotoğraflanmıştır. Çekilen fotoğraflardan
TPSUtil programı ile TPS dosyası oluşturulmuş ve bu dosyada TPSDig2 programı ile her bir kanat üzerine 18 adet
landmark yerleştirilmiştir. Morfometrik verilerin analizi için Canonical Disciriminant Function Analyses (CDFA)
yapılmıştır. Böylelikle populasyonların gruplanıp gruplanmadıkları görsel hale getirilmiştir. Bu analiz için SPSS 20
(IBM statistic) programı kullanılmıştır. Kanonik varyans analizi (CVA) ve çok değişkenli varyans analizi
(MANOVA) PAST 2 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
CDFA ve CVA analizleri Akdeniz meyve sineği populasyonlarının geometrik morfometrik yöntem ile ayrılabildiğini
göstermiştir. CVA’nin ilk üç eigen değeri varyasyonun % 93.4’ünü oluşturmaktadır. Uzaklık değerleri 0,40 ile 0.04
arasında değişmektedir. Elde edilen bu sonuçlar kullanılan bu landmarklar ile Akdeniz meyve sineği
populasyonlarının gruplandırılabileceğine işaret etmektedir.
Key Words: Ceratitis capitata, Medfly, geometric morphometry, Turkey
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Introduction
Synthetic pesticides (Basudin 60 EM, Dursban 4, Cupravit OB 21), natural pesticides (Bordeaux mixture) and
biopesticides (Companion - Bacillus subtilis GB03) that used in the control of plant pests and diseases is located in
this study. There is a lot of research on the role in the ecosystem of these pesticides used in agricultural applications.
However, detailed studies on the microbial flora couldn’t reveal. Therefore, in this study it is aimed to determine the
effects on microbial flora of some synthetic, natural and biyopestisit that are used in agricultural applications. It is
intended to identificate the changes in metabolic activity (exopolysaccaride and siderophore production) by
determining the sensitivity of bacteria, especially isolated from agricultural land.
Material and Methods
Leaf and soil samples used in the study that is not applied agricultural pesticide were collected from 2 station (Station
1:Demirışık Village, Station 2: Kuyuluk Region) specified within the context of Mersin region agricultural land. In
the study, as chemical pesticides Basudin 60 EM (Bayer), Cupravit OB 21 (Bayer) and Dursban 4 (Dow Agro
Sciences); as a natural pesticide Bordeaux mixture (Lenafruit 20 WP); as a biological pesticide Companion (growth
products) were used. The amount of EPS have been determined according to the method of Cerantola et al. The EPS
values were measured spectro-photometrically at 490 nm. Siderophore production was determined with reference
study of Payne (1994). CAS Test was applied in the solid medium and CAS Liquid Test in liquid medium for
siderophore determination.
Results and Discussion
Selected 8 bacteria from total 50 species isolated from soil and leaf samples of agricultural land based on 16S
ribosomal RNA species identification results are given in poster. The effect of pesticides on metabolic activity of
bacteria isolated from soil and leaf investigated in this research. It has been determined that bordeaux mixture which
is a natural pesticide, changes the production capacity of eps and siderophor in bacteria according to the obtained data.
It has been determined that the production of siderophore increased while the Eps production capacities of test strains
are decreased.
Acknowledgements
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Giriş
Günümüzde endüstriyel anlamda gülcülük sadece Göller Yöresi’nde yapılmaktadır. Yaklaşık olarak 10.000 ton/yıl
gül çiçeği 20’den fazla fabrikada işlenmektedir. İşleme sırasında 1 birim gül çiçeği 3 katı su ile damıtılmaktadır.
Dolayısıyla 40.000 ton/yıl atık üretilmektedir.
Materyal ve Metot
Bu atık yarı işlenmiş bir ham madde düşüncesi ile sıvı ve katı kısma ayrıldı, suyu buharlaştırılıp sıvı posadan katı ve
sıvı gıda boyası ve ekstreler elde edildi. Katı kısım sanayi fırınlarında kurutulup küçük zerreli değirmenlerde
öğütülerek gıda ve kozmetikte kullanılabilecek hammaddeler haline getirildi. Bazı peyzaj güllerinin dökülen çiçekleri
de aynı şekilde değerlendirilerek gıda boyasına dönüştürüldü. Boya olarak nitelendirilen ham maddenin sadece gıdada
değil başka alanlarda da denendi.
Bulgular ve Tartışma
Ancak dokuma (pamuklu, ipekli ve elyaf) ürünlerinde çok kaliteli olmadığı, bunlardan en çok bez dokumalara
yapıştığı görüldü. Mürekkep olarak kullanımını ve diğer kullanım alanları üzerine çalışmalar devam etmektedir. Sıvı
posanın insektisid olarak kullanımı üzerine yapılan denemelerde amacımızın tersine böcekleri bitkiye celb etti ve
güllerin daha fazla hastalanmasına yol açtı. Ancak diğer ballı bitkilere püskürtülmesinin(ayçiçeği gibi) kullanılmasının
bal üretimini arttırabileceği kanaatine varıldı. Solucan gübresi üretimi denemelerinden kaliteli bir gül gübresi
olabileceği görüldü. Ancak gübrenin ekonomik değerinin düşük olması sebebiyle ticari olarak tercih edilmemesi
önerildi. Hali hazırda ise yağ gülü atıkları biriketler halinde yakacak olarak ya da baca temizlemede kullanılabilmekte
ya da çevreye verilen bir kirletici durumundadır. Bir firma mikrobiyal gübre üretimi yaparak gül tarlalarında
değerlendirmektedir. Peyzaj gülleri için henüz bir atık sorunu tanımlaması ve değerlendirmesi söz konusu değildir.
2006 yılında güller üzerine başlayan çalışmalarımız gülcülüğün problemlerini çözmek üzere gün geçtikçe
artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gül, Atık değerlendirme, Gül boyası, Gıda Katkı Maddesi, Solucan gübresi
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Giriş
Zeytinyağı tesislerinin atığı olan zeytin karasuyunun çevreye vermiş olduğu zararlar ve bu zararların azaltılması
konusunda yüzlerce çalışma rastlanmaktadır. Ancak sofralık zeytin sanayinin atığı olan salamura, kostikli su ve
yıkama suları hakkında yok denecek kadar az sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmalarda sofralık zeytin sanayinin
ürettiği atık suların zeytinyağı sanayi kadar tehlikeli çevre kirliliği oluşturabileceği bildirilmektedir. Bu nedenle
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde su ve tuz kullanımına dayalı olmayan, çevre ve tüketici
dostu yeni sofralık zeytin üretim yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda Ar-Ge projeleri yürütülmektedir. Bu
çalışmada Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde su ve tuz kullanılmadan sofralık zeytin üretim
yöntemlerinin geliştirilmesini amaçlamış tamamlanmış (1 adet) ve devam etmekte olan (2 adet) projeler ve çıktıları
hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Enstitü projelerinde sıcak hava akımlı kurutucu veya mikrodalga kurutucu ile kısmi kurutma ve etilen veya CO2
bulunan ortamda bekletme zeytinlerin acılıklarının giderilmesinde kullanılan yöntemlerdir. 3 m/s hava akımına sahip
%15 bağıl nemdeki 40, 50 ve 60oC’deki kurutucuda ve 5500W’lık mikrodalga kurutucuda (1000w/kg) zeytinlerin
acılıkları giderilene kadar kurutma yapılmıştır. Etilen ile acılık giderme uygulamasında 500, 1000 ve 1500 ppm etilen
içeren kuru hava ve CO2 ile acılık gidermede % 25, % 50 ve % 100 konsantrasyonda CO2 içeren kuru hava
kullanılmıştır. Bu projelerde siyah zeytin üretim için Gemlik, yeşil zeytin üretimi için ise Domat çeşidi zeytinler
materyal olarak kullanılmaktadır.
Bulgular ve Tartışma
Ham zeytindeki oleuropein içeriğine bağlı olarak sıcak hava akımlı kurutucuda 60oC'de 6-15 saat aralığında
mikrodalga kurutucuda (1000 wat/kg)ise 12-27 dakika aralığında acılık gidermenin sağlandığı tespit edilmiştir. Etilen
ile acılık giderme uygulamasında en yüksek duyusal puanı 500 ppm etilen içeren ortamda bekletilen zeytinler almıştır.
CO2 ile acılık gidermenin de başarılı olduğu ancak duyusal olarak hoşa gitmeyen ekşi bir tadın hissedildiği
panelistlerce bildirilmiştir. Yukarıda bahsedilen yöntemler ile üretilen zeytinlerin modifiye atmosfer paketleme ve
pastörizasyon yapılması durumunda en az 1 sene raf ömrü verilebileceği düşünülmektedir. Gerek sıcak hava akımlı
gerekse mikrodalga kurutucuda yapılan kısmi kurutma işlemi ile zeytinlerinin acılıklarının giderilebileceği tespit
edilmiştir. CO2 ve etilen gazı bulunan ortamlarda zeytinlerin bekletilmesi ile zeytinlerin olgunlaşma enzimlerinin
çalışmasını hızlandırarak zeytinlerin acılıklarının giderilmesi sağlanmıştır. Sanayide kullanılan yöntemlerde 1 kg
sofralık zeytin üretimi için 1-6,5 kg su ve salamura tüketildiği bildirilmektedir. Ayrıca doğal salamurada yönteminde
%15’e varan tuz ve alkali yönteminde 12’ye varan pH değerleri kirlilik değerleri çok yüksek olan bu atık sıvıların
arıtılmasını imkansız kılmaktadır. Bu nedenle su ve tuza dayalı olmayan üretim yöntemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır. Enstitüde geliştirilen çevre dostu olan bu yöntemlerin zeytin sanayinde yaygınlaşması aşırı su
tüketiminin ve kirletiminin azaltılmasında faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: susuz proses, salamurasız zeytin üretimi, zeytin teknolojisi
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(12732) Patojen Olmayan Pseudomonasların Tarla Domates Yetiştiriciliğinde Problem
Olan Kök Çürüklüğü (Sclerotinia minör) ve Erken Yaprak Yanıklığı (Alternaria
solani) Hastalıklarının Biyolojik Mücadelesinde Kullanımı / Biological Control Of Root
Rot of Tomato (Sclerotinia minör) and Early Blight of Tomato (Alternaria solani)
Using Non Pathogenic Pseudomonads In Field Tomato Cultivation
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Giriş
Günümüzde organik tarım uygulamaları önemli bir yere sahiptir. İnsana ve çevreye dost olan bu üretimde, ilaçların
çok az ya da hiç kullanılmaması istenmektedir. Bu yönüyle biyolojik mücadele yöntemleri organik tarım
uygulamalarında önemli bir yere sahiptir. Biyolojik mücadelenin en önemli yararı, hastalıkları kontrol altına alırken
çevreye herhangi bir olumsuz etkisinin olmamasıdır. Patojen olmayan Pseudomonaslar bitki gelişimine olumlu
etkileri, hızlı gelişmeleri ve güçlü antagonist etkileriyle biyolojik mücadelede ön plana çıkmaktadırlar. Bu bakteriler
bitkilere bağışıklık da kazandırarak ileri dönem hastalıklardan bitkileri koruyabilirler. Bu çalışma kapsamında
domateste çökerten hatalığına sebep olan P. deliense’ ye karşı daha önce yürütülmüş ve patojene karşı saksı
denemeleri sonunda koruma sağlamış 12 adet florasan pseudomonas izolatını kullanarak, bu zolatların tarla
koşullarında domateste görülen diğer hastalıklara karşı bitki dayanıklılığını uyararak koruma sağlama özelliklerini
belirlemek ve domates verimine etkilerini tespit etmek üzere tarla denemeleri yürütülmüştür.
Materyal ve Metot
On iki adet antagonist Pseudomonas izolatı 1x109 cfu/ml dozunda domates tohumlarına uygulanmıştır. Bakteri izolatı
bulaştırılmış domates tohumları üretici fideliğine ekilmiştir. Bir ay sonra çıkış yapan fide gelişimleri
değerlendirildikten sora bu fideler iki farklı tarlaya şaşırtılmıştır. Fideler tarlaya şaşırtıldıktan hemen sonra her fidenin
kök boğazına 10 ml, 1x109 cfu/ml bakteri süspansiyonu verilmiştir. Deneme Ayaş-Beypazarı sınırında iki farklı çiftçi
tarlasında yürütülmüştür. Fide şaşırtmasından sonra her hafta tarlaya gidilerek domates üretim sezonu boyunca
hastalık çıkışları gözlenmiş, uygulanan bakterilerin domateste verime etkisini belirlemek amacıyla ise hasat
zamanında bitki başına düşen meyve adedi belirlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Bakteri uygulanmış tohumlarda fide gelişimi bakteri izolatlarına göre farklılık göstermiş en iyi gelişim 19 cm . fide
boyu ile 44fp bakteri izolatı uygulanmış fidede gerçekleşmiştir. 23fp ve 44fp nolu izolatlar tarla koşullarında ortaya
çıkan domateste kök çürüklüğü (Sclerotinia minor) ve yaprak yanıklığı (Alternaria solani) hastalıklarına karşı koruma
sağlamışlardır. Her iki tarlada da genel olarak patojen olmayan bakterilerin uygulandığı bitkilerde bitki gelişiminde
önemli artışlar olduğu gözlenmiştir. Bitki başına düşen en yüksek meyve sayısında her iki tarlada da paralellik
gösteren bakteri izolatları 44fp ve 61fp nolu izolatlar olmuştur. Bu izolatları 32fp ve 19fp nolu bakteri izolatları takip
etmiştir. Genel olarak, 44fp ve 23fp bakteri izolatlarının saksı denemeleri sonunda domateste çökerten etmeni P.
deliense’ ye karşı koruma sağladığı, bu korumayı tarla koşullarında ortaya çıkan diğer hastalıklara karşı devam
ettirdiği belirlenmiş ayrıca 44fp bakteri izolatının domateste verim üzerinde de etkili olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar
23fp ve 44fp izolatlarının aynı üründe farklı patojenlere karşı geniş yelpazede koruma sağlayabileceğini göstermiştir.
Şu an ilk aşamayı geçmiş TUBİTAK 1003 projesi kapsamında bu iki bakteri izolatının da yer aldığı 6 adet bakteri
izolatının yerli mikrobiyal üretimini gerçekleştirmek üzere bir proje sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Biyolojik mücadele, domates, erken yaprak yanıklığı, kök çürüklüğü, florasan Pseudomonas
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(12897) Organik Tavuk Gübresinin Brokolide (Brassica oleracea L. var. Italica) Nitrat
Birikimi ve Besin Element İçeriğine Etkisi / Effects of Organic Chicken Manure on
Nitrate Accumulation and Nutrient Element Content of Broccoli (Brassica oleracea L.
var. Italica).
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Giriş
Brokoli içerdiği maddeler açısından insan sağlığı üzerinde çok faydalı olduğu ve bazı kanser türlerine karşı korumada
etkili olduğu gösterilmiştir. Türkiye'de brokoli üretimi son yıllarda bir hayli artmış olup, istatistiklere göre üretimi 55
082 tondur. Brokoli toprak istekleri bakımından çok seçici bir sebze değildir. Organik madde bakımından zengin
topraklar yetiştiriciliği için elverişlidir. Ancak gübre ihtiyaçları çeşitlere, toprak özelliklerine, organik madde içeriğine
ve ekolojiye göre değişiklik gösterir. Bitkisel üretimde en önemli sorunlardan biri nitrat birikimidir. Üreticilerin
bilinçsiz ve fazla gübre kullanımı bitkilerde nitrat birikimi ve çevre kirliliğine neden olabilmektedir. Azotun
gereğinden fazla miktarlarda kullanılması ve bunun çok fazla miktarlarda alınması azot birikimine (NO3¯, NO2¯)
neden olmaktadır. Bu çalışmada, Ödemiş ve çevresinde yetiştiriciliği her geçen gün artan brokolide tavuk gübresi
kullanımının nitrat birikimi ve besin element içeriğine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Araştırma, Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu araştırma ve uygulama arazisinde 2016 yılında
yürütülmüştür (çalışmanın 2. yılına ait analizler devam etmektedir). Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre
3 tekerrürlü olarak kurulmuş ve organik gübre olarak tavuk gübresi (0, 2, 4, 6 t da-1) ve karşılaştırma amacı ile mineral
gübre kullanılmıştır. Çalışmada, brokoli yapraklarında N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Zn ve Mn değerleri, brokoli
başlarında ise bu elementler yanında NO2¯N, NO2, NO3¯N, NO3 değerleri de belirlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Denemede, artan oranlarda organik gübre uygulamalarına bağlı olarak brokoli yaprak ve başlarında NO2¯N ve toplam
N değerlerinde istatistiki olarak önemli düzeyde artışlar belirlenmiş, en yüksek N değeri mineral gübre uygulamasında
kaydedilmiştir. Brokoli başlarında en düşük NO3-N değeri kontrolde (85,48) en yüksek değer ise, 146,5 6 ppm ile 6 t
da-1 organik gübre uygulamasında kaydedilmiş, ancak uygulamalar arasında istatistiki bir fark bulunamamıştır.
Brokoli başlarında en düşük NO2¯N değeri mineral gübre uygulamasında (0,11) ve en yüksek değer ise 4 t da-1
organik gübre uygulamasında (1,32 ppm) kaydedilmiştir. Yoldaş ve ark. tarafından 2008 yılına yapılan bir
araştırmada, brokolide azotlu gübre uygulamalarının etkilerini araştırdıkları çalışmalarında brokoli başlarında en
yüksek toplam N miktarını 450 N kg uygulamasında ölçmüşlerdir. Mg, K, Ca, Fe ve Zn içeriğinde artış belirlerken,
Na, P, Cu, Mn ve B içeriğine etkisi olmadığını kaydetmişlerdir. Çalışmamızda elde edilen Cu, Mn içeriklerindeki artış
ile Fe içeriğindeki azalış benzerlik göstermektedir. Yine Ouda ve Mahadden tarafından 2008 yılında yapılan bir
araştırmada, brokolide organik ve inorganik gübrelerin verim ve kaliteye etkilerini incelemişler ve en iyi sonucu 60
kg ha-1 inorganik ile 60 ton ha-1 organik gübre uygulamalarından elde etmişlerdir. Kontrolle karşılaştırıldığında,
yaprak makro ve mikro-besin içeriklerinin daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Araştırmamızda, brokoli
yapraklarında N, P, Fe, Na, Cu, Zn ve Mn miktarlarının organik gübre uygulamaları ile önemli düzeyde arttığı
belirlenmiştir. Tarımda kullanılan organik gübreler toprak özelliklerini iyileştirmekle birlikte, besin elementlerince
zengindirler ve verimliliğe katkıları uzun süreli olmaktadır. Ancak fazla miktarlarda gübre kullanımının toprak ve
çevre kirliliği yaratabileceği unutulmamalı ve gübrelerin bilinçli kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Organik tavuk gübresi, brokoli, nitrat birikimi, besin element içeriği
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Giriş
Biber, Antalya’da ekonomik olarak üretimi yapılan en önemli sebzelerdendir. Kök-ur nematodları biberde ekonomik
kayıplara neden olmaktadır. Kök-ur nematodlarının bitkilerin köklerinde zarar yapması, üreme potansiyellerinin
yüksek ve yaşam döngülerinin kısa olması gibi nedenlerden dolayı mücadelesi zordur. Bu zararlılarla mücadelede
yaygın olarak kullanılan kimyasalların toprağa ve yer altı sularına karışması, çevre ve insan sağlığı açısından
tehlikelidir. Bu nedenlerden dolayı dayanıklı çeşit kullanımı kök-ur nematodlarıyla mücadelede ön plana çıkmaktadır.
Dayanıklı çeşitler, kimyasal kullanımını azaltmakta, ekonomik ve çevre dostu bir mücadele olanağı sağlamaktadır.
Bu çalışmada farklı biber genotiplerinin kök-ur nematodu türlerine karşı tepkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Denemede Meloidogyne incognita (Mi-1 virulent popülasyon), M. incognita (Mi-1 avirülent popülasyon), M.
javanica, M. arenaria ve M. luci olmak üzere 4 adet kök-ur nematodu türüne ait 5 adet popülasyon ile Safran F1
(Yüksel Tohum), Mostar F1 (Yüksel Tohum), Carolina Wonder (N dayanıklılık geni taşıyan) ve KB401 (Yerel
popülasyon) testlenmiştir. Denemede kullanılan kök-ur nematod popülasyonlarının ilk olarak saf kültürü
yapılmıştır. Mi-1 virulent M. incognita popülasyonu, Mi-1 geni taşıyan Seval F1 domates çeşidinde, diğer kök-ur
popülasyonları ise hassas Tueza F1 domates çeşidinde çoğaltılmıştır. Nematod inokulasyondan 8 hafta sonra domates
bitkileri sökülmüş ve kökleri üzerindeki yumurta kümeleri toplanmıştır. Geliştirilmiş Baermann-funnel (Hopper,
1986) tekniği kullanılarak yumurta kümelerinden ikinci dönem larvalar elde edilmiş ve mikroskop altında sayılmıştır.
Testlemede kullanılan biber fideleri 4 yapraklı döneme geldiklerinde kök boğazı yakınına açılan 2 cm derinliğindeki
deliğe 1000 adet ikinci dönem kök-ur nematodu larvası verilerek inokulasyon gerçekleştirilmiştir. Çalışma tesadüf
parselleri deneme desenine göre beş tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Nematod inokulasyonundan 8 hafta sonra
deneme sonlandırılmış ve sökülen bitkilerin kökleri musluk suyu altında dikkatlice yıkanmıştır. Topraktan arındırılan
kökler, phloxine B ile (15mg/100ml su) boyandıktan sonra köklerdeki ur ve yumurta kümeleri sayılmıştır. Elde edilen
sonuçlar SAS 9.0 programı kullanılarak varyans analizi yapılmıştır. Ortalamalar P ≤ 0.05 önem seviyesinde Duncan
testine göre karşılaştırılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Testlenen tüm biberlerde M. javanica ve M. arenaria’nın daha az çoğaldığı tespit edilmiştir. M. incognita’nın Mi1 virulent ve avirulent popülasyonları Safran F1, Mostar F1 ve KB401 üzerinde çoğalırken, Carolina Wonder (N geni
taşıyan) üzerinde çoğalmamıştır. M. luci popülasyonu, en fazla Carolina Wonder’da en az ise KB401’de çoğalmıştır.
Sonuç olarak, biber genotiplerinin kök-ur nematodu türlerine farklı reaksiyonlar gösterdiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Biber, Kök-ur Nematodu, Dayanıklılık, Mücadele
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Systems
HAKAN KARADAĞ 1, KENAN YILDIZ 1
1
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
hakan.karadag@gop.edu.tr
Giriş
Organik tarım tüm dünyada oldukça hızlı gelişen bir sektördür. 1999 yılında 11 milyon hektar olan organik tarım
alanı, günümüzde yaklaşık olarak 3 kat artarak 37,5 milyon hektarlık bir alana ulaşmıştır. Ülkemizde bu hızlı artışa
ayak uydurmayı başarmış ve organik tarım yapılan arazi miktarı toplam tarım arazisi miktarı içerisinde % 2,16’lık bir
orana sahip olmuştur. Dünya genelinde 315.979 hektar alanda organik asma yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu alan
toplam asma üretim alanının % 4,5’ini oluşturmaktadır. Avrupa kıtası en fazla organik asma yetiştriciliği yapılan
bölgedir ve 266.000 hektar ile toplam tarım alanlarının % 6,8’inde yapılmaktadır. Türkiye’de 9180 hektar alanda
organik asma yetiştiriciliği yapılmakta olup sadece şarap endüstrisinde değil, sofralık ve kurutmalık olarakta
tüketilmektedir. Bağcılık Kelkit havzası ekonomisi için oldukça önemli bir gelir kaynağı durumundadır. Özellikle
Aşağı Kelkit olarak adlandırılan Erbaa, Taşova, Niksar ve Reşadiye ilçeler önemli üreticilerdir.
Materyal ve Metot
Kelkit Havzası olarak adlandırılan bölge, Amasya, Tokat, Sivas, Giresun, Gümüşhane, Erzincan illeri sınırları arasında
yer almaktadır. Havza 15 ilçeyi kapsayan toplam 16.244,45 kilometrekare alandır. Havzanın konumu, 40.9968 Kuzey,
30.8491 Doğu, 36.0482 Batı ve 39.6943 Güney koordinatlarıdır. Kelkit Vadisi ülkemizin kirlenmemiş ve doğal yapısı
ciddi tahribatlar yaşamamış nadir bölgeler arasında yer almaktadır. Havzanın yükselti ve iklimsel yapısındaki
çeşitliliğine ilave olarak Karadeniz bölgesinin İç Anadolu ile buluştuğu kuşakta, coğrafik bir geçiş bölgesinde yer
alması; bölgenin doğal kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğinin çok yüksek olmasını da beraberinde getirmiştir.
Çalışma kapsamında Kelkit havzası hakkında elde edilen verilerin (Arazi Kullanım Kabiliyeti, kirlilik, topoğrafya,
toprak yapısı) veritabanın oluşturulması, haritalanması ve üretilmesinde ArcGIS 9.3 yazılımı kullanılmıştır.
Çalışmada havza alanları içerisinde organik asma yetiştiriciliğine elverişli alanların haritaları oluşturulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Kirliliğin çok düşük seviyelerde olması nedeniyle özellikle tarım faaliyetlerinin az olduğu alanlarda organik tarım
puanı yüksek, yoğun tarım faaliyetlerinin olduğu daha çok taban arazilerde organik tarım puanı düşük çıkmıştır.
Organik tarım puanının düşük olması belirlenen alanlarda organik tarım yapılamayacağı anlamında değil, organik
tarıma geçişte etki mekanizmalarının en aza indirgenerek organik tarıma geçiş yapılabileceği anlamı
taşımaktadır. Bağcılıktan son yıllarda önemli gelirler elde eden yörenin, hem bağ alanlarının koruma altına alınması
hemde yeni yetiştiricilik alanlarının değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan haritada da görülen bölgelerde organik
bağcılığa geçilmelidir. Organik bağcılık sayesinde bağ yaprağı, pekmez, meyve suyu ve şarap gibi yan ürünlerin
üretilmeside sağlanmış olacaktır. Haritadan da anlaşılacağı üzere havzada organik bağcılık için çok büyük bir alan
bulunmaktadır. Aşağı Kelkit Havzası ağırlıklı olarak yöreye has olan Narince üzüm çeşidi ile kurulmuş eski bağları
ve kurulacak yeni bağları ile organik bağcılıkta ülkemizin önemli merkezlerinden biri olmaya aday durumdadır.
Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Kelkit Havzası, Organik Asma Yetiştiriciliği, GIS, IDW
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(13190) Determination of Reaction of Some Bread Wheat Genotypes Against Septoria
(Septoria tritici Rob. ex. Desm.) Isolate Collected from Trakya Region in In Vitro
Conditions
MELİS SEİDİ 1, ADNAN TÜLEK 1, BANU TÜLEK 1, ÖZLEM BİLİR 1, İRFAN ÖZTÜRK 1, KEMAL AKIN 1
1
TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ/EDİRNE
melisseidi@hotmail.com
Introduction
Since early history, wheat has always been a significant crop due to its nutritional value. Turkey plays an important
role in the global wheat market, producing more than 20 million tons annually. Facultative and winter wheat varieties
account for 60%-70% of the wheat produced in Turkey and the rest is spring wheat. Septoria leaf blotch (Septoria
tritici Rob. ex. Desm.) is one of the most important fungal disease in wheat growing area in the Trakya Region.
Epidemics of septoria tritici blotch of wheat are associated with favourable weather conditions (leaf infections require
extended periods of leaf wetness), specific cultural practices, availability of inoculum and the presence of susceptible
wheat cultivars. This pathogen affects yield and quality of wheat negatively depending on environmental conditions
and genotype characteristics. Resistance is the most effective and humanitarian method to control of septoria leaf
blotch. Resistance to S. tritici has also been reported among bread wheat cultivars with winter and in several wild
relatives of wheat.
Material and Methods
In this study, infested leaf samples collected from Edirne, İstanbul. Kırklareli, Tekirdağ provinces and isolated
pathogens were cultured in potato dextrose agar (PDA). In the seedling stage, artificial inoculation were performed
by using this isolates. The experiment was carried in controlled grow chamber and conducted as a completely
randomized block design with 3 replications by using 38 bread wheat genotypes. Disease incidence were evaluated
according 0-5 scale. Typical disease symptoms that are yellowish or chlorotic flecks were observed on infested leaves.
Results and Discussion
When the results were investigated in terms of disease incidence, 27 genotypes were evaluated resistant or tolerant,
cultivar Pehlivan and Gelibolu were found moderate susceptible and cv. Tekirdağ was found susceptible. The cultivars
with fewer or no typically symptoms could be used in breeding programs to develop resistant varieties to septoria leaf
blotch.
Key Words: Septoria tritici, bread wheat, in vitro, resistance
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(13207) Yenilebilir Bitkilerin Sulu Ekstraktlarının Kök-ur Nematodu Meloidogyne
arenaria’nın Mücadelesinde Kullanılabilme Potansiyelinin Belirlenmesi / Determining
the Potential of the Aqueous Extract of Edible Plants for the Control of Root-knot
Nematode Meloidogyne arenaria
GÖKHAN AYDINLI 1, FADİME ŞEN 1, SEVİLHAN MENNAN 1
1
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
gokhanay@omu.edu.tr
Giriş
Bazı bitkiler sahip oldukları bileşikler nedeniyle kök-ur nematodlarına toksik etkilere sahiptir. Bu bitkilerin tespit
edilmesi, özellikle ekolojik tarımda nematodların mücadelesi için önemlidir. Bu çalışmanın amacı, insan
beslenmesinde kullanılan bazı bitkilerden elde edilen sulu ekstraktların domates bitkisindeki M. arenaria üzerine
etkisini tespit etmektir.
Materyal ve Metot
Denemelerde, yaprak lahana (Brassica oleracea var. acephala), roka (Eruca sativa), nane (Mentha piperita) ve tere
(Lepidium sativum) bitkilerinin taze ve kurutulmuş kısımlarından 2 farklı şekilde hazırlanan sulu ekstratları
kullanılmıştır. Her bir bitki türünün, taze bitki materyalinden %4, %2 ve %1, kurutulmuş bitki materyalinden ise %2,
%1 ve %0,5 konsantrasyonlarını hazırlanmıştır. Meloidogyne arenaria’nın saf kültür popülasyonundan elde edilen
yumurtalar mikroskop altında sayılarak, içerisinde 200 gram steril kumlu toprak bulunan plastik torbalar, 1000 adet
olacak şekilde yapay olarak inokule edilmiştir. Nematod inokulasyonunu takiben plastik poşetlere 20 ml ekstrakt
verilerek torbalar karıştırılmış ve ağzı gevşek bir şekilde buharlaşmayı önleyecek şekilde kapatılmıştır. Kontrol
grubuna ise ekstrakt yerine saf su verilmiştir. Uygulamadan 1 hafta sonra topraklar plastik saksılara aktarılarak
nematoda hassas domates çeşidi şaşırtılmıştır. Deneme 4 tekerrürlü olarak, 25±2 °C’deki serada yürütülmüş, 4 hafta
sonra, bitkiler sökülerek bitki gövde boyu, bitki gövde yaş ağırlığı ve kök ağırlıkları belirlenmiştir. Ekstraktların
nematoda etkisini belirlemek için, ur skalası (0-5) ve yumurta kümesi skalası (0-5) kullanılmıştır. Elde veriler SPSS
programı ile istatiksel olarak analiz edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Farklı bitki türlerinin taze ve kurutulmuş materyallerinden elde edilen ekstrakt ve konsantrasyonlarını değerlendirilen
bitki gelişim kriterleri bakımından, kontrol grubundan istatistiksel olarak bir farklılık oluşturmamıştır. Nane ve tere
bitkilerinin taze materyalleri kullanılarak elde edilen ekstraktlarının en yüksek konsantrasyonları (%4) ile roka
bitkisinin kurutulmuş materyalinden elde edilen %2 ve %1’lik konsantrasyonlarının uygulandığı bitkilerde ise en
düşük ur skalası (3,25) tespit edilmiştir. Ayrıca bu uygulamaların kullanıldığı bitkilerde, en düşük yumurta kümesi
skalası belirlenmiştir. Hem yumurta kümesi sayısı hem de ur skalası bakımından en etkisiz bulunan ve kontrol
grubundan istatistiksel olarak fark oluşturmayan uygulamalar ise yaprak lahana’nın kurutulmuş materyalleri
kullanılarak elde edilen ekstraktların %0,5 ve %1’lik konsantrasyonlarıdır. Çalışmada en düşük urlanma oranı ve
yumurta kümesinin tespit edildiği uygulamalar, kontrole göre önemli derecede nematod kontrolü sağlamasına rağmen
tek başına mücadelede kullanmak için yeterli seviyede değildir. Fakat nematod popülasyonunun çok yüksek olduğu
durumlarda, özellikle kullanılan diğer mücadele yönteminin etkisini artırmak amacıyla, popülasyon yoğunluğunu
azaltmak amacıyla kullanılabilir.
Key Words: Meloidogyne arenaria, ekstrakt, Eruca sativa
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(13209) Meloidogyne arenaria’nın 2. Dönem Larvalarına Bazı Fungal Kültür
Filtratlarının Etkilerinin Belirlenmesi / Determining the Effects of Some Fungal
Culture Filtrate to the Second Stage Juveniles of Meloidogyne arenaria
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Giriş
Kök ur nematodları, mücadeleleri son derece zor ve neredeyse bitkilerin tamamında ekonomik kayıplara yol açan
endoparazitik zararlılardır. Zararlı ile mücadelede, artan çevre hassasiyeti dikkate alındığında, sentetik kimyasalların
kullanımını azaltabilecek alternatiflerin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu alternatifler arasında biyolojik mücadele
büyük öneme sahip iken; zararlının doğal düşmanları arasında ise (endofitik ve antagonisitk) funguslar ilk sıradadır.
Bu amaçla, farklı fungus izolatlarından elde edilen 12 kültür filtratlarının, kök-ur nematodu M. arenaria’nın 2.dönem
larvaları üzerindeki etkileri laboratuvar denemeleriyle araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışmada 6 Trichoderma spp. (T1, T2, T3, T4, T5, T6), 4 Acremonium spp. (A1, A2, A3, A4), 1 Epicoccum sp. (E1)
ve 1 Curvularia sp. (C1) izolatlarından oluşan toplam 12 fungal izolat kullanılmıştır. Bu
izolatlardan, Trichoderma izolatları topraktan elde edilen antogonistik özelliğe sahip olup, diğerleri ise sağlıklı
bitkilerden elde edilen endofitik funguslardır. Denemelerde kullanılan funguslar, daha önceki çalışmalarımızda bitki
hastalık etmenlerine karşı yüksek seviyede etkili bulunduğundan, materyal olarak seçilmiştir. Funguslar 1 hafta PDA
(Patates Dekstroz Agar) besi ortamında 23±2 °C’deki inkübatörde geliştirilmiştir. Gelişen izolatlar PDB (Patates
Dekstroz Sıvı) ortamına aktarılarak, 1 hafta oda sıcaklığında 100 rpm’de çalkalanmıştır. Daha sonra sıvı kısım alınarak
önce tülbentten süzülmüş, ardından 0,45 μm akrodiskten geçirilerek, kültür filitratları elde edilmiştir. Meloidogyne
arenaria’nın yumurtadan yeni çıkmış 2. dönem larvaları, 96’lık kültür plate kuyucuklarına 20 μl su içinde
yerleştirilmiş ve her bir kuyucuğa 180 μl fungus kültür filtratı eklenmiş, kontrol olarak aynı miktarda steril saf su
kullanılmıştır. Dört tekerrürlü olacak şekilde hazırlanan kültür plate, 25 °C’deki inkübatörde 48 saat tutulmuştur.
Mikroskop altında yapılan incelemede hareketli ve hareketsiz larvalar sayılarak, her bir uygulamadaki hareketsiz
ikinci dönem larvaların oranı, % etkinlik oranı olarak ifade edilmiştir. Veriler SPSS istatistik programında analiz
edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Denemeye alınan 12 fungus izolatından 6’sından elde edilen kültür filtratlarının, %90-99 oranında etkili olduğu tespit
edilmiştir. İstatistiksel olarak birbirinden farklı olmayan kültür filtratlarının elde edildiği 6 izolat, etkinlik seviyesine
göre sırasıyla 3 Acremonium (A1, A2, A4), 1 Epicoccum (E1), 1 Trichoderma (T4) ve 1 Curvularia (C1)’dır. En
düşük etkiyi (%10-20) ise 3 Trichoderma izolatından elde edilen filtratlar (T1, T2, T3) göstermiştir. M. arenaria’nın
ikinci dönem larvalarına etkileri in vitro koşullarda % 90’ın üzerinde saptanan izolatların, saksı ve tarla denemeleri
ile nematod mücadelesinde kullanılabilme potansiyelleri belirlenmelidir.
Key Words: Meloidogyne arenaria, fungus, Acremonium
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(13292) Tıbbi Sülük Hirudo verbana’da Besleme Frekansının Büyümeye ve Koza
Verimine Etkisi / The Effect of Feeding Frequency on The Growth and Cocoon Yield in
Medical Leech Hirudo verbana
ALİ KİRAZ 1, ERTAN TAŞKAVAK 2
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2
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Giriş
Literatür taraması yapıldığında, H. medicinalis’in üreme verimliliği ve yetiştiriciliği hakkında çok sayıda çalışmaya
rastlanırken H. verbana hakkında buna benzer çalışmaların oldukça az olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, aylık
periyotlarda beslenen H. verbana türü damızlıkların kokon ve yavru verimi incelenmiş olup, elde edilen ilk batın
yavruların 4 besleme sonucundaki büyüme oranları ve mortaliteleri belirlenmeye çelışılmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışmada kullanılan damızlık bireyler (n=110) yerel satıcılardan temin edilmiştir. Çalışma Temmuz 2015 - Temmuz
2016 tarihi arasında gerçekleştirilmiştir. Damızlık bireyler 5L’lik pet kavanozlarda stoklanmış olup tüm çalışma
boyunca klorsuz şebeke suyu kullanılmıştır. Kavanozlardaki sular iki günde bir değiştirilmiştir. Çalışmanın yapıldığı
ortam 23-27,5ºC aralığında tutulmuştur. Bireyler temin edildikten sonra bir ay aç bırakılıp beslemeye alınmış ve tüm
sülükler 30 günde bir belediye mezbahalarından temin edilen taze sığır kanı (37 - 40ºC) ile beslenmiştir. Kan bağırsak
içine doldurulmuş olup ad libitum uygulanmıştır. Klitellum bölgesinde renkte açılma gözlenen gebe bireyler içinde
nemli torf bulunan 2L’lik pet kavanozlara tek olarak stoklanmışlardır. Kokon kontrolleri haftalık yapılmış olup elde
edilen kokonlar 2L’lik pet kavanozlara aktarılarak üzerleri nemli torf ile örtülmüştür. 30 günlük inkübasyon
süresinden sonra manuel olarak açılan kokonlardan çıkan yavruların sayımı yapılmıştır. Büyüme miktarlarının
tespitinde ilk batın yavrular (n=238) kullanılmıştır. Yavruların her besleme operasyonundan 15 gün sonra 0,00 gr
hassasiyetindeki terazi ile ağırlıkları ölçülmüş olup ortalama ağırlık ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Tartımlar
yapılmadan önce sülükler kurutma kâğıdında kurutularak ağırlığa suyun dâhil olması engellenmiştir. Yavruların her
bir besleme periyodu sonunda kazandığı ağırlıklar ve mortaliteleri ile damızlıkların mortaliteleri ve yıllık kokon-yavru
verimi incelenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Çalışma süresince 110 damızlıktan toplam 196 kokon ve 2341 yavru elde edilmiştir. Kokon oluşturma Kasım 2015’te
başlamıştır. Kokon başına yavru ortalaması 11,94±6,79 (min= 0, max= 26, CV= %56,87) olarak tespit edilirken,
toplamda 196 kokonun 29’unda embriyo gelişmediği gözlemlenmiştir (kokon açılma oranı =%85,20). Damızlık
bireylerde mortalite %6,36 olarak kaydedilmiştir. Yetiştiricilik için ilk batın yavrular (n=238) değerlendirmeye
alınmış olup bir ay ara ile toplamda 4 defa beslenmişlerdir. Değerlendirmeye alınan yavrularda toplam mortalite
%7,56 olmuştur. Yapılan sayımlarda mortalitenin en yüksek olduğu periyot kokondan çıkış ile ilk beslemeye kadarki
süreç olduğu tespit edilmiştir. Periyotlardaki mortalite sırasıyla %5,04, %1,33, %0,90, %0,45 olarak belirlenmiştir.
Besleme periyotları arasında çok sayıda kusma ve dışkılama gözlemlenmiştir. Yavruların (n=220) 4 besleme sonunda
ulaştığı ortalama ağırlık 1,50±0,76 gr (min= 0,27 gr, max= 5,34 gr, CV= %50,67) olarak kaydedilmiştir. Çalışma
süresince kozaların %14,80’inde embriyo gelişmemesinin; kontroller sırasında meydana gelen sarsıntı, temas veya
inkübasyonda kullanılan torfun nem miktarının düşük veya yüksek kalması sebebiyle olduğu düşünülmektedir.
Damızlıklarda meydana gelen ölümlerin ise koza bırakma sırasında sarf edilen efor sebebiyle olduğu düşünülmüştür.
Yetiştirilen yavrularda en çok ölümün kozadan çıktıktan sonra meydana gelmesinin stres ve adaptasyon problemleri
sebebiyle olduğu düşünülmektedir.
Teşekkür
Tüm çalışmamız boyunca bilgi birikimini ve desteğini bizden esirgemeyen Mustafa Ceylan’a teşekkürü bir borç
biliriz.
Anahtar Kelimeler: Hirudo verbana, tıbbi sülük, yetiştiricilik, üretim, koza.
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(13454) Antalya Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Satsuma Mandarin Çeşidinde Defne
ve Wax Uygulamalarının Hasat Sonrasında Toplam Fenolik ve Antioksidan İçeriği
Üzerine Etkileri / The Effects of Laurel and Wax Applications on Total Phenolic and
Antioxidant Contents after Harvest of Satsuma Mandarin Grown in Antalya Ecological
Conditions
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Giriş
Mandarinler hasat sonrasında depolama ömrü kısa olan meyvedir. Hassas yapısı nedeniyle wax kaplamaları, nem
kaybı ve kontaminasyonu önleyerek ürünlerin tazeliğini korumakta, daha sağlıklı bir görünüme sahip olmalarını
sağlamaktadır. Gıdanın fizyolojik koşullarına uygun formülasyonlar hazırlanarak gıdada modifiye atmosfer koşulları
sağlanmak suretiyle hem raf ömrünü arttırır hem de gıda kalitesini korumaktadır. Çalışmada yenilebilir ve ürüne
parlaklık kazandıran kaplamalardan şellak kullanılmıştır. Bu tip kaplamalar, öncelikle, nem kaybına karşı iyi
bariyerler olmalarını sağlayan hidrofobik özelikleri nedeniyle kullanılmaktadırlar. Ürünün solunumunu azaltarak, raf
ömrünün uzamasını da sağlamaktadır. Mandarin muhafazasında wax konusunda çok sayıda çalışma bulunmaktadır.
Fakat waxlama ile birlikte defne yapraklarının kullanıldığı çalışmaya rastlanılmamıştır.Meyve ve sebzelerde pek çok
fenolik ve antioksidan maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler seconder metabolitler olarak
bilinmektedir. Antioksidanlar insanlarda fizyolojik şartlarda oluşan serbest oksijen radikalleri veya serbest nitrojen
radikallerinden birinin ya da her ikisinin de olumsuz etkilerini azaltabilen maddelerdir. Fenolik bileşiklerin bir kısmı
meyve ve sebzelerin lezzetinin oluşturmakta ve bunun yanı sıra meyve yüzeyinde veya etinde renklerinin oluşmasını
sağlamaktadırlar.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada Antalya ili merkez ilçesinde turunçgil bahçesinden hasat edilen satsuma mandarini kullanılmıştır. Defne
yaprakları ise Hatay ilinden tedarik edilmiştir. Meyveler 0°C de 1 gün ön soğutmaya alınmıştır. Aynı olgunlukta
meyveler; kontrol, wax kaplama, wax+defne yaprağı ve Kontrol+defne yaprağı uygulamalarına tabi tutulmuştur.
Mandarin meyveleri 15 günlük aralıklarla 60 gün boyunca % 90 neme sahip, 5°C’ye ayarlanan soğuk hava deposunda
muhafaza edilmiştir. Toplam fenolik madde içeriği Folin-Ciocaltaeu kalorimetrik yöntemi modifiye edilerek
spektrofotometre ile saptanmıştır (Swain and Hillis, 1959). Çözeltilerin spektrofotometrede 725 nm dalga boyunda
absorbansları okunmuş, toplam fenolik madde miktarı gallik eşit eşdeğeri (GEA) mg/100g YA olarak ifade edilmiştir.
Antioksidan aktivitesinin belirlenmesinde, Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) yöntemi kullanılmıştır
(Benzie and Strain, 1996). Hazırlanan çözeltiler spektrofotometrede 593 nm dalga boyunda absorbansları okunmuş,
antioksidan aktivitesi değerleri µmol trolox eşdeğeri (TE)/g olarak verilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Satsuma mandarin çeşidinin 5°C’de depolanması sırasında toplam fenolik madde miktarı muhafaza başında 16,694
mg GAE/100g iken muhafaza sonunda Kontrol grubu 8,631 mg GAE/100 g, Wax uygulaması 15.631 mg GAE/100 g
Kontrol+Defne uygulaması 11,600 mg GAE/100 g ve Wax+Defne uygulamasının ise 15.038 mg GAE/100
g değerinde olduğu saptanmıştır. Depolama süresince bütün uygulamalarda 45. güne kadar toplam fenolik miktarında
düşüşler gözlemlenirken sadece 60. günde yükseliş gözlemlenmiştir. Yine depolama sonunda bütün uygulamalar
dikkate alındığından en yüksek toplam fenolik miktarının wax ve buna yakın olan wax+ defne uygulamasında olduğu
belirlenmiştir. Antioksidan aktivitesi değerler depolama başlangıcında 65.683 µmol trolox eşdeğeri (TE)/g, kontrol
meyvelerinde 15. günde 21,558, 30. günde 29.683, 45. günde 31.100 ve 60. günde ise 34.142 µmol trolox eşdeğeri
(TE)/g olduğu tespit edilmiştir. Wax uygulamalarında ise bu durum 15. günde 37.433, 30. günde 24.683, 45. günde
31.725 ve 60. günde ise 47.808 µmol trolox eşdeğeri (TE)/g olduğu belirlenmiştir. Kontrol ve wax uygulanan
meyvelerinin ambalajı içerisine defne yaprakları yerleştirilerek yapılan muhafaza uygulamalarında ise depolamanın
45. gününe kadar antioksidan aktivite değerlerinde artışlar belirlenirken 60. gününde ise azalış belirlenmiştir. Bu
çalışma sonucunda depolama sonunda toplam fenolik ve antioksidan aktivite değerlerinin korunması konusunda, wax
ve defne yaprakları ile yapılan uygulama etkili bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Satsuma mandarin, Toplam Fenolik, Toplam antioksidan aktivitesi
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Giriş
Konvansiyenel tarımda hem üretimi arttırmak hem de yabani ve zararlı organizmalarla mücadele etmek için aşırı
miktarda sentetik kimyasal madde kullanımı çevre kirliliğini daha da arttırmıştır. Bu durum var olan doğal dengenin
ve canlılar arasındaki etkileşimin bozulmasına ve amaçlanan artışın aksine kayıpların olmasına neden olmuştur.
Günümüzde sentetik olan kimyasal gübreleri, hormonları ve ilaçları kabul etmeyen ekolojik tarım ile biyolojik
mücadele kavramı önem kazanmıştır. Ekolojik tarım(organik tarım)da amaç; biyolojik çeşitliliğin sağlanması, bozulan
doğal dengenin yeniden oluşturulması ve insan sağlığını etkileyecek olan doğal kaynakların korunmasıdır. Temel
hedef pestisitlerden uzaklaşarak biyolojik mücadele ile doğal düşmanlardan faydalanıp üretimde sadece sayıda değil
kalitede de artış sağlamaktır.
Materyal ve Metot
Bu derleme makalede alternatif olarak kullanılan biyolojik ajanlar ve etkinliklerini arttırmak için yapılan düzenlemeler
ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ekolojik tarımda biyolojik ajan olarak tanımlanan doğal düşmanlar; zararlı olan
organizmadan direkt beslenen predatör böcekler, yumurtalarını zararlının ergin veya ergin öncesi gelişim dönemlerine
bırakan ve genellikle arı grubundan olan parazitoidler, hastalık yaparak dengeyi sağlamaya çalışan fungus, bakteri,
virüs, nematod gibi entomopatojenler ile bunların toksin olarak adlandırılan, kimyasal insektisitler gibi herhangi bir
kullanım zorluğu olmayan ve noktasal kullanımlara daha uygun olan ürünleridir.
Bulgular ve Tartışma
Biyolojik mücadelede kullanılan doğal düşmanların hedef olarak direkt zararlı canlıyı baskılaması kimyasal
pestisitlerin aksine hedef dışı canlıların zarar görmesini engeller. Bu amaçla, kimyasal ilaçlardan kaçınılmalı ve
zorunlu olduğu durumlarda sertifikalı ilaçlar kullanılmalı, doğal düşmanların popülasyonlarının hızlı çoğalamadığı ya
da tarımsal tekniklerden kaynaklı olarak sayılarını arttıramadıkları durumlarda laboratuvar ortamında üretilerek
doğaya salınmalı, klasik biyolojik mücadele yöntemi olan tarımsal alanda daha önceden rastlanmayan hastalık
etkeninin doğal düşmanını kaynağından ithal edip üretim yapılan alana bırakılmalıdır. Ekolojik tarım günümüzde
sağlıklı ve genleri bozulmamış yiyeceklerin yanında gıda dışı ürünlerin üretim aşamasında da oldukça önemli bir yer
tutmaktadır. Bu nedenle kalıntıları yıllarca kalacak ve ekosistemdeki canlı organizmaları her yönden etkileyerek,
doğal yaşam alanlarında daralmalara neden olacak kimyasal ilaçların kullanımı önemli oranda azaltılmıştır. Sonuç
olarak bozulan ekosistemin düzenlenmesine katkı sağlanarak hedef dışı canlıların popülasyonları korunmuştur.
Geliştirilen alternatif mücadele yöntemleri ve kullanılan biyolojik ajanlar, tarımda ekonomik kazançları yüksek,
kaliteli ürün alımını arttırmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ekolojik Tarım, Biyolojik Mücadele, Biyolojik Ajan, Predatör Böcekler
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Giriş
Günümüz dünyasında tarım alanlarında daha fazla ürün elde etmek adına insan ve çevre sağlığını tehdit edecek
düzeyde çok fazla yanlış uygulamalar yapılmaktadır. Kuşkusuz bu uygulamaların önemli bir kısmını bitki hastalık ve
zararlılarıyla mücadelede kullanılan kimyasal pestisitler oluşturmaktadır. Ayrıca bu kimyasal pestisitler
uygulandıkları ürünlerde uzun süre kalıntı oluşturabileceği gibi insan ve çevre sağlığında bazı tahribatlara neden
olduğu söylenebilir. Bununla birlikte bazı gelişmiş ülkeler artık bitkisel ürünleri ithal ederken ürünlerdeki kimyasal
pestisit kalıntısını dikkat etmektedirler. Bu nedenle ülkemizde narenciye ve sebze ihracatında bazı sorunların
yaşanmasına neden olmuştur. Şüphesiz dört mevsimin yaşandığı ülkemiz tarımsal üretim çeşitliliği bakımından çok
zengin üretim desenine sahip olduğu söylenebilir. Türkiye’de özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi ile birlikte
son yıllarda GAP kapsamında kuru tarımdan, sulu tarıma geçişin çok hızlı yaşandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
de bahçe bitkileri kapsamında domates yetiştiriciliği önemli düzeyde yapılmaktadır. Domates üretiminde en önemli
zararlılardan birisi hiç kuşkusuz domatesin hem meyvesinde hem de yaprağında beslenmek suretiyle çok ciddi zarar
yapan Domates güvesi (Tuta absoluta)’dir. Ülkemizde domates güvesi ile mücadelede çok önemli oranlarda kimyasal
pestisitlerin uygulandığı görülmektedir. Özellikle Akdeniz’de domates yetiştirilen alanlarda Tuta absoluta ile
mücadelede ortalama 50 ilaçlama yapıldığı bilinmektedir.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada daha önce yapılan çalışmalardan yola çıkarak kimyasal mücadelenin olmadığı ekolojik domates
üretiminde domates güvesi ile mücadelede kullanılabilecek biyopestisitlerin etkinliğinin yanı sıra ülke ekonomisi ve
çevre sağlığı bakımından önemi araştırılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Biyolojik mücadele uygulamaları ile tarımda kimyasal ilaçların kullanımı azalacak, insan ve çevre sağlığına olumsuz
etkileri engellenecektir. Ekolojik tarım sistemi, toprak-su kaynaklarını ve havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve
insan sağlığını en iyi şekilde koruyacaktır. Bu kapsamda kullanılan Azadirachtin, Pyrethrin, Rotenone, Ryania
ve Bacillus thuringiensis gibi biyopreparatlar özellikle Tuta absoluta gibi Lepidoptere karşı uzaklaştırıcı, beslenmeyi
engelleyici, doğurganlığı azaltıcı, kısırlaştırıcı, öldürücü ve yumurta bırakmayı önleyici gibi etkileri bilinmektedir.
Biyolojik mücadele metodunun önem kazandığı, ilaç kullanımının sınırlandırıldığı entegre mücadele uygulamaları,
gelişmekte olan ülkelerde bitki koruma yöntemlerinin en başında gelmektedir. Bu kapsamda yürütülecek çalışmalarda
bitki zararlıları ile mücadeleye yönelik yeni olanaklar araştırılmalıdır. Gerek üretim sırasında gerekse üretim sonrası
aşamalarda üreticilerin teknik ve ekonomik anlamda desteklenmesi gerekir. Bu desteğin etkili sonuç verebilmesi
içinde organik tarımın ana unsurları olan yetiştiricilik, bitki koruma, sertifikasyon ve pazarlama gibi konularda
disiplinler arası çalışmaların özendirilmesi gerekir.
Anahtar Kelimeler: Domates Yetiştiriciliği, Tuta absoluta, Biyopestisitler, Çevre Sağlığı
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Toplumumuzda geçmişten bugüne süregelen kendi yaşam alanlarını güzelleştirme alışkanlığı gerek büyük kentlerde
gerekse kırsal kesimlerde hala devam etmektedir. İnsanlar yüzyıllardan beri süs bitkilerine ilgi göstermiş ve yakın
çevresinde bulundurmuştur. Bazı yabani kasımpatı formları M.Ö. 2100 yıllarında yetiştiricilikleri yapıldığı
bilinmektedir. Mezopotamya, Mısır, Roma, Maya, İslam, Türk -İslam, Rönesans, Yeni ve Yakın Çağ uygarlıklarının
tümünde süs amaçlı bitkiler yetiştirildiğine dair bilgiler mevcuttur. Bu kapsamda özellikle büyük şehirlerde son
yıllarda betonarme yapıların artmasıyla birlikte yeşil alanlara duyulan ihtiyaç iyice hissedilmektedir. Büyük kentlerde
genellikle kent yönetimi tarafından şehrin belirli kısımlarında, yol kenarlarında ve kaldırımlarda insanların yuğun
betonarme arasında nefes alma fırsatı bulabilecekleri yeşil alanlar tesis edilmektedir. Bu yeşil alanlarda görsellik ön
planda tutulduğu için genellikle süs bitkilerine çokça yer verilmektedir. Süs bitkileri sadece yeşil alanları süslendirmek
ile kalmayıp iç mekânlara hatta evlerdeki yatak odasına ve iş yerlerinde çalışma ofislerine kadar girmiştir. İnsanların
bu kadar yakınında olan süs bitkilerinde bazı hastalık ve zararlılar da görülmesi muhtemeldir. Süs bitkilerinde
görülebilecek bu hastalık ve zararlılara karşı uygulanan mücadele metotları tarım alanlarında kullanılan metotlara göre
daha çok önem arz etmektedir. Zira bu mücadele uygulamalarında yapılacak olası bir hatanın insan sağlığı açısından
çok ciddi sonuçlar doğurabileceği öngörülmektedir. Bu çerçevede bize bu kadar yakın olan süs bitkilerindeki hastalık
ve zararlılarla mücadelede insan ve çevre sağlığına zararlı olan kimyasal maddeler yerine insan ve doğaya zararlı
olmayan biyopestisitlerin kullanılabilme imkânları değerlendirilmiştir.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada Bingöl Üniversitesi Kampüsü’nde seçilen 25 geniş yapraklı dış mekan süs bitkisi türü üzerindeki
zararlıların tespiti ve bu zararlılara karşı kullanılabilecek biyopestisitler incelenmiştir. Yaz ve sonbahar aylarında,
kayıt altına alınan bitki türlerinde düzenli olarak yapılan incelemelerle bitki yapraklarındaki zararlılar tespit edilmiş
ve uygulanan biyopestisitlerin zararlılara etkileri gözlemlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Kampüs alanındaki Sarkık Huş (Betula pendula), Kartopu (Viburnum opulus), Yalancı Akasya (Robinia
pseudoacacia), Ağaç Hatmi (Hibiscus syriacus), Çınar (Platanus orientalis), Gül (Rosa sp.) ve At Kestanesi
(Aesculus hippocastanum) gibi bitkiler üzerinde; Yaprak Bitleri (Aphididae), Yaprak Galeri Sineği (Liriomyza
trifolii), Çiçek Thripsi (Thrips spp.), Beyaz Sinek (Bemisia tabaci), Glayöl Thripsi (Thrips gladioli) ve Kabuklu Bitler
(Diaspididae) gibi zararlılar karşı Nicotine, Azadirachtin, Azadirachtin ve Rotenone gibi biopestisitler zararlıların
yoğunlukları göz önüne alınarak belirli aralıkla uygulanmıştır. Bu kapsamda kimyasal bir ilaçlama yapılmamış olup
sadece biyopreparatlardan faydalanılmıştır. Bu kapsamda belirli aralıklarla yapılan gözlemlerde, yapılan uygulamalar
neticesinde kullanılan biyopestisitlere bağlı olarak zararlı oranlarında yaklaşık %35’lik (1/3) azalma görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Süs Bitkileri, Biyopestisitler, Ekolojik Tarım, Türkiye
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Tarih boyunca insanoğlu tarımda birim alandan daha fazla verim almak için çeşitli yöntemler kullanmıştır. Bu
yöntemlerin temelini ise kuşkusuz bitkilerde zararlara neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile mücadele
metotları oluşturmaktadır. Tarım alanlarındaki bu zararlı organizmalarla mücadelede kimyasal pestisitler eski
çağlardan beri insanlar tarafından kullanılmıştır. M.Ö. 1200 yılında kutsal sayılan bazı tuzların herbisit olarak, M.Ö.
1000 yılında kükürdün insektisit ve fungusit olarak kullanıldığı bildirilmektedir (Yıldırım, 2012). 20. yüzyılda Türkiye
dahil tüm dünyada DDT hem tarımda zararlılar ile mücadelede hem de insan ve hayvanlarda bitlenmeye karşı çok
yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar ile artık pestisitlerin insan ve çevre sağlığında
çok ciddi sorunlara neden olduğu anlaşılmış ve başta DDT olmak üzere birçok pestisit kullanımdan kaldırılmıştır.
Materyal ve Metot
Ülkemizde de 2009 yılından bu yana toplam 181 aktif maddenin kullanımına son verilmiştir. Pestisitlerin zararlı
olduğunun anlaşılmasıyla birlikte hastalık ve zararlılarla mücadelede yeni metotlar araştırılmaya başlanmıştır.
Bunlardan en önemlisi şüphesiz insan ve çevreye zararlı olmayan doğayı ve yaban hayatı koruyan biyolojik mücadele
metodu olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan katkısı olmadan doğada, faydalı ve zararlı organizmalar arasında bulunan
doğal denge sonucu ortaya çıkan doğal biyolojik mücadele ile tarım alanlarındaki 100.000’in üzerindeki potansiyel
zararlı türün % 95’inin baskı altına alındığı bildirilmekte ve bunun ekonomiye yıllık 400 milyon Euro’dan daha fazla
katkı sağlayabileceği öngörülmektedir.
Bulgular ve Tartışma
Böylece doğal dengeyi koruyucu ve destekleyici tarımsal faaliyetlerle %95 oranında var olan doğal denge korunmuş
olacağı gibi aynı zamanda geriye kalan % 5’lik ana zararlılarla mücadele de kolaylaşacaktır. Çevre dostu olan İyi
Tarım Uygulamaları, Entegre Mücadele, Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi, Organik Tarım ve Ekolojik Tarım gibi
sistemlerin yaygınlaşması, gıda güvenilirliği ve tüketici bilincinin artması ile birlikte biyolojik mücadele gelecekte
vazgeçilmez bir metot olacak ve insanoğlu doğal dengeyi korumak için daha ciddi ve katı önlemler almak zorunda
kalacaktır. Bu çalışmada pestisitlerin alternatifi olan biyolojik mücadele metodunun ekolojik tarımdaki rolü ve önemi
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ekolojik Tarım, Biyolojik Mücadele, Türkiye
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Giriş
Çökerten sebzelerde fide ölümlerine yol açan yaygın bir hastalıktır. Çimlenen tohumlarda ve genç fidelerde ölümlere
yol açar. Fidelik koşulları uygun olduğu taktirde hastalık, fidelerin tamamen tahrip olmasına neden olabilmektedir.
Çökertenin oluşmasında değişik toprak fungusları etkili olur. En fazla sorumlu olan fungus Pythium spp. dir. Bu
fungus yanında Rhizoctonia solani, Fusarium spp. ve Phytophthora spp. de çökerten oluşumunda etkili olan diğer
toprak patojenleridir. Fungisitler çökerten hastalıklarının mücadelesinde ümit verici olmalarına karşın, fitotoksite,
çevre kirliliği ve insan sağlığına zararlı etkileri nedeniyle problem oluşturmaktadırlar. Florasan Pseudomonaslar,
toprakta yaygın olarak bulunurlar ve özellikle bitkinin genç kökleri üzerinde koloni oluştururlar. Bu bakteriler
hastalıkların baskılandığı topraklarda toprak kaynaklı hastalıkların azaltılmasında en etkili rizosfer bakterileridir. Bu
bölgelerde patojenlerin var olmasına ve çevresel koşulların hastalık çıkışına uygun olmasına rağmen hastalık
yoğunluğu düşüktür. Bu bakterilerin toprak kaynaklı patojenleri baskı altına almasının nedeni hedef patojene karşı
rekabet edebilme güçlerinin fazla olması, patojene karşı bitkiye sistemik dayanıklılık kazandırmaları, mikolotik
enzime sahip olmaları ve antibiyotik veya siderefor gibi metabolitler üretmelerindendir. Bu çalışma domateste
çökertene sebep olan iki patojenin (P. deliense ve R. solani) engellenmesinde daha önceki çalışmalarda ayrı ayrı ya
da ortak etki göstermiş olan altı adet patojen olmayan Pseudomonas izolatının, Joker ve 73-14 domates çeşitlerinde R.
solani+P. deliense karışımına karşı etkinliklerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür.
Materyal ve Metot
Mısır unu kum ortamında geliştirilen R. solani ve P.deliense inokulumları saksı toprağına karışım olarak verilmiş ve
bu saksılara 7-10 günlük gelişme periyodundan sonra bakteri (1x108 cfu/ml- 10 ml/1 g tohum) ile kaplanmış 25’şer
adet, domates tohumu ekilmiştir. Bitkiler 24±2 °C sıcaklık ve % 75-80 nem, 14 saat aydınlık 10 saat karanlık periyot
koşullarında yetiştirilmişlerdir. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekrarlı olarak düzenlenmiştir. Otuz
günün sonunda değerlendirme yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Her iki patojen karışımına karşı yürütülen etkinlik denemeleri sonunda kontrol bitkilerindeki hastalık oranlarında
patojenlerin ayrı ayrı uygulamalarına göre düşüş gözlenmiştir. R. solani’ nin diğer patojenler üzerine antagonist etkisi
bilinmektedir. Bu sonuca göre bu karışımın patojen etkinliğini azaltmasında R. solani’ nin P. deliense üzerinde
antagonist etki göstermiş olabileceğini düşündürmektedir. Deneme sonunda çeşide göre bakteri izolatlarının
etkinlikleri değişmiştir. 73-14 çeşidindeki uygulamalar R. solani + P. deliense’nin bir arada bulunduğu çökerten
zararını farklı oranlarda etkilemiştir. 10fp izolatı % 59.08 etkiyle en yüksek koruma sağlarken, 45fp izolatı % 44.32
etki göstererek en düşük korumayı gerçekleştirmiştir. Joker domates çeşidinde de uygulamalar hastalık oranını
etkilemiş, en yüksek etkiyi % 65,45 ile 32fp ve % 63,17 ile 10fp bakteri izolatları göstermiştir. 45fp izolatı ise % 23.29
etki ile patojenlere karşı etkisiz olmuştur. Her iki çeşitte de % 50’ nin üzerinde koruma sağlayan izolatlar 10fp ve 23fp
bakteri izolatları olmuştur. 45fp izolatı ayrı ayrı patojenlere uygulandığında koruma sağlarken patojen karışımına karşı
aynı korumayı sürdürememiştir. Bu araştırmanın devamında, ümitvar olan patojen olmayan bakteri izolatlarının,
etkilerini artıracak yöntemlerle beraber denenerek yerel mikrobiyal ürün ruhsatlandırma sürecine dahil edilmesi
önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Biyolojik mücadele, domates, çökerten, Florasan Pseudomonas
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Introduction
Various researchers have examined the potential utilization of earthworm-processed wastes, commonly referred to as
vermicomposts, in the horticultural and agricultural industries. Vermicompost is the end-product of the breakdown of
organic matters by earthworm. One of the important bioconverter is Eisenia foetida which is found extensively around
the world in various habitats. Whether used as soil additives or as components of horticultural media, vermicomposts
usually enhanced seedling growth and development, and increased productivity of a wide variety of crops. In this
study, the effects of vermicompost on growth of Lens culinaris and Zea mays was investigated.
Material and Methods
Compost boxes which contain earthworms were purchased from Ekosolfarm. Organic wastes like tea, banana, lettuce
and vegetable and fruit crust were used to feed animals. After 4 months vermicompost was collected and air dried.
Dried vermicompost was mixed with torf in different concentrations (5 , 10, 20 and 40 %) and the effects of these
different growing media on Zea mays and Lens culinaris were investigated under laboratory conditions. Torf was used
as control group. After three weeks some parameters like shoot lengts were measured, fresh and dry weights of shoots
and roots, chlorophyll contents were calculated.
Results and Discussion
The results showed that lenghts of the seedling were decreaed in all concentrations in L. culinaris whereas in Z.
mays seedling lengths were increased in some concentrations ( 5 % and 10 %) compared to control group. Dry weights
of the roots of both plants were changed. It is observed that root dry weights were increased in 10 % and 40 %
concentrations for both plants. Dry weights of leaves were also changed compared to control group. It is observed
that leave dry weights were increased in 5 %, 20 % and 40 % concentratios in L. culinaris whereas there was no
increase in Z. mays. Chlorophyll levels were increaesed in only 5 % concentration for both plants. Overall this study
revealed that effetcs of vermicompost can show variability with different concentrations and on different plants.
Key Words: Eisenia foetida, vermicompost, Lens culinaris, Zea mays, plant growth
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Giriş
Marul (Lactuca sativa L.) mineral ve vitaminlerce zengin doğal bir besin kaynağı olarak sağlıklı beslenmede önemli
bir yere sahiptir. Ancak marul üretiminde en önemli sorun nitrat birikimidir.. Üreticilerin bilinçsizce ve yüksek
oranlarda gübre kullanması, bitkilerde besin element dengesizliği oluşturabildiği gibi nitrat birikimi ve çevre kirliliği
gibi ciddi yaşamsal ve çevresel boyutta sorunlar oluşturabilmektedir. Azotun gereğinden fazla miktarlarda
kullanılması ise bitkinin çok fazla miktarlarda almasına ve proteinlere dönüşümün de kimi faktörlerce engellenmesi
sonucu azot birikimine (NO3¯, NO2¯) neden olmaktadır. Beslenme yoluyla nitrat yüksek miktarlarda tüketildiğinde,
metahemoglobinemi denen klinik bulguların yanı sıra potansiyel olarak kanserojen bir madde olan nitrozaminlerin
oluşması gibi insan sağlığına ciddi zararlar verebilir. Bu çalışmada, ekolojik ve toprak uygunluğu nedeniyle tarımsal
potansiyeli yüksek olan Ödemiş yöresinde, tavuk gübresi kullanımının yörede yaygın olarak yetiştirilen marulda,
sağlık açısından risk oluşturan nitrat birikimi ve besin element içeriğine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Araştırma, Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu deneme tarlalarında 2017 üretim yılında yürütülmüştür.
Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuş olup; organik gübre olarak tavuk gübresi
0, 2, 4, 6 t da-1 dozlarında ve karşılaştırma amacı ile kimyasal gübre kullanılmıştır. Çalışmada, marul yapraklarında
NO3¯N, Toplam N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu değerleri belirlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Denemede, artan oranlarda organik gübre uygulamalarına bağlı olarak marul yapraklarındaki NO3¯N ve toplam N
değerlerinde istatistiki olarak önemli düzeyde artışlar kaydedilmiştir. Marul yapraklarında en düşük NO3-N değeri
hiçbir uygulamanın yapılmadığı kontrol parsellerde 73.4 ppm ve en yüksek değer ise, 6 t da-1 organik gübre
uygulaması ile 293.5 ppm olarak bulunmuştur. İnsan sağlığı yönünden dikkate alındığında ise Türk Gıda Kodeksi
2008 yılı verilerine göre, 1 Ekim – 31 Mart arasında hasat edilmiş, örtü altında yetiştirilen marul için kabul edilebilir
en yüksek nitrat değeri 4500 mg/kg, Açık havada yetiştirilen marul için ise 4000 mg/kg olarak bildirilmiştir. Çalışmada
belirlenen en yüksek yaprak nitrat içeriği, insan sağlığı için risk limitinin altında bulunmuştur. Ceylan ve ark. (2004)
artan oranlarda azot uygulaması yaptıkları çalışmada rokada 205.6- 795.3 ppm NO3¯N analizlerlerken; yapılan bir
survey çalışmasında ise marulda 340- 1832 ppm NO3¯N değerleri saptanmıştır (Ceylan ve ark. 2002). Pôrto ve ark.
(2008) Marul yapraklarında organik gübre uygulaması ile 75.62 ve mineral gübre uygulaması ile 121.98 mg kg-1
nitrat belirlemişlerdir. Ayrıca konvansiyonel yetiştirme sistemlerinde, bitkilerde azot birikimi organik yetiştirme
sistemlerine göre daha yüksek olma eğilimindedir. Araştırmada marul yapraklarında N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn ve
Mn miktarlarının organik gübre uygulamaları ile önemli düzeyde arttığı belirlenmiştir. Yaşadığımız yüzyılda çevre
ve insan sağlığı sorunlarının artmasıyla birlikte, tarımda çevreyle dost organik gübre kullanımı da dikkat çekmektedir.
Toprak özelliklerini iyileştirmekle birlikte, besin elementlerince zengin olup, yavaş salınımlı olan organik gübreler bu
özellikleri nedeniyle verimliliğe katkıları uzun süreli olmaktadır. Ancak gelişigüzel fazla miktarlarda kullanımının
çevre kirliliği yaratabileceği gerçeği göz önünde bulundurularak bilinçli kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: organik gübre, marul, nitrat birikimi, besin element içeriği
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Giriş
Günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi bitkisel ve hayvansal üretimde kullanılan kimyasal girdilerin gıda
güvenliğine ve dolayısıyla da insan sağlığına olan olumsuz etkileridir. Bu etkileri en aza indirmek için geliştirilmiş
olan tarım sistemlerinden bir tanesi de organik tarımdır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada organik tarım sistemlerinin özellikleri belirtilerek çevre sağlığı ve gıda güvenliği açısından
değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Kimyasalların yoğun ve bilinçsiz bir şekilde kullanılmaları sonucunda gıdalarda, toprakta, su ve havada kalıntılar ya
da dönüşüm ürünleri kalabilmektedir. Bitki ve hayvanlar bu kimyasal maddeleri kendi bünyesinde biriktirmektedir.
Böylece gıda maddelerinde bulunması istenmeyen yabancı maddeler biyoçeşitliliğin azalmasına neden olmakta, gıda
güvenliği tehdit edilmekte ve insan sağlığına yönelik tehlikeler ortaya çıkmaktadır. Organik tarım; insana ve çevreye
dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas itibariyle organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası,
bitkinin direncini arttırma, parazit ve predatörlerden yararlanarak üretimi gerçekleştiren ve üretimde ürünün
kalitesinin yükselmesini ilke edinen bir üretim şeklidir. Organik tarım kimyasal girdi ve genetiği değiştirilmiş
organizmalar içermemesi gibi nedenlerden dolayı gıda güvenliği açısından olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Tarım
yapılabilecek toprakların azalması, kullanılabilir su kaynaklarının çeşitli nedenlerle yararlanamayacak duruma
gelmesi, artan nüfusla birlikte değerlendirildiğinde, sürdürülebilir nitelikte, sağlıklı, güvenli, yeterli gıda üretimi ve
kaliteli bir yaşam ortamı oluşturmak için organik tarımın üzerinde daha fazla çalışılması, üretici ve tüketicinin daha
fazla bilgilendirilmesi gerekmektedir. Tüm insanlığın ve gelecek nesillerin sağlığını koruyarak ve daha sağlıklı ürünler
elde ederek uzun dönemde gıda güvenliğini sağlayacak olan bir sistemdir.
Anahtar Kelimeler: Organik tarım, gıda güvenliği, kimyasal, sağlık
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Giriş
Organik tarım kısaca toprakların, ekosistemin ve insanların sağlığının sürdürülmesini sağlayan bir üretim sistemidir.
Organik tarımın hedefi gelenek, yenilik ve bilimi birleştirerek paylaştığımız çevreye faydada bulunmak ve adil
ilişkilerle yaşamın içinde yer alan herkes için iyi bir hayat sağlamaktır. 2015 yılı verilerine göre ülkemizde toplam
197 üründe 515.268 ha alanda 1.829.291 ton üretim yapılmaktadır. Organik tarımda bitki koruma alanı, zararlılar ve
hastalıklarla mücadelede kendine özgü yöntemler içermektedir. Bu çalışmada bu yöntemler arasında yer alan
biyotenik mücadelenin organik tarımda kullanım alanı incelenmiştir.
Materyal ve Metot
Organik tarımda mücadele yöntemleri içerisinde pestisitlerin, herbisitlerin, kimyasal gübrelerin, büyüme
hormonlarının, antibiyotiklerin ve modifiye edilmiş genlerin kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Organik çiftçiler,
ekolojik sistemin korunması ve kirliliğin azaltılmasını benimsemek ve buna uygun davranmak durumundadırlar.
Benimsenmesi gereken bir yöntem de biyoteknik mücadeledir. Biyoteknik yöntemler hedeflenen zararlı türlerin
biyoloji, fizyoloji ve davranışları üzerinde etkili olan bazı maddeler kullanarak, zararlıların normal özelliklerini
bozmak suretiyle uygulanan yöntemler olarak kabul edilebilir. Daha açık bir deyimle cezbedici ve tuzak sistemleri,
feromonlar, hormonlar, repellentler, beslenmeyi ve yumurtlamayı engelleyici her türlü faktör üzerinde araştırma,
geliştirme ve uygulama olarak tanımlanmaktadır. Biyoteknik yöntemlerin en önemli avantajı spesifik olması ve çevre
koşullarına adapte edilebilir olması, buna karşın istenmeyen yan etkilere neden olmamasıdır. Biyoteknik mücadelenin
dezavantajları ise metodunun bilgi yoğun bir metot olması ve üretici alışkanlıklarıdır. Ayrıca kullanılan feromonların
hedef dışı organizmalara etkisinin bilinmemesi, yüksek işçilik maliyeti, renk tuzakların faydalılar üzerine olası
olumsuz etkileri, kimyasalllara oranla düşük biyolojik etkiye sahip olması ve birden çok zararlı organizmanın
bulunması halinde metodun kullanımdaki zorluklar diğer dezavantajları arasında sayılabilir. Ancak hiçbir zirai
mücadele metodunun tek başına yalnızca faydalı veya zararlı olmadığını unutmamak gerekmektedir.
Bulgular ve Tartışma
Temiz çevre ve sürdürülebilir tarım için organik tarımın gelişmesi önemlidir. Biyoteknik yöntemlerin araştırılması,
elde edilen bulguların uygulamaya aktarılması için üniversitelerimiz, araştırma enstitüleri, özel sektör ve üreticiler
işbirliği yapmalıdır. Entegre mücadele, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları konusunda çalışmaların desteklenmesi
ve üreticilere verilen desteklerin devam ettirilmesi ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan ve çevre sağlığının
korunması da sağlanmış olacaktır. Biyoteknik mücadele konusunda yapılacak çalışmalar ülkemizde modern tarımsal
üretim sistemlerinin gelişmesine, sürdürülebilir tarıma ve gıda güvenilirliğine çok büyük katkılar sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: biyoteknik, feromon, mücadele, organik tarım
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Giriş
Piyasada var olan tarımda kullanılan tüm yağlar petrol ürünlerinin arıtılmasıyla oluşur ve aynı zamanda mineral yağ
olarak da bilinmektedir. Petrol yağları yıllardır kullanılmakta olan klasik yağlardır. Petrolün arıtılmasından sonra su,
deterjan (genelde yağın yayılıp yapışmasını artırmak için, bitkiler için zararlı olmayan) viskozite geliştirici ve aşınma
önleyici birtakım katkılar eklenmek suretiyle üretilirler. Bu çalışmada; tarımda kullanılan mineral yağların pestisit
olarak ve diğer ürünlerle birlikte kullanımı ile çevreye, bitkiye, doğal düşmanlara etkileri ele alınmıştır.
Materyal ve Metot
Tarımda kullanılan yağlar fazla damıtılan, suyla karıştırılabilen petrol ürünleridir. Nitrojen ve kükürt bileşiklerini
içeren hidrokarbonlardan oluşur. Tarımda kullanılan yağları uygulama zamanına göre ve yağın özelliklerine göre
olmak üzere ikiye ayırabiliriz: uygulama zamanına göre kışlık ve yazlık yağlar, yağın özelliklerine göre ise bitkisel
ve petrol yağları. Mineral yağlar tarımda 1920’lerden beri özellikle turunçgillerde kabuklu böceklere ve yağlı benek
hastalığına karşı pestisit olarak kullanılmaktadır. Yağlar böcekler üzerinde farklı etkiler gösterebilirler. En önemli
etkisi, bitki yüzeyine uygulandığında kapladığı bütün böceklerin (ergin, larva, yumurta) solunum deliklerini kapatarak
böceklerin boğularak ölmelerine neden olmasıdır. Çoğunlukla akar ve böceklerde yumurta yüzeyindeki gaz alış
verişini önleyerek ya da yumurta yapısını değiştirerek etkili olurlar. Yumurta kabuğundan girerek metabolizma ve
solunum olaylarına engel olurlar. Böcek ya da akarların diğer dönemlerine karşı kullanıldığında yağlar boğulmaya
neden olarak solunum sistemini bloke eder ya da kütikula tabakasını bozar. Ayrıca beslenmeyi engelleme özellikleri
de vardır. Mineral yağlar Lepidoptera, Homoptera, Thysanoptera ve Acarina takımlarına bağlı birçok türün
mücadelesinde etkili olarak kullanılmaktadır.
Bulgular ve Tartışma
Mineral yağların kullanımı yıllardır turunçgiller ve süs bitkileriyle sınırlı kalmıştır. Son yıllarda düşük toksisite, direnç
oluşturmama, çevreye ve sağlığa zararlı etkilerinin bulunmaması, entegre mücadele programlarına uyumu ve böcek
davranışlarını değiştirme gibi özelliklerinden dolayı kullanımı artan mineral yağların doğada uygulanan her etmen
gibi bitkiye, bazı zararlı ve faydalı böceklere etkileri ve diğer ürün gruplarında da etkinliği konusunda araştırmaların
devam ettirilmesi gerekmektedir. Entegre mücadele programlarında diğer bileşenlerle birlikte kombine edilerek
kullanımı sayesinde hem fazla ilaçlamaların önüne geçilecek hem de doğal ekosistemi bozmadan zararlılarla mücadele
edilmiş olunacaktır.
Anahtar Kelimeler: mineral yağ, entegre mücadele, çevre, bitki, tarım
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Giriş
Çalışmamız havza içerisinde organik ceviz yetiştiriciliği için uygun alanların belirlenmesi ve haritalandırılması
amaçlanmıştır. Ceviz yetiştiriciliğinde en önemli sınırlayıcı faktör olan ilkbahar geç donlarıdır. Halihazırda
yetiştiriciliği yapılan yerel çeşitler ve ulusal çeşitler birçok bölgede ilkbahar geç donlarından zarar görmektedir.
Çalışmamız özellikle ülkemizin ceviz yetiştiriciliği konusunda temel problemlerinden biri olan bölgeye uygun çeşidin
belirlenmesi sorununa çözüm getirmesi açısından önem arz etmektedir. Uygun alanlar belirlenirken ekonomik
anlamda ceviz yetiştiriciliği düşünülerek, cevizin, çiçeklenme tarihleri, yapraklanma tarihleri, iklim ve toprak istekleri,
verim ve kalite özellikleri, ekonomik değerleri gibi birçok özellik belirleyici olacaktır. Özellikle ilçelerdeki atıl
durumda olan arazilerin tarımsal üretime katılması ekonomik olarak bölge halkına fayda sağlayacaktır.
Materyal Metot Aşağı Kelkit Havzası, Tokat ili (Reşadiye, Başçiftlik, Niksar, Erbaa) ve Amasya ili
(Taşova) sınırlarını içerisinde bulunan bölgedir. Havzanın toplam alanı 433.703 hektardır. Bölgenin rakımı, taban
arazilerde 200-590 metre arasında olup etrafı dağlarla çevrilidir. Dağların yüksekliği batıdan doğuya doğru gidildikçe
1400 metrelere kadar artmaktadır. Havzada, toplam 137.812 hektar alanda sulu ve susuz tarım yapılmaktadır. Havzada
187.327 hektar orman ve fundalık alanı, 42.488 hektar çayır-mera alanı bulunmaktadır. Havzada büyük sanayi
kuruluşu bulunmamakta olup yöre halkı geçimini ağırlıklı olarak tarımla sağlamaktadır. Ceviz bölge için önemli bir
ekonomik ürün özelliğindedir. Özellikle Niksar ilçesinde cevize dayalı sanayi oluşmuştur. Çalışma kapsamında Kelkit
havzası hakkında elde edilen verilerin (Arazi Kullanım Kabiliyeti, kirlilik, topoğrafya, toprak yapısı) veritabanın
oluşturulması, haritalanması ve üretilmesinde ArcGIS 9.3 yazılımı kullanılmıştır. Çalışmada havza alanları içerisinde
organik ceviz yetiştiriciliğine elverişli alanların haritaları oluşturulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmada alan taraması yapılarak GPS yardımıyla noktasal veriler toplanmıştır. Belirlenen bu noktalar, Arazi
kullanım durumu, toprak yapısı, yerleşim yerlerine uzaklık, sanayi ve maden alanlarına uzaklık ve erozyon riski
bakımından değerlendirilmiş ve puanlama sistemi oluşturulmuştur. Arazilerin yöneyleri ve rakımları DEM
haritalarından yararlanılarak ArcGIS programında uygun olmayan alanlar belirlenmiştir. Toplanan bu noktasal veriler
ArcGIS programında IDW tekniğiyle analiz edilmiş ve haritalar oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Aşağı Kelkit Havzası, Tokat, Organik Ceviz Yetiştiriciliği, GIS, IDW
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Giriş
Dünya nüfusunun hızla artması ile birlikte protein ihtiyacında da artış olmaktadır. Karasal proteinin azalmasıyla
insanoğlu sucul alanlardan protein elde etmeye çalışmaktadır. Buna paralel olarak doğal kaynaklar hızla
tükenmektedir. Doğal kaynaklardaki proteinin azalmasıyla birlikte yetiştiricilik yoluyla sucul protein üretimi gündeme
gelmiştir. Yetiştiricilik yoluyla su ürünleri üretirken gerek deniz gerekse iç sular plansızca kullanılmaktadır. Tüm
yetiştiricilikte olduğu gibi su ürünleri yetiştiriciliği yapılırken doğaya zarar vermeden, kaynakların sürdürülebilir bir
şekilde kullanılması gerekmektedir. Su ürünlerinde suyun sürdürülebilir kullanımı için çeşitli üretim yöntemleri
mevcuttur ve bu yöntemler geliştirilebilir. Yetiştiricilikte kullanılan suyun tekrar tekrar kullanılmasıyla su kaynakları
daha etkili ve sürdürülebilir kullanılabilir.
Materyal ve Metot
Gelişmiş ülkeler akuakültür faaliyetlerini sürdürürken farklı yöntemler ve sistemler uygulamaktadırlar. Kapalı devre
yetiştiricilik sistemleri bunlardan en yaygın olanlarıdır. Ülkemizde de özellikle deniz balıkları kuluçkahanelerinde
kapalı devre üretim gerçekleştirilmektedir. Kapalı devre sistemlere günlük olarak %5-10 civarında taze su girişi
yapılarak aynı su ile üretim gerçekleştirilmektedir. Bazı ülkeler balık üretimi yaparken sisteme entegre ettikleri
yöntemlerle sebze yetiştiriciliği de yapmaktadırlar. Akuaponik olarak adlandırılan bu sistemlerde yemleme yapılan
balık tankından çıkan suyla topraksız olarak sebze yetiştiriciliği verimli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu
yöntemler çeşitli şekilde dizayn edilerek hem alandan hem de sudan tasarruf yapılabilmektedir. Ayrıca diğer bir üretim
şekli de yeraltı suyu kullanarak yapılan balık yetiştiriciliğidir. Muğla ili, Milas bölgesinde bu yöntem
uygulanmaktadır. Sondajla elde edilen tuzlu su ile farklı deniz balığı türleri yetiştirilmektedir. Ülkemizde olduğu gibi
bu yöntem birçok ülke de kullanılmaktadır.
Bulgular ve Tartışma
Günümüzde doğal kaynakların çoğu tehlike altındadır. Bu kaynaklar içerisinde en çok yıpratılan ve hızla azalan
kaynak ise hiç şüphesiz ki yaşam kaynağı olan sudur. Karasal proteinin erişimine alternatif olarak daha kolay, ucuz
ve sürdürülebilir kılmak için sucul proteini arttırmak gerekmektedir. Sudan protein sağlarken su kullanımının
sürdürebilirliği gittikçe önem arz etmektedir. Akuakültür, kaynakların bilinçli kullanılmasıyla, çevreye olan etkilerinin
azaltılmasıyla sürdürülebilir şekilde yapılabilir bir üretimdir. Üretimde kullanılan su tekrar tekrar kullanılarak ve en
sonunda arıtılarak doğaya uygun şekilde salındığında sürdürülebilirliği sağlanmış olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Akuakültür, sürdürülebilirlik, kapalı devre, akuaponik, çevre
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Research of the Effects of Some Endemic Plant Extracts to Root-knot Nematode
Meloidogyne arenaria by Pot Experiments
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Giriş
Bitki ekstratlarının nematodlara olan toksik etkileri pek çok araştırıcı tarafından bildirilmiştir. Fakat daha önce test
edilmemiş bitki türlerinin (özellikle endemik bitkilerin) nematisit potansiyelinin değerlendirilerek kullanım
olanaklarının araştırılması gereklidir. Bu amaçla, ülkemizdeki bazı endemik bitkilerinden elde edilen ekstraktların,
kök-ur nematodunu M. arenaria etkileri saksı denemeleri ile araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışmada kullanılan endemik bitkilerden Psephellus straminicephala (Hub.-Mor) Wagenitz (Asteraceae), Salvia
huberi Hedge (Lamiaceae) ve Gypsophila sphaerocephala Fenzl ex Tchihat. var. cappadocica (Boiss. & Balansa)
Boiss. (Caryophyllaceae) 2014 yılı Temmuz ayında, Erzurum’dan toplanmıştır. Toplanan örnekler “Flora of Turkey
and the East Aegean Islands” adlı eserden teşhis edilmiştir. Kurutulan bitkilerden sulu bitki ekstraktları hazırlanmış
ve çalışmada %1, %0,5 ve %0,25 olacak şekilde 3 farklı konsantrasyonda kullanılmıştır. Kök-ur nematodu M.
arenaria ile bulaşık bitki köklerinden elde edilen 1000 adet nematod yumurtası, plastik torbalarda bulunan 200 gram
steril kumlu toprağa bulaştırılmıştır. Nematod inokulasyonundan hemen sonra, her bir torbaya 20 ml bitki ekstraktı ve
kontrol uygulamalarına ise aynı miktarda su eklenmiştir. Uygulama yapılan topraklar plastik torbalarda 1 hafta
bekledikten sonra saksılara alınarak nematoda hassas domates fidesi şaşırtılmıştır. Denemeler 4 tekerrürlü olarak
25±2 °C’deki serada 4 hafta yürütülmüştür. Deneme sonunda, ekstratların bitki gelişimi üzerine etkilerini belirlemek
amacıyla, her bir uygulamaya ait bitkinin gövde boyu, kök ağırlığı, bitki gövde yaş ve kuru ağırlığına ait değerler
kaydedilmiştir. Ekstraktların nematoda etkilerini belirlemek için köklerdeki urlanma oranı ve yumurta kümesi miktarı
0-5 skalasına göre değerlendirilmiştir. Veriler SPSS programı kullanılarak istatiksel olarak analiz edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Denemeye alınan endemik bitkilerin ekstraktları ve dozları arasında bitki gövde boyu, kök ağırlığı, bitki gövde yaş ve
kuru ağırlığı bakımından istatistiksel olarak farklılık bulunmadığı belirlenmiştir. Meloidogyne arenaria ile bulaşık
bitkilerde nematodun neden olduğu urlanma oranı ve yumurta kümesi, P. straminicephala türünün %1 ve %0,5’lik
konsantrasyonlarının uygulandığı bitkilerde, en düşük olarak tespit edilmiştir. Bu iki kriter bakımından G.
sphaerocephala var. cappadocica türünden elde edilen ekstraktın en düşük konsantrasyonu (%0,25), kontrole göre
istatiksel olarak farklılık göstermemiştir. En etkili bulunan P. straminicephala türü Asteraceae familyasından olup, bu
familyaya bağlı pek çok türün nematisit etkiye sahip bileşikler bakımından önemli bir potansiyeli olduğu daha önceki
çok sayıda çalışmada da ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Meloidogyne arenaria, endemik bitki, ekstrakt, Asteraceae
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Giriş
Toprağın, kimyasal fumigant bileşenler kullanılarak steril edilmesi fumigasyon ve bu işlemin doğal yollarla yapılması
ise biyofumigasyon adını almaktadır. Fumigasyon amacıyla kullanılan kimyasallar, toprak, doğa, çevre ve insan
sağlığı için son derece zararlı iken, biyofumigasyonda ise böylesi bir durum söz konusu değildir. Biyofumigasyonun
felsefesi, fumigasyon ile tamamen aynı olmakla beraber, fumigant özellikli materyaller çevreye dost özelliktedirler.
Biyofumigasyon uygulamalarında en yaygın kullanılanlar arasında, lahanagiller (Brassicacae spp.) gelmektedir.
Materyal ve Metot
Lahanagiller, zengin Glikosinolat içerikleri ile hem insan sağlığı hem de toprak mikrobiyolojisine olumlu etkileri ile
bilinirler. Bu bitkilerin toprakta yetiştirilmesi, çiçeklenmenin yarısının tamamlandığı dönemde toprağa karıştırılması
ve klasik fumigasyonda olduğu şekilde toprağın örtülmesi, biyofumigasyonun ana aşamalarıdır. Bunun sonucunda
başta toprağın organik kapasitesi artar ve dolayısıyla toprak mikrobiyolojisi üzerinde de etkiler oluşur. Bu etkilerin
başında topraktaki zararlıların olumsuz etkilenmesi, hastalık etmenlerinin popülasyonlarının azaltılması ve yabancı
otların tohumlarının çimlenmelerinin engellenmesi gelir. Bu etkilerin oluşması 2 ana sebebe bağlanmaktadır.
Bunlardan ilki, toprağa karıştırılan bitkisel bileşenlerin içerdiği başta GLC olmak üzere zararlı, patojen ve yabancı
otlara toksik bileşenlerdir. Bu etkinin diğer sebebi ise, toprağa karıştırılan organik bileşenlerin, topraktaki yararlı
mikroorganizmalar üzerindeki olumlu etkilerinden kaynaklanmaktadır.
Bulgular ve Tartışma
Biyofumigasyon uygulamaları ile topraktaki bitkilerde hastalık meydana toprak patojenlerinden başta funguslar,
nematodlar ve yabancı otların kontrolünde başarılı sonuçlar elde edilmiş olup, bu konularda oldukça fazla sayıda
araştırma bulunmaktadır. Ülkemizde de, lahana üretimi ile özdeşleşmiş Karadeniz bölgesinde yapılan çalışmalarda
da, 40 farklı lahanagilin, dünyadaki en yaygın kök ur nematodları ile mücadelede kullanımı araştırılmış ve ümitvar
sonuçlar elde edilmiştir. Bu bitkilerden başta Roka (Eruca sativa L.) ve turb (Raphanus sativus L.)'un, kök ur
nematodlarının mücadelesinde son derece etkili olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: BRASSİCA, BİYOFUMİGASYON, kök ur nematodları
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Giriş
Kara salyangozu yetiştiriciliği Avrupa’da birçok ülkede, çeşitli yetiştiricilik sistemleri ile başarılı bir şekilde
yapılırken, Türkiye’de birkaç deneme üretimi hariç, ciddi anlamda yüksek tonajlı bir üretim yoktur. İhracat hâlâ
toplama yolu ile gerçekleştirilmektedir. Doğadaki stokları ülkemizde de giderek tükenmekte olan ve dünya pazarında
yüksek talep gören bu ürünün yetiştiriciliğinin yapılması kaçınılmazdır. Bu çalışmamızda yetiştiriciliği en çok yapılan
türlerden Helix aspersa’nın yumurtlamaya dair verileri tartışılmıştır.
Materyal ve Metot
H. aspersa (n=60) damızlık salyangozlar Nisan 2010 tarihinde İzmir-Urla’dan toplanmıştır. Damızlıkların toplandığı
geceler, havadaki nem oranı %85-%93 arasında değişirken, hava sıcaklığı 17-18°C olarak ölçülmüştür. Damızlık
salyangozlar için 60x60x15 cm boyutunda kavak ağacından bir kasa hazırlanmıştır. Salyangozların tutunmasını
sağlamak için, aralarına 4 adet 60x12 cm’lik birbirine paralel tahtalar monte edilmiştir. Yumurtaların bırakılması için
15 cm derinliğinde içi torf dolu 2 adet saksı konulmuştur. Kasa, etrafı salyangozların kaçmaması için iki sıra bakır tel
ile çevrilmiş ve tellere 9V elektrik akımı verilmiştir. Ortam sıcaklığı ve nemi, termometre ve nemölçer ile izlenmiştir.
Çalışma süresince ortam sıcaklığı 20-24°C arasında seyrederken nem %70-%90 arasında değişmiştir. Ortam nemi,
günde 3 kez püskürtme yöntemiyle sağlanmış ve günde üç kez ortam havalandırılmıştır. Zamanlayıcı bir priz
kullanılarak, salyangozlara bahar gün döngüsü yaşatılmış ve 12 saat aydınlık, 12 saat karanlık fotoperiyot
uygulanmıştır. Yemleme günde 1 kez ve karanlık döngüsü başlamadan 1 saat önce, nemlendirmeden sonra yapılmıştır.
Kullanılan toz yemin formülü mısır unu %40, soya unu %20, mermer tozu %20, buğday unu %18, vitamin mix %1,
mineral mix %1 şeklindedir. Yemleme yöntemi olarak ad libitum seçilmiştir.
Salyangozlar yumurtalarını bıraktıktan sonra saksılar yavaşça boşaltılıp yumurtalar dikkatli bir biçimde sayılarak
inkübasyon kaplarına aktarılmışlardır. Nem düzeyini sabit tutmak ve yumurtaları karanlıkta inkübe etmek maksadıyla
tabakların üstü diğer bir kap ile örtülmüştür.
Yumurta açılma oranları hesap edilirken, yumurtadan çıkan yavru salyangozların sağlıklı bir biçimde sürünme
aktivitesini gerçekleştirerek tabağın üst bölümüne kümelenmesi gözetilmiş ve sayım yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Damızlıkların ortalama ağırlıkları 8,70±2,27 gr (min=5,13 gr, max=14,46 gr, CV= %26,09) olarak kaydedilmiştir. İlk
yumurta bırakma aktivitesi 28 gün sonra gerçekleşmiş olup her bir yumurtlama aktivitesinin toprağı kazma,
yumurtaları bırakma, toprağı örtme olarak 3 fazda gerçekleştiği ve bunun yaklaşık 24 saat sürdüğü gözlemlenmiştir.
Çalışma süresince 15 yumurtalama gerçekleşmiştir. Fekondite 86,93±29,31 (min= 48, max= 156, CV= %33,72) olarak
belirlenirken, yumurta açılma oranı ise %95,48 olarak kaydedilmiştir. İnkübasyon süreleri 20-24°C sıcaklıkta 13-14
gün arasında değişmiştir. Her bir yumurtanın ağırlığı 0,02 gr olarak ölçülmüştür. Yumurtaların boyu 1 mm
hassasiyetindeki kumpas ile ölçülmüş ve 4 mm olarak kaydedilmiştir. Literatür taraması yapıldığında, inkübasyon
süresinin diğer çalışmalardaki sürelerden daha kısa olduğu görülmüştür. Bunun da sıcaklığın diğer çalışmalara oranla
daha yüksek seyretmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Yumurta açılma oranındaki %4,52’lik kaybın steril
edilmemiş torftan meydana gelebilecek kontaminasyon veya transfer sırasında elleme - hasar görme sebebiyle
olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kara salyangozu, Helix aspersa, salyangoz yetiştiriciliği, salyangoz yumurtası
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Giriş
İnsektisit, böceklere karşı kullanılan bir çeşit pestisittir.Bu çalışmada organoklorlu (klorfenson:CHF) ve organofosfat
(dimetoat:DİM) grubundan iki ayrı insektisitin ömür uzunluğu üzerine etkileri model bir organizma olan Drosophila
melanogaster’in vestigial mutant soyu kullanılarak araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
Bu amaçla çalışmamızda, D.melanogaster’in vestigial mutant soyuna ait ♀ ve ♂ popülasyonları kullanılmıştır. Aynı
yaşlı ve virgin bireylerden oluşan popülasyonu oluşturabilmek için pupadan çıkan bireyler henüz çiftleşmeden beş
saatte bir üç gün sürekli olarak toplanmış ve ayrı ayrı kültür şişelerinde olmak üzere uygun sıcaklık
kabinlerinde tutulmuştur. Yapılan ön denemeler ile DİM için 0,5;1;1,5;2ppm ve CHF için de 2,5;5;7,5;10 ppm
uygulama dozları seçilmiştir. İki ayrı popülasyona ait üç günlük (72±4 saatlik) 100♂ ve 100♀ birey kullanılarak distile
su kontrol, DMSO kontrol ve farklı dozlarda insektisit içeren uygulama grupları oluşturulmuştur.Kontrol gruplarına
ait bireyler yalnızca standart Drosophila Besiyeri (SDB) ile uygulama grupları ise SDB+DİM/CHF içeren besiyeri ile
kronik olarak beslenmişlerdir. Tüm bireyler haftada iki kez taze besiyerine aktarılmış ve ölen bireyler ortamdan
uzaklaştırılarak kayıtları tutulmuştur. Bu işlemler en son birey ölünceye kadar sürdürülmüştür. Tüm uygulamalar üç
tekerrürlü yapılmıştır. Kontrol ve uygulama gruplarına ait sonuçlar istatistiksel olarak tek yönlü varyans analizi ile
karşılaştırılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmamız sonucu, DİM uygulanan vestigial ♀ popülasyonunda maksimum ömür uzunluğu DMSO kontrol
grubunda 67 gün, en düşük (0,5ppm) ve en yüksek (2ppm) uygulama gruplarında 24 ve18; ♂ popülasyonunda ise bu
değerler sırasıyla 65, 21 ve 15 gün olarak bulunmuştur. Aynı insektisit için ortalama ömür uzunluğu ise ♀
popülasyonunda 45,71±1,68, 12,96±1,69 ve 8,03±1,69; ♂ popülasyonunda da 39,98±1,63, 11,10±1,88 ve 6,64±1,88
gündür. CHF uygulanan vestigial ♀ popülasyonu için gözlenen maksimum ömür uzunluğu değerleri de DMSO
kontrol grubunda 67 gün, en düşük (2,5ppm) ve en yüksek (10ppm) uygulama gruplarında 40 ve 27; ♂
popülasyonunda ise bu değerler sırasıyla 65, 33 ve 24 gündür. CHF için ortalama ömür uzunluğu da ♀
popülasyonunda 45,71±1,68, 25,23±1,93 ve 16,79±1,93; ♂ popülasyonunda da 39,98±1,63, 21,87±2,05 ve
14,82±2,05 gün olarak belirlenmiştir. Her iki insektisit için kontrol ve deney gruplarına ait grup içi ve gruplar
arasındaki fark P<0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur.Ayrıca hem ♀ hem de ♂ popülasyonlarında artan insektisit
konsatrasyonuna bağlı olarak ömür uzunluğu azaldığı için negatif korelasyonda tespit edilmiştir. İstatistiki olarak
belirlenen negatif korelasyon değerleri ise DİM uygulanan ♀♀’de R:-0,729, ♂♂’de R:-0,705; CHF uygulanan ♀♀’de
ise R:-0,719, ♂♂’de R:-0,694 olarak hesaplanmıştır. İnsektisitlerin tüm grupları, hedef organizmaların yanı sıra hedef
olmayan ve aynı ekosistemi paylaşan organizmaları da etkilemektedir. Bu durum onların gelişim parametrelerini,
yaşam faaliyetlerini, üreme potansiyellerini ve en önemlisi genomik yapılarını değiştirmekte ve mutant bireyler
açısından biyoçeşitlilik sınırlandırılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Drosophila melanogaster, vestigial, dimetoat, klorfenson, ömür uzunluğu
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(12474) Endoparazitoid Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae)’nın
Konak Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Puplarında Oluşturduğu
Biyokimyasal Stres ve Enzim Aktivitesi Üzerine Etkileri / Effects of Endoparasitoid
Pimpla turionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae) on the Biochemical Stress and
Enzyme Activity of Host Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Pupae
SERKAN SUGEÇTİ 1, CİHAT ÇELİK 2, ENDER BÜYÜKGÜZEL 2, KEMAL BÜYÜKGÜZEL 3
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2
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
3
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Giriş
Tarımsal alanlarda böceklerin zararlarını önlemek için kullanılan insektisitlerin çevre ve insan üzerindeki olumsuz
etkilerinin yanı sıra zararlılarda oluşabilecek direnç mekanizması biyolojik mücadelenin önemini artırmıştır. Biyolojik
mücadelede Hymenoptera ordosuna ait parazitoid türler yaygın olarak kullanılmaktadır. Zararlı böcekler ile daha etkili
bir mücadele yapılabilmesi için; mücadelesi yapılacak zararlılara karşı salınan parazitoidin popülasyonunun yüksek
olması gereklidir. Bu amaçla laboratuvar şartlarında parazitoidlerin kitle halinde üretilmesi ve biyolojik mücadelede
etkili bir şekilde kullanılması önem kazanmıştır. Bu durumda öncelikle konukçu ve parazitoitin biyolojilerinin ve iki
tür arasındaki etkileşimlerin çok iyi bilinmesi gerekir. Bu çalışmada; endopazitoid Pimpla turionellae L. ile
konak Galleria mellonella L. model böcek olarak kullanılmış ve parazitoid-konak arasındaki etkileşimin
biyokimyasal ve fizyolojik açıdan analiz edilmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada; Bülent Ecevit Üniversitesi Hayvan Fizyolojisi ve Biyokimya Araştırma Laboratuvarından temin
edilen G. mellonella pupları ve P. turionellae ergin bireyleri kullanıldı. G. mellonella’nın 20 pupuna karanlık
ortamda P. turionellae dişileri tarafından yumurta bırakılması sağlanması için parazitleme işlemi yapıldı. Parazitlenen
pupların ağırlıkları ölçülerek kaydedildi. Parazitleme yapıldıktan 24, 48, 72, 96 ve 120 saat sonra puplar; 5 ml fosfat
tamponunda (K2HPO4) (pH:7.4) önce 24000 rpm’lik doku öğütücü homojenizatörde (Ultra Turrax, Ika T18 basic
NC, USA) daha sonra ultrasonik homojenizatörde (10 sn, 30 w) (Bandelin Sonoplus HD2070, Berlin, Germany)
parçalandı. Elde edilen süspansiyon +4 °C’de, 1000 x g’de 10 dakika santrifüj edildi. Çöküntü atılarak üst sıvılardan
elde edilen örneklerin; Roche cobas c600 cihazı ile uygun kitler kullanılarak bazı biyokimyasal parametreleri ve
metabolik enzim aktivitelerindeki değişimler analiz edildi.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan analizlerde; Kontrol grubuna göre metabolik enzimlerden aspartat aminotransferaz (AST) ve alanin
aminotransferaz (ALT) aktivitesinin 72 saate kadar düştüğü, 96 ve 120 saat sonra arttığı tespit edildi. Biyokimyasal
hasar belirteci olarak direk bilirubin ve total bilirubinin 48 saat sonunda arttığı görülürken; parazitlenmeden 120 saat
sonra azaldığı belirlendi. Metabolik enzimlerden kreatin kinaz (CK), alkalen fosfataz (ALP) ve gama glutamil
transferazın (GGT) parazitlemeden 72 saat sonra istatiksel olarak önemli derecede arttığı tespit edildi. Biyokimyasal
parametrelerden üre ve ürik asit miktarının 120 saat sonunda istatiksel olarak artığı belirlendi. Ayrıca antistreptolizin
O (ASO) miktarının artması böceğin immün sisteminin olumsuz yönde etkilediğinin belirtecidir. Bu çalışmanın
sonucunda; P. turionellae parazitoidinin G. mellonella pupları üzerinde biyokimyasal strese neden olduğu tespit
edilmiştir. Ayrıca P. turionellae parazitoidinin, konağın immün sistemini baskıladığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Galleria mellonella, Biyolojik mücadele, Enzim aktivitesi, İmmün yanıt
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(12475) Oksfendazolün Yapay Besin ile Beslenen Galleria mellonella L. (Lepidoptera:
Pyralidae) Larvalarının Hemolenf Enzim Aktivitesi ve Total Protein Miktarı
Üzerindeki Etkileri / Effects of Oxfendazole on the Enzyme Activity and Total Protein
Amount in Hemolymph of Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Larvae
Reared on Artificial Diet
1

SERKAN SUGEÇTİ 1, KEMAL BÜYÜKGÜZEL 2
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, İSTANBUL
2
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Giriş
Tarım zararlısı böcekler ekonomik açıdan önemli kayıplara sebep olmaktadır. Bu nedenle bu türler ile kimyasal ve
biyolojik mücadele çalışmaları önem kazanmıştır. Bu kayıpları önlemek ve ürün verimini artırmak için zararlı
böceklere karşı insektisit kullanımı da artmıştır. Tarımsal insektisit olarak kullanılan kimyasalların artışı böcekler
dışında hedef olmayan diğer canlılara ve çevreye karşı tehdit oluşturmaktadır. Kullanılan insektisitler büyük bir canlı
grubuna önemli zararlar verdiğinden böceklerle mücadelede daha dar bir gruba etkili ve toksik özelliği az olan
maddeler ile birlikte yeni yöntemlerin kullanılmasının önemi artmıştır. Bu çalışmada; klinik olarak önemli bir
antibiyotik olan oksfendazolün, model böcek Galleria mellonella L. larvalarının hemolenf dokusunda metabolik
enzim aktivitesi ve total protein miktarı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
G. mellonella larvalarını laboratuvar şartlarında yetiştirmek için öğütülmüş koyu renkli eski bal peteği (kuluçka
peteği) içeren yapay besin kullanıldı. G. mellonella kültürünün devamı için kullanılan bu besin aynı zamanda
oksfendazolün farklı konsantrasyonlarının böceğin 7. evre (son evre) larvalarının hemolenf dokusundaki enzim
aktivitesi ve total protein miktarı üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yürütülen beslenme deneylerinde de kontrol
besini olarak kullanıldı. Yapay besine farklı konsantrasyonlarda (% 0,0015, 0,015, 0,15 ve 1,5 g) oksfendazol eklendi.
Yumurtadan yeni çıkmış larvalar bu besinler ile 7. evreye kadar beslendi. 7. evreye ulaşan larvalardan hemolenf alındı
ve analiz edilene kadar -80 °C’de saklandı. Elde edilen örneklerden total protein miktarı ve metabolik enzim
aktivitelerindeki değişimler Roche cobas c600 cihazı ile uygun kitler kullanılarak analiz edildi.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan analizlerde; hücre hasar belirteci transaminaz enzimlerinden Aspartat aminotransferaz (AST) ve Alanin
aminotransferaz (ALT) aktivitelerinin yüksek oksfendazol konsantrasyonlarında arttığı belirlendi. Metabolik
enzimlerden kreatin kinaz (CK) ve laktat dehidrgenaz (LDH) enzimlerinin aktivitelerinin oksfendazol
konsantrasyonuna bağlı olarak arttığı tespit edildi. Oksfendazolün yüksek konsantrasyonunda total protein miktarında
artma belirlendi. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar; antihelmintik madde oksfendazolün böceklerin biyolojik etkinlik
parametreleri üzerindeki olumsuz etkisinde enzim aktivitesindeki değişimlerin önemli rol oynayabileceğini işaret
etmiştir. Oksfendazolün böcek üzerinde gösterdiği toksik etki mekanizmasının anlaşılması zararlı böceklerle
mücadelede hedef olmayan canlılara ve çevreye daha az olumsuz etkisi olan yeni kimyasal yöntemlerin
geliştirilmesine olanak sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: Galleria mellonella, Transaminaz enzimleri, Hücre Hasarı, Antihelmintik, Oksfendazol
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(12477) Klinik Patojen Klebsiella oxytoca’nın Model Organizma Galleria mellonella L.
(Lepidoptera: Pyralidae) Larvaları Üzerinde Oluşturduğu Biyokimyasal Hasar ve
İmmüno-fizyolojik Adaptasyon / Biochemical Damage and Immuno-physiological
Adaptation on Model Organism Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Larvae
Exposed to Clinical Pathogen, Klebsiella oxytoca
SERKAN SUGEÇTİ 1, CİHAT ÇELİK 2, ENDER BÜYÜKGÜZEL 2, KEMAL BÜYÜKGÜZEL 3
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BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
cihatcelik1@gmail.com
Giriş
Patojen mikroorganizmaların böcekler ile taşınması insan ve diğer omurgalıları olumsuz yönde etkilemektedir.
Patojen moleküllerin bulaşma sürecinin ana hatları ile karakterize edilmesi, bulaşıcı hastalıkların böcekler tarafından
yayılmasını engelleyebilir. Ayrıca böceklerin mikroorganizmalara karşı gösterdikleri direnç mekanizmasının
araştırılması tarımsal alanda zararlı olan böcekler ile mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada;
klinik olarak önemli bir patojen Klebsiella oxytoca’nın, model böcek Galleria mellonella L. larvalarına karşı
fizyolojik ve biyokimyasal etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada; Bülent Ecevit Üniversitesi Hayvan Fizyolojisi ve Biyokimya Araştırma Laboratuvarından temin edilen
7. evre G. mellonella larvaları kullanıldı. Çalışmada kullanılan 40 larvadan, 20 tanesi biyokimyasal analizlerde, diğer
20 larva mortalite deneylerinde kullanıldı. K. oxytoca 0,5 Mcfarland standardına göre brain-heart sıvı besiyeri
içeresinde hazırlandı ve böceğin abdomen kısmından enjekte edildi. Enjeksiyon işleminin ardından; 2, 4, 6 ve 8 saat
sonra G. mellonella larvalarının hemolenfleri alındı. Çalışmada iki farklı kontrol grubu oluşturuldu. Birinci kontrol
grubunda; bakteri içermeyen brain-heart sıvı besiyeri böceğe enjekte edildi ve hemolenf alındı. İkinci kontrol
grubunda ise brain-heart sıvı besiyeri enjekte edilmeyen böcekten doğrudan hemolenf alındı. Elde edilen örneklerden
bazı biyokimyasal parametreler ve metabolik enzim aktivitelerindeki değişimler Roche cobas c600 cihazı ile uygun
kitler kullanılarak analiz edildi.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan analizlerde; metabolik enzimlerden aspartat aminotransferaz (AST) ve alanin aminotransferaz (ALT)
aktivitesinin zaman geçtikçe arttığı görülürken Amilaz enziminde istatistiksel olarak azalma görüldü. Akalin fosfataz
(ALP) enziminde istatistiksel olarak değişme görülmedi. Biyokimyasal hasar belirteci olarak direk bilirubin, total
bilirubin ve albuminde istatistiksel olarak artış görüldü. Bakteri enjeksiyon işleminden 8 saat sonra total proteinde
azalma görüldü. Mortalite deneylerinde 6 saat sonunda 1 bireyin, 8 saat sonunda 2 bireyin öldüğü tespit edildi. Bu
çalışmanın sonucunda; K. oxytoca’nın G. mellonella larvaları üzerinde biyokimyasal hasara neden olduğu ve
larvaların fizyolojisini olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Böceklerin çevreye sağladıkları güçlü uyumun başında
patojenlere karşı gösterdikleri bağışıklık mekanizması gelmektedir. Böcek bağışıklık sisteminin biyokimyasal ve
moleküler düzeyde anlaşılması, zararlı böcekler ile mücadelede önem kazanacaktır.
Teşekkür
Çalışmanın deneysel aşamasında kullanılan patojen Klebsiella oxytoca’nın teminini sağlayan Zonguldak Kadın
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı personeline teşekkür ederiz.
Anahtar Kelimeler: Galleria mellonella, Patojenite, Enzim aktivitesi, Mortalite
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(12612) Antioxidant and Biochemical Effect Of Rosmarinic Acid Against Glyphosate
Toxicology Added To Culture Medium Of Saccharomyces cerevisiae
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Introduction
Glyphosate (N-phosphonomethyl glycine) is a broad-spectrum herbicide commonly used throughout the world.
Glyphosate suppresses 5-enolpyruvylshikimic acid-3-phosphate synthase (EPSP synthase), the rate-limiting step in
the synthesis of the aromatic amino acids, tryptophan, tyrosine, and phenylalanine, in the shikimate pathway of
bacteria, archaea and plants. Saccharomyces cerevisiae, used as a model organism in studies in the fields of molecular
biology and biochemistry was used. In this study, the antioxidant and biochemical effects of rosmarinic acid added at
different doses to the culture medium against the toxic effect of glyphosate were investigated.
Material and Methods
Culture medium were prepared. Both glyphosate and rosmarinic acid concentrations were added in quantities of 200,
400 and 800 mg/L. The number of subjects was n=5 in each study. Culture fluids were autoclaved in 200 mL
glassware. After cooling at room temperature, yeast cells were inoculated in sterile medium. Then the culture fluids
were allowed to incubate for 72 hours at 30°C. At the end of the period, the culture fluids were homogenized and their
intensities were measured at 600 nm. The cell pellet was then collected at 6000 rpm at +4°C and isolated. The cell
pellet was washed with 0.9% NaCl solution and homogenized with Tris-EDTA buffer (pH=7.4). The supernatant was
separated from the pellet by centrifugation at 6000 rpm at +4°C. Total protein, GSH, GSSG, MDA and Glutathion STransferase activities were measured from supernatant. The remaining pellet was homogenized with a mixture of 3/2
(v/v) n-Hexane / isopropyl alcohol. The supernatant fraction was removed by centrifugation and esterification was
performed to analyze fatty acids in gas chromatography.
Results and Discussion
Analysis by gas chromatography revealed that the yeast cell contained C8:0, C12:0, C14:0, C16:0, C16:1n-7, C18:0,
C18:1n-9 and C18: 2n-6.
Biochemical analyzes revealed that the cell density in the culture medium containing 800 mg glyphosate decreased.
Differences in the GST, lipid peroxidation and fatty acid levels and protein content were observed. The glyphosate
was found to be effective on the cellular biochemical values of Saccharomyces cerevisiae.
Acknowledgements
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(12613) Sarımsakta Zararlı Yumru Akarı Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robin)
(Acari: Astigmata) Üzerine Akarisit Bandırma Yönteminin Etkileri / The effects of
Acaricide Dipping Methods on Tuber mite [ Rhizoglyphus echinopus (Fumouze &
Robin) (Acari: Astigmata)] That Harmfull on Garlic
1

SULTAN ÇOBANOĞLU 1, CİHAN CILBIRCIOĞLU 2
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
2
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TAŞKÖPRÜ MESLEK YÜKSEK OKULU
cihancilbirci@hotmail.com

Giriş
Kastamonu Sarımsak (Alliaceae: Allium sativum L.) ekiliş alanlarındaki en önemli zararlı akar türü Rhizoglyphus
echinopusechinopus (Fumouze & Robin) (Acari: Astigmata)’tur. Bu akar özellikle sarımsağın toprak altı kısmında
kararma ve çürümeler yaparak önemli zarara neden olmaktadır. Bu çalışmada özellikle akarisit olarak etkili,
Neemazal, Abamectin ve Hexythiazox adlı ilaçların sarımsaklarda R. echinopus’un ekim sırasında sarımsak
başlarında akar zararını üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla hazırlanan akarisit solüsyonlarında tohumluk
sarımsaklar bandırılarak bekletilmiş ve daha sonra ekim yapılmıştır. İlaçların toprakta bulnan zararlı ve akara
etkisinin olup olmadığı bitkinin çıkış oranları ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Denemeler, 2015- 2016 yılı
vejetasyon döneminde Kastamonu ilinde bulunan iki farklı lokasyondaki sarımsak ekiliş alanlarında
gerçekleştirilmiştir. Her bir ekstrakt 4 tekerrürlü olarak 16 parselde denenmiş ve 4 parselde kontrol olarak belirlenerek
bu parsellerde hiçbir uygulama yapılmamıştır. Düzenli örneklemeler yapılarak söz konusu preparatların R.
echinopus’un popülasyon yoğunluğu üzerinde etkisinin olup olmadığı tespit edilmiş ve etkinlik dereceleri
belirlenmiştir. Sonuç olarak Neemazal ve Hexythiazox’un R. echinopus üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.
Materyal ve Metot
Zararlı akar sarımsak başında zararlı olarak yumruda çürüme ve renk değişimleri yaparak bitkinin çıkış oranına
olumsuz etki yapmaktadır. Bu çalışma Taşköprü İlçesinde bulunan iki farklı lokasyonda ve bölgede yoğun olarak
ekimi yapılan yerel sarımsak çeşidinde yürütülmüştür. Denemeler, sarımsak dişlerine ekim öncesi kimyasal ilaç
uygulaması ve kontrol parselleri olacak şekilde planlanmıştır. Dikim öncesi tohumluklar 3 farklı akarisit veya
insektisit-akarisite bandırılarak uygulanmıştır. Deneme alanı ilaçlama parselleri, kontrol parsellerinden oluşmuştur.
Denemeler tesadüf blokları deneme desenine gore kurularak yürütülmüştür. Neemazal, Abamectin ve Hexythiazox
adlı ilaçlar denenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Sonuç olarak; belirlenen ilaçların sarımsak yumrularında zararlı akar Rhizoglyphus echinopus echinopus (Fumouze &
Robin) (Acari: Astigmata) çıkış oranı üzerine etkili olup olmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sarımsak, Acari, Rhizoglyphus echinopus, Akarisit, Kastamonu,
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(12626) Piperazinin Galleria mellonella’nın Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi /
The Effect of Piperazine on Some Biological Traits of Galleria mellonella
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Giriş
Piperazin hayvanların paraziter enfeksiyonlarının tedavisinde antihelmintik bir ilaç olarak kullanılır.
Hekzahidropirazin grubu bir antihelmintik olan piperazin heksahidratın farklı besinsel konsantrasyonlarının Büyük
bal mumu güvesi Galleria mellonella L. larvalarının ergin evreye kadar yaşama oranına, gelişme süresine ve bazı
ergin özelliklerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
G. mellonella birinci evre larvaları piperazin heksahidrat (% 0,001, 0,01, 0,1 ve 1) içeren yapay besinlerde 30 ± 1°C
ve % 65 ± 5 nisbi nemde sürekli karanlık ortamda laboratuvar şartlarında yetiştiridi. Böceğin ergin evreye kadar
yaşama oranına etkisi gelişim evrelerindeki yaşayan bireylerin % oranı, gelişme süresine etkisi bu evrelere ulaşmak
için geçen gün olarak süresi, ömür uzunluğuna etkisi erginleşen bireylerin hayatta kaldığı gün olarak süresi, yumurta
verimine etkisi bir dişinin bir günde bıraktığı yumurta sayısı, açılma oranına etkisi bırakılan yumurtalardan açılanların
% oranı belirlenerek incelendi.
Bulgular ve Tartışma
Piperazin heksahidratın tüm besinsel konsantrasyonları larval evrede (7.evre) ve larva sonrası evrelerde (pup ve ergin
evreler) yaşama oranını önemli derecede düşürdü. Benzer etkiyi piperazinin yüksek konsantrasyonları dişilerin
yumurta veriminde de gösterdi. Kontrol besininde larvaların % 98,75 ± 1,08’i 7. evreye ulaşırken bu larvaların %
90,00 ± 2,5’i pup evresine, % 83,75 ± 3,24’ü ise ergin evreye ulaştı. Piperazinin en yüksek konsantrasyonunu içeren
besin 7. evreye ulaşan larvaların oranını % 26,25 ± 5,96’ya, pup olma oranını % 21,25 ± 5,69’a, ergin olma oranını
ise % 20,00 ± 6,37’ye önemli derecede düşürdü. Bu antihelmintik maddenin düşük konsantrasyonlarını içeren besinler
ile beslenen larvaların 7. larval evreye ulaşma süreleri ve pup olma sürelerinin istatistiksel olarak etkilenmediği
belirlendi. Buna karşılık ergin evreye ulaşma süresi piperazin heksahidratın % 0,1’lik konsantrasyonundan itibaren
önemli derecede uzadı. Besine ilave edilen en yüksek piperazin konsantrasyonu böceğin birinci larval evreden ergin
evreye kadar tüm gelişimini önemli derecede geciktirdi. Piperazinin bu konsantrasyonu ergin olma süresini 37,66
±0,77 günden 41,32 ± 2,31 güne ortalama 4 gün önemli derecede uzatmıştır. Ergin öncesi evrelerin tersine, piperazin
yumurta verimi dışında erginlerin biyolojik özellikleri üzerinde önemli etkiye sahip olmadı. Piperazinin en yüksek
besinsel miktarı (% 1) dişilerin bir günde bıraktığı yumurta sayısını 81,17 ± 5.09’dan 52,93 ± 4,80’e önemli derecede
düşürdü. Bu antihelmintik maddenin denenen en yüksek konsantrasyonu yumurta açılımını % 97,85 ± 0,59’dan %
74,84 ± 3,66 düşürmesine rağmen kontrol ile arasında istatistiksel bir fark oluşmadı. Piperazin insan ve diğer hedef
olmayan organizmalara karşı düşük akut toksisiteye sahip olduğundan, konsantrasyonlarının iyi ayarlanması sebebiyle
insektisit olarak kullanılabilir.
Teşekkür
Bu çalışma yüksek lisans tezinden hazırlanmış olup, Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (Proje
No: 2016-73769380-02) olarak desteklendiğinden Üniversite yönetimine teşekkür ederiz. Ayrıca piperazin
hekzahidratın bir bölümünü temin eden Abdi İbrahim İlaç Şirketine (İstanbul, Türkiye) teşekkür ederiz.
Anahtar Kelimeler: Galleria mellonella, piperazin, yaşama oranı, ömür uzunluğu, beslenme
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Giriş
Lambda-cyhalothrin, bir piretroid insektisittir. Piretroidler Chrysanthemum cinerariaefolium bitkisinin çiçeklerinde
bulunan toksik bileşenler olan piretrinlerin sentetik türevleridir. Piretroid pestisitler, güçlü insektisit özelliklerinden
ve çoğu hedef alınmayan hayvanlara, özelikle memelilere nontoksik olmalarından dolayı organoklorlu ve
organofosfatlı pestisitlere göre daha çok tercih edilirler. Piretroidler doğrudan uygulamayla veya bitki ve toprak
yüzeylerinden ilaçların yağmur suları ile yıkanmasıyla (tarımsal akıntılarla) sudaki canlılara ulaşır. 96 saatlik LC50
değerleri, farklı balık türlerinde 0.98 μg/L ve 360 μg/L arasında değişir. Lambda cyhalohrin’in Oreochromis
niloticus için 96 saatlik LC50 değeri 2.901 μg/L olarak bildirilmiştir. Balıklarda karaciğer, organik kirleticilerin
biyotranformasyonu ve zararlı metallerin ekskresyonu için başlıca organdır. Ayrıca, lipid bileşenleri stres etkenlerine
ve çevresel değişikliklere karşı çok hassastır. Bu nedenle, mevcut araştırmada, Lambda-cyhalothrin’in subletal
konsantrasyonlarına maruz bırakılan O. Niloticus’un fosfolipid fraksiyonundaki yağ asitlerinde meydana gelebilecek
değişikliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Canlılar Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetiştirme havuzlarından sağlanmıştır. Test grupları lambda
cyhalothrin maruziyet, aseton kontrol ve kontrol grupları olarak belirlenmiştir. Lambda cyhalothrin konsantrasyonu
LC50 değerlerinin onda biri dikkate alınarak ve aseton içinde çözülerek hazırlanmıştır (0.29 µg/L Lambda
cyhalothrin). Yağ asitlerinde meydana gelecek değişiklikleri belirlemek amacıyla, deney gruplarının her birinden 7.,
14. ve 21. günlerin sonunda 3’er balık çıkarıldı. Sakrifiye edilen balıklardan alınan karaciğer dokusu kloroform /
metanol (2:1, v/v) çözeltisi içinde homojenize edildi. İnce tabaka kromatografisi (TLC) ile fosfolipid fraksiyonları
elde edildikten sonra fosfolipidlerdeki yağ asitlerinin, yağ asidi metil esterlerine dönüşümü sağlandı. Yağ asidi metil
esterlerinin analizi için FID dedektörüne sahip gaz kromatografi aleti kullanıldı.
Bulgular ve Tartışma
Kontrol balığının karaciğer dokusundaki fosfolipidlerde (PL) en önemli yağ asitleri C16:0, C18:0, C18:1, C18:2n-6,
C20:4n-6 ve C22:6n-3 olarak bulundu. 7, 14 ve 21. Günde düzensiz artış ve azalışlar kaydedildi. Sonuçlar P <0.05
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu çalışmada lambda cyhalothrinin Oreochromis niloticus’un karaciğer
fosfolipid yağ asitleri üzerindeki toksisitesi gösterildi. Tatlı suda, hatta küçük konsantrasyonda lambda cyhalothrin
varlığı, balık fizyolojisi üzerinde zararlı etkilere neden olabilir ve doğal ortamda hayatta kalma gücünü potansiyel
olarak bozabilir. Bu nedenle, bu tür zehirli zararlı böcek ilacı tarafından su ortamının olası kontaminasyonunu önlemek
için kontrol önlemleri alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: piretroid pestisit, lambda-cyhalothrin, Oreochromis niloticus, karaciğer, fosfolipid yağ asitleri
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Giriş
Çevreyi oluşturan hava, su ve toprak unsurları arasında doğal koşullarda denge vardır. Bu ortamlardan herhangi
birinde meydana gelen kirlenme diğer ortamlara da taşınır ve toksik olabilir. Bu çalışmada çevre toksikolojisi
anlamıma gelen, ekotoksikolojinin önemli bir bileşeni olan pestisit kirliliği ele alınmıştır. Pestisitlerin uygulamadan
sonra karasal ve sucul sistemlerdeki akıbetlerinden bahsedilmiştir. Ekotoksikolojide pestisit atık yönetimi üzerinde
önemle durulması gereken bir konudur. Pestisit ile kirlenmiş ekosistemlerin, bitki (fitoremediasyon) ya da
mikroorganizmalar (biyoremediasyon) kullanarak pestisitlerden arındırılması olasıdır. Toksikoloji ve
Ekotoksikoloji: Toksikoloji zehir bilimi anlamındadır; kimyasal maddeler ile biyolojik sistemler arasındaki
etkileşimleri, bu etkileşimlerin zararlı sonuçlarını inceleyen, toksik ajanların organizmalar üzerine zararlı etkilerini
araştıran bir bilim dalıdır. Ekotoksikoloji ise, çevresel kirleticiler ile biyolojik sistemler arasındaki etkileşimleri
inceleyen bir bilim disiplinidir. Kimyasalların, çevre sağlığı açısından riski ve ekolojik yapıya etkileri araştırılır.
Biyosferdeki kontaminantlar ve ekosistem üzerine zararlı etkileri saptanır. Çevresel kirleticilerin başında aşırı pestisit
kullanımı gelmektedir. Ekotoksikoljinin ana konuları; biyoakümülasyon, biyokonsantrasyon ve
biyomagnifikasyondur. Pestisitlerle ilgili ilk ekotoksikolojik çalışmalar 1950’lerde DDT ve organaklorlu pestisitlerle
başlamıştır. Ekotoksikolojide Pestisit Kirliliği: Tarım alanlarında aşırı pestisit uygulaması agro-ekosistemde kirlilik
oluşturur, hedef olmayan canlı türler zarar görür ve ekosistem bozulur. Çevreye ulaşan pestisitler, ekosistemin normal
fonksiyonlarını kısa veya uzun süreli olarak ve geçici veya kalıcı şekilde değiştirebilirler. Pestisitlerin ekotoksikolojik
riski, uygulandığı ortamdaki kalıcılık sürelerine göre değişir. Uygulamadan sonra geçen süre arttıkça pestisitlerin
toprağa bağlı kalması artmaktadır. Pestisitlerin uygulamadan sonra toprakta ve atmosferdeki akıbetleri çok önemlidir.
Özellikle de pestisitlerin rüzgâr erozyonu ile atmosfere ve farklı sucul ve karasal ekosisteme taşınması da olasıdır.
Ekotoksikolojide Toprak Solucanları: Bir diğer bir ilginç konu da toprak solucanları çevre toksikolojisi ilişkisidir.
Toprağa uygulanan pestisitler, toprak solucanlarının yaşamsal davranışlarını etkilemektedir. Ekotoksikolojik
çalışmalarda çevresel kirliliğin belirlenmesinde ve boyutunun ortaya konulmasında, toprak solucanları (Eisenia
foetida) indikatör organizma olarak kullanılmaktadır.
Ekotoksikolojide Fitoremediasyon ve Biyoremediasyon: Pestisit ile kirlenmiş ekosistemlerin, bitki (fitoremediasyon)
ya da mikroorganizmalar (biyoremediasyon) kullanarak pestisitlerden arındırılması (ıslah edilmesi) da çevre
toksikolojisi açısından önemli konudur. Pestisitlerin topraktan veya sudan fitoremediasyon ile arındırılmasında
ayçiçeği, söğüt, kırmızı dut, yonca, su sümbülü ve bazı kabakgil gibi bitki çeşitleri kullanılabilmektedir. Pestisitlerin
biyoremediasyon tekniği ile arındırılmasında kullanılan, yani pestisiti parçalayan mikroorganizmalar,
Pseudomonas ve Alcaligenes spp bakterilerdir.
Ekotoksikoloji Testleri: Bu testler akut toksikoloji testleri (yaşam ya da ölüm) veya kronik toksikoloji testleri (yaşam,
büyüme, biyomas, biyoakümülasyon) ile yapılır. Bir çalışmada pestisitlerin toksisitesinin belirlenmesinde Colinus
virginianus (kuzey bıldırcını) kullanılmıştır. Peregrine şahini yumurta kalınlık indeksi üzerine DDT nin toksisitesi
araştırılmıştır.
Yine
chlorothalonil,
dichlofluanid
ve
diuron
pestisitlerinin,
bakteri (Vibrio
fischeri), mikroalg (Selenastrum capricornotum) ve su piresi (Daphnia magna) bioassay organizmalarına farklı
muamale sürelerinde toksisitelerinin araştırılması, yapılan çalışmalar arasındadır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada pestisit uygulamaları ve çevre toksikolojisi konuları derlenmiş ve ayrıca; ekotoksikolojinin ve pestisit
uygulamasının çok disiplinli yönü, pestisitlerin artan yoğunlukta birikmesi, toksikolojik testler gibi konulara da yer
verilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Çevresel kirlilik oluşturan kirleticilerin başında pestisit kirliliği gelmektedir. Bundan dolayı pestisit uygulaması yalın
bir tarımsal faaliyet olarak görülmemelidir. Uygulamadan sonraki akıbetleri iyi bilinmelidir, pestisitlerin diğer bilim
disiplinleri ile ilişkisi öğrenilmelidir. Pestisitlerin oluşturduğu ekotoksikolojik risk, çoğunlukla uygulama sürecindeki
hatalardan kaynaklanmaktadır. Bu anlamda, pestisit uygulayıcılarının eğitimi ile ilgili düzenlemelerin ve
yönetmeliklerın pratikteki işleyişi çok iyi takip edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Ekotoksikoloji, pestisit, ekotoksisite testleri, remediasyon
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Introduction
Rapid changes in life-style, environmental pollution and excessive use of fertilizers and hazardous toxic chemicals
during the production of food materials, are seriously life threatening for human beings and causing health hazards.
These toxic chemicals produce neurotoxins that affect the transmission of chemical signals between neurons resulting
into neurodegenarating disorders.Currently; there are no cures for neurodegeneration. For each of the
neurodegenerative diseases, there are specific drugs that can be used to minimize their symptoms (such as donepezil
and memantine for Alzheimer’s disease, L-dopa for Parkinson’,). Plants, herbs, and ethnobotanicals have been used
since the early days of humankind and are still used throughout the world for health promotion and treatment of
disease. Plants and natural sources form the basis of today’s modern medicine and contribute largely to the commercial
drug preparations manufactured today. The aim of our work is to characterize the effect of a hypothetical treatment of
a model of neurodegeneratives disease in adult mice after eleven weeks of chronic treatment with ingestion of
Aluminium and lead by intraperitoneal.
Materials and Methods
Adult mice were treated for eleven weeks with Aluminum and lead intraperitoneally. The effects of herbs used on
spatial memory performance in the test twice H, however, the potential effects on anxiety were tested in an elevated
plus maze, those in a depression on the forced swimming test.
Results and Discussion
The results show an attenuation of the behavioral disturbance and impaired spatial memory, after treatment with
wheatgrass. In addition, histological examination of the cerebral cortex confirms cognitive attenuation.
Key Words: neurotoxic, heavy metals, neurodegeneratives diseases, medicinal plants, mouse
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Giriş
Herbisitler; günümüzde sürdürülebilir tarım alanlarında kullanılan oldukça etkili kimyasal mücadele ilaçlarıdır. Bu
kapsamda, Çukurova Bölgesindeki tarım alanlarında soya, bezelye, soğan ve fasulye tarımında bentazone; pamuk,
patates, şeker pancarı ve ayçiçeği tarımında fluazifop-p-butyl; tahıl ve turunçgil tarımında 2,4-D ile glyphosate
yabancı otlara karşı kullanılan başlıca herbisitleri oluşturmaktadır. Diğer taraftan biyodeney çalışmaları; genelde
pestisitlerin, özelde herbisitlerin vb. diğer maddelerin canlılara olan toksik etkisinin incelendiği ve belirlendiği başlıca
araştırma yöntemleri arasında yer almaktadır. Ayrıca bu tip standart testler resmi olarak milletlerarası USEPA, EEC
ve OECD gibi benzeri uluslararası kuruluşlar tarafından özellikle tatlı su omurgasızları için uygun bulunmuş olup,
düzenleyici testler için kullanılmaları önerilmektedir. Bu çalışmada, sucul ortamlarda meydana getirebileceği olası
olumsuz etkiler hakkında bilgi sahibi olabilmek için; adı geçen herbisitlerin balıklardan Oreochromis
niloticus (L.,1754) ve Cyprinus carpio (L.,1754), zooplanktonik organizmalardan Daphnia magna (Straus, 1820)
üzerine akut toksik etkisinin biyodeney yöntemiyle araştırıldığı Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesinde yapılmış olan
araştırmalar özetlenmiştir.
Materyal ve Metot
Çukurova bölgesinde kullanılan herbisitlerin olası akut toksik etkilerinin incelendiği, yapılmış olan bazı biyodeney
çalışmaları ışığında, yüzeysel akışlarla durgun sulara taşınan tarım ilaçlarının, D. magna ve yavru balıklar üzerine
etkisi irdelenmiş ve özelde sucul canlılara, genelde ise sucul ortama yapabileceği olumsuzluklar tartışılmıştır. Bu
kapsamda, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde yapılmış olan yayınlar derlenmiş ve değerlendirilmiştir.
Çalışmalardan çıkarılan ortak sonuçlar tartışılmış ve sucul ekosistemler açısından önemi yorumlanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmalarda belirlenmiş olan akut toksik etki değerleri, bentazone için, D. magna üzerine 24 saatlik LC50 39.18 mgl1 ve 48 saatlik LC50 16.50 mgl-1, O. niloticus yavruları üzerine 24 saatlik LC50 14.86 mgl-1; fluazifop-p-butyl
için, D. magna üzerine 24 saatlik LC50 8.78 mgl-1 ve 48 saatlik LC50 4.63 mgl-1, O. niloticus yavruları üzerine 24
saatlik LC50 1.94 mgl-1; 2,4-D için, O. niloticus yavruları üzerine 96 saatlik LC50 313.98 mgl-1, C. carpio yavruları
üzerine 96 saatlik LC50 134.68 mgl-1; gylphosate için, O. niloticus yavruları üzerine 24 saatlik LC50 72.73 mgl-1
olarak bildirilmektedir. Sonuç olarak bentazone ve fluazifop-p-butyl in, D. magna üzerine akut toksik etkisinin
herbisit uygulama süresi uzadıkça, LC50 değerlerinin düştüğünün gözlendiği; araştırılan tüm herbisitlerin O.
niloticus ve C. carpio yavruları üzerine akut toksik etkisinde genel olarak balıkların biyolojisi yaşam şartları, suyun
fiziksel ve kimyasal özellikleri, uygulanan yöntem ve pestisitin ticari formülasyonu gibi çeşitli sebeplerden ileri
geldiği belirtilmektedir. Çalışmada saptanan sonuçların, sucul ekosistemlerin korunması amacıyla uğraşı veren
uygulayıcılar için yönlendirici olacağı; bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağı; biyodeney çalışmalarının benzer
araştırmalarda dikkate alınmasının gerekli ve yararlı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Biyodeney, Herbisit, LC50
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Giriş
Sucul çevrelerin ağır metallerce kontaminasyonları; ağır metallerin toksik etkileri, sıklıkla karşılaşılan bir problem
olmaları, çevresel şartlara karşı dirençli olmaları ve birikme eğilimlerinden dolayı son derece önemlidir. Sucul
sistemlerde ağır metaller doğal kaynaklar dışında, endüstriyel, tarımsal ve kentsel atıklar sonucu artış gösterirken sucul
ortamda yaşıyan canlılar tarafından alınarak dokularında birikmekte ve besin zinciri yoluyla insana kadar
ulaşabilmektedir. Türkiye’de “kababurun” olarak bilinen Chondrostoma regium (Heckel, 1843) türü, Cyprinidae
familyasının bir üyesidir. Kuzeybatı Anadolu ve Trakya Bölgesi hariç tüm Anadolu’yu kapsayan geniş bir dağılıma
sahiptir. Ekonomik öneme sahip olmamasına karşın bulunduğu bölgelerde yöre halkı tarafından besin olarak
tüketilmektedir.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada, Dicle Nehri’nin Ilısu Baraj Göl Bölgesi’ndeki ağır metal kirliliğinin belirlenmesi amacıyla bölgeden
su, sediment ve Chondrostoma regium örnekleri buz bulunan termos içinde laboratuvara getirilmiş, laboratuvara
getirilen örneklerin her birine çözünürleştirme işlemi uygulanmıştır. Su ve balık örneklerindeki ağır metal analizi ICPMS, sediment örnekleri ise AAS cihazı ile yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Dicle nehri’nin Ilısu Bölgesinde yapılan çalışmada suda ağır metal konsantrasyonu yazın yüksek değerlerde
bulunmuştur. Sedimentinde ağır metal konsantrasyonları değerlendirildiğinde Fe > Mn > Cr > Ni > Zn > Cu > Co
olarak tespit edilmiştir. Chondrostoma regium’da en yüksek metal birikiminin karaciğer ve solungaçlarda, en düşük
metal birikiminin ise kas dokularında olduğu tespit edilmiştir. Çalıştığımız balık örneklerinde mevsimsel farklılıklar
incelendiğinde, C. regium’un kasındaki ağır metal birikiminin daha çok ilkbaharda artış gösterdiği belirlenmiştir
(p<0,05). Sonuç olarak, Dicle Nehri’nin Ilısu Baraj Göl Bölgesi’nde yaşayan, yöre halkı tarafından besin olarak
tüketilen C. regium’un kas dokusundaki ağır metal birikimi WHO, FAO ve Türk Gıda Kodeksi tarafından önerilen
kabul edilebilir değerlerin altında bulunmuştur. Ancak WHO (1996) standartlarına göre Ilısu Barajı örneklerinin
kasındaki Mn içeriğinin (1.25 mg/kg) yenilebilir sınırı (1.0 mg/kg) azda olsa aştığı tespit edilmiştir. Bu nedenle,
çalıştığımız sucul ekosistemlerde ağır metal kirliliğini arttırabilecek muhtemel tehlikelere karşı tedbirlerin alınması
ve düzenli kontrollerin yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.
Teşekkür
Bu çalışma Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 13-FF-76 no’lu proje ile
desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ağır Metal, Dicle Nehri, Su, Sediment, Chondrostoma regium
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(12957) Biyosit ve Besin Kirleticisi Olan Akroleinin Sıçanlarda Sinir Sistemi Üzerine
Etkileri / Impacts of Acrolein as a Biocide and Food Contaminant on Nervous System
of Rat
ELİF KARACAOĞLU 1, GÖKÇEN MÜLAYİMÇELİK ÖZGÜN 2, GÜLDENİZ SELMANOĞLU 2
1
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
kuselif@gmail.com
Giriş
Akrolein son derece elektrofilik α,β doymamış bir aldehittir. Akrolein organik bileşiklerin ısıl işlem görmesi sonucu
oluşan besin kirleticisi olmasının yanı sıra endüstride yaygın olarak kontrolsüz alg, yabani ot üremesini, ayrıca su
sistemleri ve sulama kanallarında yumuşakçaların üremesini önlemek amacıyla biyosit olarak kullanılmaktadır.
Akrolein varlığı toprakta, havada ve suda tespit edilebilmektedir. Akroleine maruziyet diyet yoluyla olabildiği gibi,
sigara dumanı, plastik, odun ve petrolün tam yanmaması sonucu oluşan çevresel kaynaklı da olabilmektedir. Yapılan
bu çalışmada; akroleinin subkronik maruziyetinin sıçanlar üzerindeki potansiyel nörotoksik etkilerinin glial fibriller
asidik protein (GFAP), miyelin temel protein (MBP), nörofilamentler açısından olduğu kadar histopatolojik olarak
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
3-4 haftalık erkek sıçanlara 90 gün boyunca ağız yoluyla 0,5, 1 ve 2 mg/kg/gün dozlarında akrolein uygulanmıştır.
Deney süresi boyunca sıçanların ağırlıkları haftalık, yem ve su tüketimleri ise günlük olarak kaydedilmiştir. Deney
sonunda sıçanların beyin dokuları çıkartılarak organ ağırlıkları kaydedilmiş, fikse edilen beyin dokuları parafin
bloklara gömülmüştür. Alınan kesitler H&E ile boyanarak histopatolojik açıdan ve Cresyl violet ile boyanarak Nissl
cisimcikleri açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca beyin dokularında, nörofilament alt birimleri olan NF-L ve NF-H
immünohistokimyasal olarak boyanmıştır. Kan örneklerinden elde edilen serumlarda total protein, GFAP ve MBP
miktarları spektrofotometrik olarak ölçülmüştür.
Bulgular ve Tartışma
Biyokimyasal analiz sonuçlarına göre, total protein miktarlarında akrolein maruziyetine bağlı olarak bir değişiklik
gözlenmezken, MBP ve GFAP miktarlarında uygulamaya bağlı istatistiksel olarak anlamlı olmayan düşüş tespit
edilmiştir. Histopatolojik incelemelerde vakuolizasyon ve çekirdek küçülmesi göze çarpan bulgular arasındadır. Nissl
cisimcikleri açısından gruplar arası bir farklılık tespit edilmemiştir. Uygulama gruplarında nörofilament birikimi
kontrol gruplarına göre artış göstermiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalar akroleinin nörolojik hastalıklar ile ilişkili
olabileceği üzerinde durmaktadır. Nörodejeneratif hastalıklarda beynin çeşitli bölgelerinde nöron hasarı ya da geri
dönüşümsüz nöron kaybı gibi patolojik durumlar söz konusudur. Bu bağlamda, akroleinin geniş kullanım alanı ve
maruziyeti göz önünde bulundurulduğunda beyin dokusunda çeşitli değişikliklere sebep olabileceği düşünülmektedir.
Çalışmanın sonuçlarına göre uzun süreli akrolein maruziyeti beyin gelişimi ve fonksiyonları üzerine olumsuz etkiler
gösterebileceği söylenebilir.
Teşekkür
Bu çalışma H.Ü. Bilimsel Araştırma Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: 010D08601008).
Anahtar Kelimeler: Akrolein, histopatoloji, immünohistokimya, nörotoksisite
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(13042) Çinko Piritiyon'un Akut Maruziyeti Sonucu Midye (Mytilus galloprovincialis)
Dokularında Histolojik Değişimlerin İncelenmesi / Investigation of Histological
Changes in the Mussels (Mytilus galloprovincialis) Tissues of Acute Exposure of Zinc
Pyrithione
SELMA KATALAY 1, ALTUĞ YAVAŞOĞLU 2, FATİH OLTULU 2, GÜRKAN YİĞİTTÜRK 2, ADEM
GÜNER 2, NEFİSE ÜLKÜ KARABAY YAVAŞOĞLU 2
1
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
2
EGE ÜNİVERSİTESİ
katalayselma@gmail.com
Giriş
İnsan sağlığı açısından önemli ve çevresel etkilere sahip olan kimyasal maddelerin belirlenmesi, ekotoksikoloji ve
çevre sağlığı açısından önemli bir araştırma konusudur. Çevresel kirliliğin yarattığı stres bireyden başlayarak
populasyon, kommunite ve ekosistem gibi biyolojik organizasyon basamaklarının üst seviyelerine kadar etkili
olmaktadır. Özellikle çinko pritiyon (ZnPT), tıp alanında (deri hastalıkları tedavisinde, kozmetik sektöründe, kepek
önleyici şampuan yapımında) ve boya endüstrisinde (antifouling olarak) yaygın olarak kullanılmasına rağmen, aynı
zamanda deniz canlıları üzerinde yüksek düzeyde toksik olan tribütiltin’e (TBT) alternatif bir biyosit olması sebebiyle
ekotoksikolojik olarak değerlendirilmesi ve denizel ekosistemde biyoindikatör canlılar üzerinde çok yönlü olarak
araştırılması gereken kimyasal maddelerdendir. Mevcut çalışmamız da, 48 ve 96 saat süre ile sucul canlılar üzerinde
muhtemel olumsuz etkilere neden olabilecek çinko piritiyona (ZnPT) maruz bırakılan denizel kirliliğin indikatör
canlılarından Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 türü midyelerde akut toksik etkiler araştırılmış ve bu
kimyasalın midyeler üzerindeki olası toksik etkileri histolojik olarak incelenmiştir.
Materyal ve Metot
İzmir İli, Foça ( N38°40.037 E26°44.748' ) ilçesinden toplanan (M. galloprovincialis) soğuk ortamda laboratuvara
getirilerek bir hafta süre ile akvaryumlarda adaptasyona tabi tutulmuşlardır. Yapay deniz suyu olarak Coral Pro Salt
(Red Sea Europe, France) kullanılmıştır. 15 lt’lik akvaryumlarda 15’er midye stoklanarak farklı zaman aralığı (48 ve
96 saat) ve dozlarda (20 ve 40µg/L) çinko piritiyona maruz bırakılmıştır. 48 ve 96 saat sonunda ortamdan
uzaklaştırılan midyelerin, solungaç ve hepatopankreas dokusu diseksiyon yapılarak %4’lük formalin solüsyonuyla
tespit edilmiş ve rutin histolojik takibe alınmıştır. İşlem sonrasında 5 μm kalınlığında kesitler alınarak Hemotoksilen
&Eosin ile boyanarak ve ışık mikroskobu altında değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Kontrol grupları incelendiğinde, hepatopankreas ve solungaç dokularında doku bütünlüğünü genel olarak
korunmuştur. Bununla birlikte, 48. saat 20 µg/L’de solungaç histolojik kesitleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında
solungaç filamenti frontal, lateral ve abfrontal bölgelerinde mevcut silyalarda kırılma ve füzyon, silyar erezyon;
frontal, lateral ve abfrontal solungaç filamenti epitel hücrelerinde dejenerasyon ve hücre kayıpları izlenmiştir. Ek
olarak, solungaç filamenti damar lumeninde lateral bölgede genişleme görülürken, abfrontal ve frontal bölgelerde
daralma izlenmiştir. 48. saat 40 µg/L’de, kontrol ve 20 µg/L dozları ile karşılaştırıldığında doz artışına bağlı olarak
histolojik değişikliklerde de artışlar gözlenmiştir. 96. saat 20 µg/L dozlarında, diğer gruplarla karşılaştırıldığında
kontrole yakın bir görünüme sahip olduğu izlenirken, 96. saat 40 µg/L’de, 20 µg/L benzerlik göstermekle birlikte doz
artışına bağlı olarak solungaç lümeni bazal laminasında hafif düzeyde kalınlaşma görülmüştür. Hepatopankreas
dokuları incelendiğinde ise, 48. saat 20 µg/L dozlarında, digestif tübül epitel hücrelerinde artmış intrasitoplazmik
vakuoller ve buna bağlı olarak bazı tübül epitel hücrelerinde dejenerasyon ve hücresel kayıplar izlenirken, 40 µg/L’de
ise doz artışına bağlı olarak histolojik değişikliklerde de artışlar gözlenmiştir. 96. saat 20 µg/L dozları, kontrol
grubuyla karşılaştırıldığında histolojik değişiklikler daha fazla olmasına rağmen, 48. saat grupları ile
karşılaştırıldığında azalmış tübüler dejenerasyon ve intrasitoplazmik vakuolizasyon izlenmiştir. 40 µg/L’de ise 20
µg/L benzer etkiler görülmesine ragmen artan doza bağlı olarak digestif tübülde tübül epitelinde epitelial hücre
kayıpları görülmektedir. Sonuç olarak, çinko pritiyon çevreye dost booster biyosit olarak kabul edilmesine rağmen,
akuatik canlılarda neden olduğu histopatolojik değişiklikler ile toksik etkilerine de dikkat çekilmesi önem arz
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çinko piritiyon, Mytilus galloprovincialis, Histoloji
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(13043) Çinko Piritiyon Maruziyetini Takiben Deniz Midyesi Mytilus galloprovincialis
Lamarck, 1819’de Glutatyon Enzimi ve Apoptotik Değişimler / Glutathione enzyme
and Apoptotic Changes in the Sea Mussels Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819
Following Exposure to Zinc Pyrithione
SELMA KATALAY 1, ADEM GÜNER 2, ALTUĞ YAVAŞOĞLU 2, MELİH DAĞDEVİREN 2, FATİH
OLTULU 2, GÜRKAN YİĞİTTÜRK 2, NEFİSE ÜLKÜ KARABAY YAVAŞOĞLU 2
1
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
2
EGE ÜNİVERSİTESİ
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Giriş
Antifouling ürünlerin aktif maddesi olarak kullanılan tributiltin’in zararlarının fark edilmesi ve yasaklanmasının
ardından başka aktif madde arayışları önem kazanmıştır. İlk defa 1990’larda piyasaya sunulan ve antifouling ürünlerde
en çok kullanılan aktif maddelerden biri de booster grubu bir biosit olan çinko pritiyondur (ZnPT). Son zamanlarda,
ZnPT’nin kıyı ortamında beklenenden daha fazla birikim potansiyeline sahip olduğu gösterilmiş ve özellikle sucul
canlılar üzerindeki toksik etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Midyeler sesil ve filtrasyon yöntemiyle beslenen
organizmalar olduğundan deniz ekosistemindeki kirliliğin izlenmesinde kullanılan en etkili belirtiçlerdendir. Bu
çalışmamızda, farklı konsantrasyonlarda (20 ve 40µg/L) ZnPT’nin akut maruziyeti sonucu Mytilus
galloprovincialis Lamarck türü midyelerde meydana gelen GSH enzim aktivitesindeki değişimler ile dokularda
meydana gelen kümülatif hücresel DNA zararları TUNEL metoduyla ortaya konulmuştur.
Materyal ve Metot
İzmir İli, Foça ( N38°40.037 E26°44.748' ) ilçesinden toplanan (M. galloprovincialis) soğuk ortamda laboratuvara
getirilerek bir hafta süre ile akvaryumlarda adaptasyona tabi tutulmuşlardır. Yapay deniz suyu olarak Coral Pro Salt
(Red Sea Europe, France) kullanılmıştır. 15 lt’lik akvaryumlarda 15’er midye stoklanarak, 20 ve 40µg/L doz
aralığında çinko piritiyona maruz bırakılmıştır. TUNEL boyama prosedürüne istinaden, 96. saat sonunda ortamdan
uzaklaştırılan midyelerin solungaç ve hepatopankreas dokusu diseksiyon yapılarak % 4 paraformaldehid solüsyonu
içinde fikse edilmiş, fosfat tamponlu salin (PBS) içinde durulanmış ve Proteinaz K çözeltisine batırarak permeabilize
edilmiştir. rTdT içeren terminal deoksinükleotidil transferaz (rTdT) reaksiyon karışımı ile 37°C'de 60 dakika inkübe
edilen dokular diamino benzidin sistemi (DAB) ile boyanmıştır. GSH (Glutatyon) aktiviteleri ise, (GSH (Glutatyon
K261-100, BioVision, USA) ticari kiti kullanılarak kalorimetrik olarak tayin edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
96 saatlik deney süresi sonucunda, kontrol grubu karaciğer histolojik kesitleri TUNEL immunohistokimyası açısından
değerlendirilmiştir. Buna göre hepatopankreatik tübülleri döşeyen birçok epitel hücresinde apoptotik hücreler
izlenmiştir. 96. saat 20 µg/L doz grubu kontrol grubu ile karşılaştırıldığında TUNEL ekspresyonu gösteren tübül
epitel hücrelerinin kotrol grubuna yakın sayıda oldukları dikkat çekmiştir. 96.saat 40 µg/L doz grubu diğer gruplar
ile karşılaştırıldığında TUNEL ekspresyonu gösteren tübül epitel hücrelerinin oldukça fazla sayıda oldukları
görülmüştür. Solungaç dokuları incelendiğinde ise, az sayıda solungaç epitel hücresinde ekspresyon izlenmiştir.
96.saat 20µg/L grubu diğer kontrol grupları ile karşılaştırıldığında TUNEL pozitif hücre sayısının kontrole yakın
olduğu değerlendirilmiştir. 96.saat 40µg/L grubu, kontrol ve 20µg/L gruplarıyla karşılaştırıldığında ise TUNEL
ekspresyonu gösteren hücre sayısının artmış olduğu gözlenmiştir. Total glutatyon (GSH) düzeyleri incelendiğinde ise,
96.saat sonunda hepatopankreas dokusunda kontrole göre önemli bir farklılık gözlenmezken, solungaç dokularında
ise kontrole (159,9 ±21,2) göre, 20 (66,4 ± 3,8) ve 40µg/L (126,8 ±28,1) doz gruplarında istatistiki olarak anlamlı
inhibisyonlar gözlenmiştir. Bu iki doku arasındaki enzim aktivitesi farklılığın sebebi ise, dokuların farklı
biyoakümülasyon hassasiyetine sahip olmasıyla açıklanabilmektedir. Sonuç olarak ZnPT’nin biyoakümülayon
seviyelerinin özellikle solungaç dokularındaki DNA zararları ve enzim düzeyiyle parallellik göstermesiyle birlikte,
deniz ekosistemi ve insan sağlığı üzerine bu yeni antifouling ajanların etkilerini desteklemek için daha ileri araştıma
yöntemlerine gereksinim olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Cinko piritiyon, Tunel, GSH, antifouling
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(13075) Organofosfor Bir Pestisit Olan Diazinon'un Oreochromis niloticus'un Solungaç
Fosfolipid Fraksiyonu Üzerine Etkisi / The Effect of Diazinon, a Organophosphorous
Pesticide, on Phospholipid Fraction in the Gill of Oreochromis niloticus
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Giriş
Diazinon, bir organofosfat (OP) insektisittir. Yapılan çalışmalar bu pestisidin balıklar için yüksek derecede toksik
olduğunu göstermiştir. Diazinonun 96 saatlik LC50 değeri, farklı balık türlerinde 0.8 mg/l (Poecilia reticulata) ve 8
mg/l (Brachydanio rerio) arasında rapor edilmiştir. Diazinonun Oreochromis niloticus için LC50 değeri 2.8 mg/l
olarak bulunmuştur. Bu değere göre Diazinon O. nilotucus için oldukça toksiktir. O. niloticus, akuatik çevredeki
kirleticilerin biyolojik etkilerini incelemek için indikatör organizmalar olarak kullanılmaktadır. Balık solungaçları
hayati organlardır, çünkü onlar gaz alış verişinin yapıldığı ana yerlerdir. Solungaçlar, balığın dış yüzey alanının en
geniş kısmı olduğundan, sudaki kirlilik için birincil belirteçlerdir ve sudaki kimyasal maddelere duyarlıdırlar. Ayrıca,
lipid bileşenleri stres etkenlerine ve çevresel değişikliklere karşı çok hassastır. Bu nedenle, mevcut araştırmada,
Diazinon’un subletal konsantrasyonuna maruz bırakılan O. niloticus’un solungaç dokusundaki fosfolipid
fraksiyonundaki yağ asitlerinde meydana gelebilecek değişikliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Canlılar Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetiştirme havuzlarından sağlanmıştır. Test grupları diazinon
maruziyet, aseton kontrol ve kontrol grupları olarak belirlenmiştir. Diazinon konsantrasyonu, LC50 değerlerinin onda
biri dikkate alınarak ve aseton içinde çözülerek hazırlanmıştır (0.28 mg/l diazinon). Yağ asitlerinde meydana gelecek
değişiklikleri belirlemek amacıyla, deney gruplarının her birinden 7., 14. ve 21. günlerin sonunda 3’er balık
çıkarılmıştır. Sakrifiye edilen balıklardan alınan solungaç dokusu kloroform / metanol (2:1, v/v) çözeltisi içinde
homojenize edilmiştir. İnce tabaka kromatografisi (TLC) ile fosfolipid fraksiyonları elde edildikten sonra
fosfolipidlerdeki yağ asitlerinin, yağ asidi metil esterlerine dönüşümü sağlanmıştır. Yağ asidi metil esterlerinin analizi
için FID dedektörüne sahip gaz kromatografi aleti kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Kontrol balığının solungaç dokusundaki fosfolipidlerde (PL) en önemli yağ asitleri C16:0, C18:0, C16:1, C18:1,
C18:2n-6, C20:4n-6 ve C22:6n-3 olarak bulunmuştur. Diazinona maruz kalan balıkların y,ağ asitlerinde özellikle 7.
günde C16:0’da %21.17, C22:6n-3’te %66.79 oranında azalış; C16:1’de % 216.95, C18:2n-6’da % 78.41, C20:4n6’da % 67.09 oranında artışlar önemli görülmüştür. 14. günde C22:6n-3’te % 36.69 oranında azalış; C16:1’de %
298.39, C18:2n-6’da % 36.63 oranında artış kayda değerdir. 21. günde C18:0’da % 22.84, C16:1’de 123.66, C18:2n6’da % 10.22 oranında artış; C18:1’de % 10.21 ve C22:6n-3’te % 17.76 oranında azalış önemli görülmüştür. Bu
çalışmada diazinonun O. niloticus’un solungaç fosfolipid yağ asitleri üzerindeki toksisitesi gösterildi. Tatlı suda, çok
düşük konsantrasyonda bile diazinon varlığı, balık fizyolojisi üzerinde zararlı etkilere neden olabilir ve doğal ortamda
hayatta kala bilirliklerini potansiyel olarak bozabilir.
Teşekkür
Bu çalışma, Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (16-EZF-001) tarafından desteklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Organofosfor,Pestisit, Diazinon, Oreochromis niloticus, Solungaç, Fosfolipid
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(13080) Meyve Sineği Larvalarında SiO2 Nanopartikülünün Toksisite Değerlendirmesi
/ Toxicity Assessment of SiO2 Nanoparticles Against Larvae of Fruit Flies
ÇAĞLA ERSÖZ 1, DENİZ ALTUN ÇOLAK 1
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Giriş
Nanoteknolojinin biyolojik araştırmalarda uygulanması, insan sağlığı için yeni araçların geliştirilmesine yol açan
önemli bir etki başlatmıştır. Nanobiyoteknolojinin odak noktalarından biri, ilaç veya gen dağıtım sistemlerinde
kullanılmak üzere nanopartikül bazlı ürünlerin geliştirilmesidir. Ancak, halen kullanılmakta olan nanopartikül içerikli
bu ürünlerin çoğunun, hücrelerde farklı toksisite seviyelerine sahip olduğu ve bu nedenle, in vivo uygulama veya uzun
süreli kullanım için uygun olmadıkları bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, Drosophila melanogaster'in 3. instar
larvalarına karşı SiO2 nanopartikülünün toksikolojik potansiyelini değerlendirmektir.
Materyal ve Metot
Toksisite değerlendirme deneylerinde, D. melanogaster‘in Oregon R yabanıl soyu kullanılmıştır. Bu amaçla, 0.1, 1.0,
5.0 ve 10mg/mL SiO2 içeren Standart Drosophila besiyeri setleri hazırlanmıştır. Her bir deney grubu için ayrı petrilere
konulan 10 adet aynı yaş ve boyuttaki 3. evre larvalar 24, 48, 96 ve 120 saatlik SiO2 nanopartikülüne maruz
bırakılmıştır. Uygulama sonrasında tüm petriler uygun sıcaklık kabinlerinde tutulmuştur. Tüm deneyler 5 kez tekrar
edilmiştir. Larval mortalite oranı, pupa oluşum oranı ve ergin gelişimi belli saat aralıklarında kaydedilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
SiO2 toksisitesinin konsantrasyon ve maruziyet süresinin artışı ile doğrusal olarak arttığı tespit edilmiştir. En yüksek
uygulama grubunda (10mg/mL) larval mortalitenin %90’a yükseldiği belirlenmiştir. Benzer şekilde, larval süreçte
olumsuz etkilenen larvaların pupalaşma ve ergin birey oranlarının da önemli ölçüde düştüğü ve bu oranların 10mg/mL
uygulama grubunda sırasıyla %10 ve %10 olduğu görülmüştür. İnsan hastalıkları için etkili terapötik araçlar
geliştirmek için kullanılacak nanopartiküllerden olan bu nanopatiküllerin hedef dokuda herhangi bir olumsuz etki
oluşturmamaları için SiO2 maruziyetinde gözlenen toksik etkinin muhtemel sebebinin daha ayrıntılı çalışmalarla
belirlenip giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Drosophila melanogaster, SiO2, Toksisite
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(13082) Drosophila melanogaster’in Yavru Döl Sayısı Üzerine Yalancı Portakal’ın
Etkisi / Effect of Osage Orange on Drosophila melanogaster’s Offspring Number
ÇAĞLA ERSÖZ 1, DENİZ ALTUN ÇOLAK 1
1
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
caglaersoz2013@hotmail.com
Giriş
Nano sanayi, insanlık tarihinde en hızlı büyüyen endüstrilerden biri olup endüstriyel devrim olarak anılmaktadır.
Bununla birlikte, nanopartiküllerin potansiyel zararlı etkileri üzerine bilimsel bilgi, nanoteknolojilerin gelişiminin
gerisinde kalmaktadır. Bu çalışmada, CuO nanopartikülünün indüklediği Drosophila melanogaster’in yavru birey
sayısı üzerindeki olası toksik etkiye karşı dünya çapında folklorik tıpta sıkça kullanılan Maclura pomifera (MP)
bitkisinin etkileri araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
Farklı konsantrasyonlarda CuO (0.1, 1.0, 5.0 ve 10mg/mL) ve MP çekirdeklerine ekstresi (0.5, 1.0 ve 2.0mg/mL)
içeren Standart Drosophila Besiyeri hazırlanarak deney setleri kurulmuştur. Yavru döl sayısı üzerine olan etkilerin
tespit edilebilmesi için her uygulama grubunda bir deney setinde Drosophila melanogaster'in Oregon R yabanıl
soyuna ait sadece dişi bireylere MP ekstresi uygulanırken, aynı uygulama grubuna ait diğer deney setinde yalnızca
erkek bireylere MP ekstresi uygulanmıştır. Çiftleştirilen sineklerden elde edilen F1 dölündeki yavru birey sayıları
belirlenmiştir. Kontrol ve uygulama gruplarına ait sonuçların istatistiksel analizleri için tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) ve Duncan testi uygulanmıştır. Tüm deneyler 3 kez tekrar edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
CuO nanopartikülünün konsantrasyon artışına bağlı olarak F1 neslinde toplam yavru döl sayısını azalttığı, MP
uygulanan deney setlerine ait F1 neslinde ise toplam yavru döl sayısının artarak kontrole yaklaştığı görülmüştür.
Kontrol grubunda toplam 210 yavru birey elde edilirken etkilenmiş dişi bireylere ait 10mg/mL CuO uygulama
grubunda 137 ve 2mg/mL MP+10mg/mL CuO uygulama grubunda 201 yavru birey sayılmıştır. Benzer şekilde yine
kontrol grubunda 205 yavru birey gözlenirken etkilenmiş erkek bireylere ait 10mg/mL CuO uygulama grubunda 83
ve 2mg/mL MP+10mg/mL CuO uygulama grubunda 197 yavru birey tespit edilmiştir (p<0.05). SiO2 maruziyetinde
gözlenen toksik etkinin giderilmesinde bitki çekirdeğinin içeriğinde yer alan güçlü besin kaynakları ve iyileştirici
maddelerin etkili olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Drosophila melanogaster, CuO, Maclura pomifera, Yavru birey sayısı
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(13125) Deniz Kestanesi Embriyolarının Erken Gelişimi Üzerine Sıcaklık Değişiklikleri
ve Metallerin Birlikte Etkileri / Combined Effects of Temperature Changes and Metals
on The Early Development of The Sea Urchin Embryo
NESLİHAN TÜRKÇÜ 1, RAHİME ORAL 2
1
İZMİR
2
EGE ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
neslihan.turkcu@gmail.com
Giriş
Standart ekotoksikoloji testleri, testte kullanılacak türün optimum geliştiği ve standartlarda belirtilen sıcaklık
aralıklarında gerçekleştirilir. Bununla birlikte türün yaşam alanlarında sıcaklık da dahil olmak üzere çevresel koşullar
mevsimlere, enlemlere, lokaliteye ve streslere bağlı olarak değişebilmektedir. Bu değişiklikler canlılar üzerine
kimyasalların toksik etkisini değiştirebilmektedir. Tüm bunlara ilave olarak canlıların erken gelişim evreleri juvenil
ve erginlerine oranla çevresel streslere karşı daha duyarlıdır. Sıcaklık tolerans aralığı da embriyonik gelişim süresince
çok daha dardır. Bu nedenle, kadmiyum ve çinkonun Paracentrotus lividus embriyonik gelişimi üzerine etkileri
değişen su sıcaklıkları ile birlikte araştırılması bu çalışmanın amacını oluşturmuştur.
Materyal ve Metot
P. lividus’ un embriyonik gelişimi üzerine kadmiyum ve çinkonun sıcaklığa bağlı etkilerini değerlendirebilmek için
düzenlenen biyotestlerde negatif kontroller sadece filtre edilmiş deniz suyu (FDS) ile, pozitif kontroller ise 2.5x10-4
M CdSO4 ile gerçekleştirilmiştir. P. lividus’un embriyoları ile yapılan denemeler her biri 10 ml toksikant ya da FDS
içeren küçük hacimli, steril ve polistiren kaplarda gerçekleştirilmiştir. Ergin bireylerden gonadlar çıkarılarak gametler
elde edilmiş ve hemen fertilizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. P. lividus embriyoları ile yapılan embriyotoksisite
testleri fertilizasyon gerçekleştikten sonra (10 dakika) başlamış ve pluteus larval safhasına kadar 72 saat sonunda sona
erdirilmiştir. Biyotestler, 18oC (standart sıcaklık), 21oC ve 24oC olmak üzere üç farklı sıcaklıkta gerçekleştirilmiştir.
Denemeler altı tekrarlı olarak yapılmıştır. Bu sürenin bitiminde 10-4M krom sülfat ile hareketleri yavaşlatılmış
embriyo ve/veya larvalar üzerinde mikroskobik gözlemler gerçekleştirilmiştir. Her bir örnekten rastgele seçilen 100
birey morfolojik ölçütlere (normal, gecikmiş, patolojik ve ölü) bağlı kalınarak invert mikroskopta incelenmiş ve
gelişim bozukluklarının sayısı belirlenerek embriyotoksisite değerlendirilmiştir. Sıcaklık değişimlerine bağlı olarak
metallerin 72 saat sonunda A. lixula embriyolarının yarısını etkileyen derişimleri (EC50) probit analizi ile
hesaplanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
FDS içinde 18- 24 oC’ ler arasında gelişimine izin verilen bireylerin mikroskobik analizleri sonucunda P.
lividus embriyolarının sıcaklık değişimlerine iyi tolerans gösterdiği bulunmuştur. Biyotestler sonucunda normal
pluteus oranı 18°C’de %93,4 olarak, 21°C’de %93,4 ve 24°C’de ise 95,7 olarak gerçekleşmiştir. Bu da bize optimum
sıcaklıktan 6°C’ lik artışın bile P. lividus embriyonik gelişimi üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını
göstermiştir. Çinko için hesaplanan EC50 değerleri 18oC’ de 0.48 (0.43-0.54) mg/L; 21oC’ de 0.19 (0.16-0.23) mg/L
ve 24oC’ de 0.19 (0.17-0.22) mg/L olarak bulunmuştur. EC50 değerleri kadmiyum için ise 18oC’ de 1.88 (1.80-1.96)
mg/L; 21oC’ de 1.26 (1.04-1.54) mg/L ve 24oC’ de 0.72 (0.63-0.83) mg/L olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar P.
lividus embriyonik gelişimi üzerine çinko ve kadmiyumun toksik etkisinin su sıcaklıklarının artışına bağlı olarak
arttığını göstermektedir. Sonuç olarak, gelecek çalışmalarda gerek iklim değişikliği ve gerekse diğer nedenlerle olsun
kirleticilerin biyota üzerine etkisi değerlendirilirken sıcaklığın göz önünde bulundurulması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Embriyotoksisite, Çinko, Kadmiyum
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(13128) 24-Epibrassinolidin Yaprak Uygulamalarının Cd Stresi Altındaki Mısır (Zea
mays L.) Bitkisinde Antioksidan Enzimlerin Aktivitesi Üzerine Etkileri / The Effect of
Foliar Application of 24-Epibrassinolide on Antioxidant Enzymes Activity in Maize
(Zea mays L.) Under Cd Stress
EDA DALYAN 1, ELİF YÜZBAŞIOĞLU 1, ILGIN AKPINAR 2
1
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ekaplan@istanbul.edu.tr
Giriş
Kadmiyum (Cd) toksisitesi, küresel tarım sistemi için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Cd stresi bitkilerde reaktif
oksijen türlerinin üretimini arttırarak oksidatif strese neden olmaktadır. Bitkiler ağır metal kaynaklı oksidatif hasarı
önlemek için enzimatik antioksidan sistemler gibi savunma sistemleri geliştirmektedir. Brassinosteroidler bitki
büyümesi ve gelişimi için gerekli steroid yapıdaki hormonlardır. Brassinosteroidler bitkilerde antioksidan enzimlerin
aktivitelerini düzenleme yoluyla antioksidan sistemi geliştirerek ağır metallere karşı toleransı artırabilmektedir. Mısır
bitkisi dünyanın en önemli tarımsal ürünlerinden biri olması nedeniyle kadmiyumun neden olduğu olumsuz etkiler
endişe yaratmaktadır. Bu çalışmada, mısırda Cd toksisitesini azaltmak ve bununla birlikte Cd toleransını artırmak
amacıyla biyolojik olarak aktif bir brassinosteroid olan 24-epibrassinolid (24-EBL) uygulaması yapılmış ve
antioksidan savunma sistemi üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Materyal ve Metot
Mısır (Zea mays L.) tohumları nemli perlit ortamına ekildikten sonra 3. günde çimlenmiş ve fideler gün aşırı ½
Hoagland çözeltisi ile sulanmıştır. Çimlenmeden sonraki 20. günde ½ Hoagland çözeltisi içeren hidroponik ortama
aktarılan fideler, 7 gün boyunca bu ortamda büyütülmüş ve bitkiler içinden eşit büyüklükte olanlara Cd stresi altında
(0 ve 25 µM) farklı konsantrasyonlarda (0, 10-11, 10-9, and 10-7 M) 24-epibrassinolid çözeltisi gün aşırı olarak sprey
şeklinde uygulanmıştır. Farklı süreler (48 sa, 96 sa ve 7 gün) de yapılan uygulamalar sonrasında, bitkilerin yaprakları
metal birikimini, fotosentetik pigmentler (klorofil a, klorofil b, karotenoid) in miktarını, hidrojen peroksit seviyesini,
lipid peroksidasyonunu ve antioksidatif enzim aktiviteleri (katalaz, askorbat peroksidaz, peroksidaz) ni tayin etmek
üzere hasat edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Cd uygulaması yapılan mısır bitkilerinin yapraklarında 48 sa, 96 sa ve 7 gün sonra yüksek miktarda Cd birikimi
saptanmıştır. Cd stresine maruz kalan bu bitkilerde oksidatif stres nedeniyle uygulama süreleri sonunda hidrojen
peroksit seviyesi ve malondialdehit içeriğinde artış görülmüş, fotosentetik pigmentlerin içeriklerinde ise azalma
belirlenmiştir. Katalaz ve peroksidaz aktiviteleri 96 sa ve 7 günde, askorbat peroksidaz aktivitesi 96 saatte artış
gösterirken, 48 saatlik uygulama sonrasında tüm enzimlerin azaldığı bulunmuştur. Brassinosteroid uygulaması yapılan
mısır bitkilerinin yapraklarında 48 sa sonunda 10-11 ve 10-9 M, 96 sa sonunda 10-9 M, 7 gün sonunda ise tüm 24EBL konsantrasyonlarında Cd birikiminde daha fazla artış belirlenmiştir. Hidrojen peroksit seviyesinde 48 saatte 109 ve 10-7 M 24-EBL uygulamalarında, 96 sa ve 7 günde ise 10-11 M 24-EBL konsantrasyonunda azalma saptanmıştır.
Malondialdehit içeriği 48 sa ve 7 gün sonunda tüm EBL konsantrasyonlarında, 96 sa sonunda ise 10-11 ve 10-9 M
24-EBL uygulamalarında düşüş göstermiştir. Fotosentetik pigmentlerin miktarları 48 ve 96 saatte uygulanan tüm EBL
konsantrasyonlarında, 7 günde ise konsantrasyona bağlı olarak artmıştır. Katalaz aktivitesinde 7 gün sonunda 10-11
ve 10-9 M 24-EBL uygulamalarında artış görülmüştür. Askorbat peroksidaz aktivitesi 48 saatte 10-9 ve 10-7 M, 96
saatte 10-11 ve 10-9 M, 7 günde ise tüm EBL konsantrasyonlarında artmıştır. Peroksidaz aktivitesi ise 48 saatte tüm
konsantrayonlarda, 96 saatte 10-7 M 24-EBL uygulamasında artma göstermiştir. Bu çalışmada, Cd stresine maruz
bırakılmış mısır bitkisinin yapraklarında 24-EBL uygulamaları ile Cd-kaynaklı oksidatif stres hafifletilebilmiştir.
Azalan hidrojen peroksit ve malondialdehit içeriği, artan fotosentetik pigment miktarları, hidrojen peroksiti
detoksifiye eden antioksidatif enzimlerin aktivitelerindeki artışlar ile mısır yapraklarında konsantrasyona bağlı olarak
24-EBL nin stres koruyucu özellikleri ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: kadmiyum, brassinosteroid, mısır, antioksidan enzim
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(13244) Melanopsis praemorsa Lınnaeus, 1758 (Gastropoda:Pulmonata)’nın
Hepatopankreasında Glifosat Toksisitesinin Histopatolojik İncelenmesi /
Histopathological Investigation of Glyphosate Toxicity in Digestive Gland of
Melanopsis praemorsa (Gastropoda:Pulmonate)
BİRGÜL OTLUDİL 1, ÖZLEM DEMİRCİ 1, A. İSMAİL ÖZKAN 2, FEYSEL ÇAKMAK 2, LOKMAN DAMAR 2
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birgulotludil@gmail.com
Giriş
Çevredeki antropojenik kirleticilerin en önemlilerinden biri pestisitlerdir. Pestisitler özellikle bir canlı grubunu
öldürmek için kullanılmalarına rağmen, hedef olmayan organizmaları da etkilemektedirler. Bunlardan biri olan
glifosat (N-fosfonometil glisin) son yıllarda çok yüksek miktarlarda üretilen geniş spektrumlu bir herbisittir, Tarımda,
ormancılıkta ve evsel uygulamalarda 750’ den fazla ürün için kullanılmaktadır. Yağmur suları veya toprak içerisinde
aşağıya doğru yıkanmak suretiyle taban suyu ve diğer su kaynaklarına ulaşarak salyangozlarda birikime neden olur.
Organoklorlu bir pestisit olduğu için doğadaki ve canlılardaki yarı ömrü fazladır ve yağda çözünebilme özelliğinden
dolayı organizmalarda depolanmaktadır. Tatlı su kirliliğinin potansiyel biyoindikatörleri olan tatlı su salyangozları,
akuatik ekosistemlerin sağlığını değerlendirmek için yaygın bir şekilde kullanılan deneysel modellerdir.
Materyal ve Metot
Deney materyali olarak kullanılan Melanopsis praemorsa örneklerinin, 30 gün boyunca laboratuvara adaptasyonu
sağlandı. Adaptasyondan sonra salyangozlar 4 gruba ayrıldı. Grup I. glifosat konsantrasyonuna maruz bırakılmayan
sadece salyangoz kontrol grubu, Grup II. 0.933 mg/l glifosat konsantrasyonuna maruz bırakılan salyangoz grubu,
Grup III 1.867 mg/l glifosat konsantrasyonuna maruz bırakılan salyangoz grubu, Grup IV. 4.666 mg/l glifosat
konsantrasyonuna maruz bırakılan salyangoz grubu. Kontrol grubu dışındaki gruplara 30 gün boyunca glifosat
sublethal dozları ilave edildi. Histopatolojik değişiklikleri belirlemek amacıyla, kontrol ve deney gruplarından,
deneyin 10., 20. ve 30. günlerinde alınan salyangozların hepatopankreaslarının histolojik preparatları hazırlandı.
Histopatolojik değişiklikler mikroskop ile incelenerek tespit edildi ve yorumlanarak fotoğrafları çekildi.
Bulgular ve Tartışma
Melanopsis praemorsa örneklerinin 30 gün boyunca farklı konsantrasyonlarda glifosat’a maruz kalması sonucunda,
hepatopankreas dokularında glifosat konsantrasyonuna ve zamana bağlı olarak histopatolojik değişikliklerin arttığı
saptandı. Örneklerin bu süreç sonunda hepatopankreasları incelendiğinde; sindirim hücrelerinde vakuolasyon,
bazofilik hücrelerde şişme, piknotik hücre sayısında artış, bağ dokuda atrofi, amöbositlerde ve lipid vakuollerinde
artış, sarı granüllerde artış ve lenfatik alanlarda genişlemeler gibi lezyonlar gözlendi. Sublethal değerler, örneklerin
yapısal ve biyolojik fonksiyonlarındaki değişiklikleri hakkında bilgi vermektedir. Bu değişiklikler, sucul
organizmaların sağlık durumu yanı sıra belirli bir ortamdaki suyun saflık durumunu da gösterir.
Teşekkür
Araştırma Dicle Üniversitesi DÜBAP 07-02-19 nolu projesi tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Melanopsis praemorsa, glifosat, hepatopankreas, histopatoloji, snail
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(13248) Nilüfer Çayı (Bursa) Su Örneklerinin Sağlıklı İnsan Akciğer Hücreleri
Üzerindeki Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Araştırılması / Investigation of The In
Vitro Cytotoxic and Genotoxic Effects of Nilüfer Stream (Bursa) Water Samples on
Healthy Human Epithelial Lung Cell Lines
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1
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
3
BUSKİ
Huzobio@gmail.com
Giriş
Bursa ilinin en önemli içme su kaynağı olan 168 km uzunluğundaki Nilüfer Çayı, Uludağ’ın güney yamaçlarından
doğar ve batı doğrultusunda akar. Çeşitli kollarla birleşen Nilüfer Çay’ı Susurluk Çay’ı ile birleşerek Karacabey
Boğazı’ndan Marmara Denizi’ne dökülür. Nilüfer Çayı’nın alt havzası Bursa ilinin tarım, sanayi ve antropojenik
atıklarını taşımakla birlikte tarımsal alanlarda sulama amaçlı da kullanılan önemli bir su kaynağıdır. Gün geçtikçe
artan kirlilik yükü ile Nilüfer çayı doğrudan ve/veya dolaylı olarak insan sağlığını tehdit eder duruma gelmektedir. Bu
nedenle bu çalışmada Nilüfer çayının farklı örnekleme noktalarından alınan su örneklerinin çeşitli fiziko-kimyasal
parametreleri ile birlikte sağlıklı insan akciğer hücreleri üzerindeki toksik etkileri araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada Nilüfer Çayı’ndan 4 farklı örnekleme noktasından su örneği alınmıştır. Bu noktalardan biri referans
istasyon olan ve üst havzada yer alan Doğancı Barajı’nı besleyen koldur. Alt havzada yer alan diğer üç örnekleme
noktası ise farklı kirlilik kaynakları gözeterek belirlenmiştir. Toplanan su örneklerinde bazı fiziko-kimyasal
değişkenler arazi esnasında ölçülmüştür. Ağır metal, Anyon-Katyon analizleri ve organik kirlililik parametreleri
laboratuvarda analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği (YSKY) ve Atıksu Arıtma
Tesisleri Teknik Usuller Tebliği (ATTUT)’ne göre değerlendirilmiştir. Örneklerin sitotoksik ve genotoksik etkileri
insan sağlıklı akciğer hücreleri olan BEAS-2B (ATCC CRL-9609) hücre hattında sırasıyla, XTT testi ve Komet
yöntemi ile araştırılmıştır. Bununla birlikte su örneklerinin hücre içi Serbest Oksijen radikalleri (ROS) düzeyleri
üzerindeki etkileri de DFCD-DA (2′,7′-Dichlorofluorescin diacetate) yöntemi ile araştırılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Belirlenen referans noktasındaki bazı fiziko-kimyasal parametreler ve ölçülen ağır metaller YSKY ve ATTUT’ a göre
limit değerin altında, diğer örnekleme noktalarındaki değerler ise limit değerlerin üzerinde tespit edilmiştir. Ayrıca
toplam azot ve toplam fosfor değerleri referans noktasında düşük değerlerde belirlenmiş olup diğer noktalarda yüksek
değerlerde olmuş toplam azot ve toplam fosfora göre hiperötrofik olarak belirlenmiştir. XTT testinde 24 saatlik
muamele sonrasında dört istasyonumuzda da herhangi bir sitotoksik etki gözlenmemiştir. Ancak 48 saatlik muamele
sonrasında referans istasyonumuz olan 1. istasyon dışındaki tüm istasyonlarımızda su örneklerinin artan dozu ile
orantılı olarak sitotoksik etki anlamlı düzeyde artmıştır. Komet yöntemi sonuçlarımız da yine birinci 1. istasyonumuz
dışında ki tüm istasyonlarda su örneklerinin artan dozu ile paralel olarak kuyruk uzunluğu, kuyruk %DNA ve Olive
Tail Moment (OTM) değerlerinde artış gözlenmiştir. Su örneklerimizin hücre içi ROS düzeylerine etkisi de benzer
şekilde 1. İstasyonumuz hariç diğer tüm istasyonlarda artmıştır. Tüm bu sonuçlar göz önüne alındığında üç
istasyonumuzda artmış olan Sb, Ni, Al, As, Fe, Mn düzeylerinin sağlıklı insan hücreleri üzerindeki sitotoksik ve
genotoksik etkilerini arttırdığını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Nilüfer Çayı, Ağır Metal, Sitotoksisite, Genotoksisite, XTT, Komet, ROS
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Introduction
Marmara lake is located between Golmarmara and Akhisar district with having 6,7 m average depth and has been
used as a reservoir since 1944. Phytoplankton communities are a key group of ecosystems as they serve as oxygen
producing plants, take important and key role in general nutrient cycles and the water and sediment quality process.
Undesired changes in structure of phytoplankton will be lasted not only harmful effects on themselves but also on the
other aquatic organisms or groups and even in terrestrial animals due to disrupted drinking water quality. They are
also sensitive indicators of good environmental status as sudden changes in the physical and chemical factors would
affect phytoplankton community directly or indirectly which lead to inhibition of growth or changes in community
structure. There are huge number of studies using microalgae both determination of sediment status and monitoring
of aquatic ecosystems health.
Material and Methods
In this study we aimed to determine the effects sediments of Marmara lake on freshwater algae with Algal Growth
Inhibition assay according to OECD 201 guideline. All glass and other equipments were sterilized and washed with
diluted HNO3 than rinsed with ultra pure water. Sediment samples from Marmara lake were crushed to a powder and
sifted in the laboratory and then placed in portions of 1 g into sterile Teflon tubes and mixed with 1 mL
hexane/chloroform/acetone (1:1:1,v:v:v) using a vortex mixer. Subsequently, the samples were centrifuged for 10
minutes at +4°C at 5600 g (G-force) (Sigma K3) and the supernatants were transferred into sterile tubes. This
procedure was repeated 3 times and pooled supernatants were evaporated and then dissolved by adding 1 mL of
dimethylsulfoxide (DMSO) (Kotelevtsev and Ludmila 1995). The extracts of sediment samples were assayed in 4
different concentrations (0.1, 0.01, 0.001 and 0.0001 mg/L). After inoculation of Scenedesmus dimorphus with the
density of 103 cell/ml cell counts were done with fluorimeter at first day and 3rd day (72 h).
Results and Discussion
According to calculations there were growth inhibition in the growth rate of algae compared with control group.
Sediments have complex structures and they consist various of type of chemicals and pollutants. Comparing the heavy
metals levels (unpublished data) which are the the usual suspect with other studies the levels were not high enough to
create these effects. This preliminary study shows that the sediment of Marmara lake is toxic to freshwater algae but
the main reason is not heavy metals probably pesticides and other pollutants.
Key Words: Sediment toxicity, Bio assay, Algal Growth Inhibiton, Marmara Lake
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Introduction
Keban Dam Reservoir (KDR), one of the most important dam reservoirs on the Euphrates River in Turkey, has a
significant potential in terms of fisheries and aquaculture production. Although some reports have been published on
the heavy metal levels in fish from the KDR, there has not been any study on organochlorine pesticide (OCPs) and
antibiotic residues in fish from the KDR. The main objectives of the present study were to determine residue levels of
OCPs and antibiotics in fish species in the KDR, and to assess the human health risks associated with fish
consumption. For these purposes, in this study, residue levels of 19 OCPs and 37 antibiotics were investigated in six
wild fish species and one farmed fish species from the KDR.
Material and Methods
In this study, six wild fish species and one farmed fish species were collected from six sampling sites in May 2015.
The collected wild fish species included common carp (Cyprinus carpio), mangar (Luciobarbus esocinus), trout barb
(Capoeta trutta), Tigris scraper (Capoeta umbla), Euphrates barbell (Luciobarbus mystaceus) and escaped rainbow
trout (Oncorhynchus mykiss), and farmed fish species included farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish
were dissected to obtain muscle, gill and gonad. A composite sample (consisting of 2-4 individuals) for each target
tissue type of each species from each site was prepared. For OCP and antibiotic analyses, samples were frozen and
sent to a laboratory accredited by Turkish Accreditation Agency. The scope of accreditation includes OCP and
antibiotic analyses. Analysis of organochlorine pesticides in sample extracts was carried out on a gas chromatograph
equipped with a mass selective detector. Antibiotic analysis in the extracts was performed on an ultra performance
liquid chromatography – tandem mass spectrometer.
Results and Discussion
Among monitored OCPs, only p,p′-DDE was detected in fish samples. The highest concentration of p,p′-DDE (0.032
mg/kg ww) was found in gill of common carp and it is below the maximum residue limit (MRL). Only
sulfadimethoxine was detected among antibiotics in biota samples. Its maximum concentration (0.0044 mg/kg ww)
did not exceed the MRL of 0.1 mg/kg. Sulfadimethoxine was only found in muscle and gill of common carp collected
from site S6, where there are many rainbow trout cage farms. However, no detectable residue of sulfadimethoxine
was found in farmed rainbow trout. The results of this study revealed that the consumption of fish species from Keban
Dam Reservoir is safe for consumers.
Acknowledgements
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Giriş
İlaçlar ve yardımcı maddeler; organizmalarca vücutlarına alındıktan sonra metabolik parçalanma süreçlerine katılırlar.
Bu süreçlerden sonra oluşan yapıların bir kısmı absorbe edilebilir ancak; ilk bileşiğin önemli bir kısmı genelde
metabolize olmadan veya dışkı yolu ile aktif metabolitler şeklinde kalarak atık suya verilmektedir. Ayrıca; toksisitesi
son derece düşük olan konjugatlar (glukuronitler), enzimatik (beta glukuronidaz gibi) veya kimyasal reaksiyonlar
sonucu ilk biyoaktif bileşik şekline geri dönebilmektedir. Hastalıkların engellenmesinde ve tedavisinde çok önemli
role sahip olmakla birlikte, tüm dünyada çok geniş kullanıma sahip farmasötikler; çevre sağlığını tehdit eder boyuta
ulaşmıştır. Sonuçta üretilen her bir ilaç ve ilaç yardımcı maddesi çevreye yayılmaktadır. Parabenler, kokusuz olması,
ürünün tadını değiştirmemesi, suda kolay çözünebilir olması, pH düzeyinin nötrale yakın olması ve özellikle güçlü
antimikrobiyal özelliklerinden ötürü gıdalarda, ilaçlarda ve kişisel bakım ürünlerinde sıkça
kullanılmaktadır. Propranolol, molekül ağırlığı 295,3 g/mol olan hidrofobik karakterde seçici tipte bir beta adrenerjik
reseptör antagonistidir. Diğer beta bloker etkili ilaçlarla karşılaştırıldığında propranololun daha toksik olduğu
bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda hesaplanan EC50 değerleri atenolol veya metaprololden oldukça düşüktür.
Yaygın olarak kullanılan Metilparaben ve Propranolol’ ün çevreye sık ve fazla miktarda verilmesine karşın canlılar
üzerine etkileri detaylı bir şekilde çalışılmamıştır. Çevreye birlikte yayılmalarına karşın ortak etkilerine ilişkin
çalışmaya rastlanılmamıştır. Deniz kestanesi embriyoları bu kimyasalların etkilerini belirlemede, erken yaşam
evrelerinin canlıların en hassas ve önemli dönemi olması ve bu dönemde oluşacak hasarın ekosistemin
korunmasındaki önemi dikkate alındığı için test canlısı olarak seçilmiştir. Çalışmamız ile ilgili kimyasalların denizel
canlıların embriyonik dönemdeki etkilerine ilişkin verilere katkıda bulunulmuştur.
Materyal ve Metod
Çalışmamızda kullanılan deniz kestaneleri (Arbacia lixula), evsel ve endüstriyel atık boşaltımı olmayan Ege
Bölgesi/Mordoğan kıyılarından, doğal ortamından el ile toplanmıştır. Toplanma sırasında;
Kıyının sığ alanlarından değil yaklaşık 1 m derinliğe sahip alanlarından örneklerin toplanması - Toplanan örneklerin
boyut olarak küçük olmamasına
- Arbacia lixula örneklerinin bulundukları substratlardan alınmaları esnasında canlıyı çok rahatsız etmeden ona zarar
vermeden toplanmasına
- Toplanan örneklerin mümkün olan en kısa sürede kuru ve soğuk bir şekilde transfer kabına aktarılmasına özellikle
dikkat edilmiştir.
Toplanan canlıların gonadlarının elde edilmesinde ve embriyoların laboratuvar ortamında kültüre edilmesinde, filtre
edilerek kullanılmak üzere, canlıların doğal ortamından deniz suyu alınmıştır.
Embriyotoksisite testi için, elde edilen gametler kullanılmıştır. Döllenmenin gerçekleşmesinden 10 dakika sonra, 1’er
ml’lik döllenmiş yumurta süspansiyonları, farklı konsantrasyonlarda metilparaben ve propranolol içeren kontamine
deniz sularına eklenmiş ve gametler, larval safhaya kadar kimyasala maruz bırakılmıştır. Embriyotoksisite, 72 saatlik
pluteus larvalarının, Pagano (1993)’nun belirlediği morfolojik kriterlere göre incelenmesiyle belirlenmiştir. 10–4 M
krom sülfatta immobilize edilen embriyolar, ışık mikroskobu altında incelenerek canlı larvadaki olası gelişimsel
bozukluklar kaydedilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Metilparaben tek başına deniz kestanesi embriyo gelişimi üzerine EC50 değeri 8,49 ppm iken propranolol ile birlikte
ortamda bulunduğunda daha toksik olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre metilparaben ve propranololün
sinerjistik bir etkiye neden olarak daha zararlı olduğu görülmüştür. Maddelerin doğada birlikte bulunuşu birbirlerinin
etki mekanizmalarını değiştirerek ya da organizma tarafından alınışı ve metabolik süreçlerini değiştirerek zararlı
etkilerinde artışa neden olabilmektedir. Deniz kestanesi embriyo gelişimi üzerine propranolol ve paraben birlikte
büyük hasarlara yol açabileceği görülmüştür.
Key Words: Propranolol, Paraben, sea urchin, embryotoxicity
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Giriş
Mikroplastikler, boyu 5mm’den küçük olan plastik parçacıklarıdır. Günümüzde plastiklerin parçalanması neticesi
oluşan mikroplastiklerin adının “kirletici” olarak bilinmesi pek de yaygın değildir. Özellikle renksiz, şeffaf veya mikro
boyuta kadar parçalanmış olan plastikler su kaynaklarında görünmez çöpleri oluşturarak ciddi bir görünmez tehlike
haline dönüşebilmektedir.
Materyal ve Metot
Çalışmamızda uygulama maddesi olarak kullanılan polistren mikroküreleri Sigma (Neustadt an der Weinstraße,
Almanya) firmasından tedarik edilmiştir. Kullanılan mikroplastikler 1 µm çapında olup yoğunluğu 1,05 gr/cm3’
dür. Çalışmamızda yaygın olarak kullanılan bir plastik olan polistrenin, 1µm çapındaki mikrotaneciklerinin
Neocaridina sp. üzerindeki genotoksik etkisi tek hücre jel elektroforezi yöntemiyle değerlendirilmiştir. 20 adet 1
haftadan küçük karidesler 1000 mL’lik beherlere yerleştirilmiş ve 200, 400, 800, 1600µg/mL’lik uygulama
konsantrasyonlarına 24 saat boyunca maruz bırakılmıştır. Süre sonunda hemolenf ekstraksiyonu cam küreler ile
yapılmıştır. Bu esnada buffer olarak 1ml PBS, 20 mM EDTA ve %10 DMSO çözeltisi kullanılmıştır. Canlıların tüm
vücut homejenatlarından alınan 150 µl’lik örnek ependorf tüplerine yerleştirilip hızlıca low melting agar ile aynı
oranda karıştırılmıştır. Ardından daha önceden agar ile kaplanmış lamlar üzerine yayılmıştır. Kapatma işleminin
ardından 20-25 dakika +4 0C’de bekletilen lamların lamelleri kaldırılıp lysing solüsyonu ile muamele edilmiştir. Bu
halde buzdolabında 1 saat veya 16 saat bekletilen lamlar elektroforez tankına alınıp 20 dakika bekletilmiş ve süre
sonunda 20 dakika 30 V 300 mA’de yürütülmüştür. Elektroforezden sonra nötralizasyon işlemi yapılmış ve işlemler
sonunda 50 µl EtBr ile boyanan preparatlarda sayım yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Elde edilen sonuçlara göre polistren mikroplastikleri kuyruk uzunluğunu ve kuyruk momentini 800 ve 1600 µg/mL’lik
konsantrasyonlarda; kuyruk yoğunluğunu da tüm uygulama konsantrasyonlarında kontrole göre istatistiksel olarak
anlamlı bir şekilde artırmıştır. Bu artışlar doza bağlı olarak anlamlı korelasyonlar göstermişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Mikroplastik, Genotoksisite, Polistren, DNA, Komet
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Glifosat, tarım ve bahçe gibi birçok alanda yabancı ot kontrolünü sağlamada Dünya genelinde en yaygın kullanılan
herbisittir. Yeraltı suyu ve toprağa karışarak canlılar üzerinde toksik etkisi bulunduğu rapor edilmiştir. Bu çalışmada,
geniş kullanım alanına sahip olan glifosat adlı pestisitin, Bacillus subtilis ATCC 6051 suşuna ait plazmid DNA’sı ve
a-amilaz aktivitesi üzerindeki doğrudan etkileri araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
Deney grupları; Kontrol, 20, 28, 36 ve 44 mg/ml konsantrasyonlarda yapıldı. Glifosatın plazmid DNA üzerindeki
etkisi agaroz jel elektroforezi yardımıyla görüntülendi. Agaroz jel elektroforez deneyi iki aşamada yapıldı. Birinci
aşamada, LB içerisine ekilen bakteriler üzerine test bileşiği farklı konsantrasyonları uygulanarak 37°C’de 22 saatlik
inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonunda bakteri plazmidleri izole edildi. İkinci aşamada, kontrol grubundaki
bakteri plazmidleri izole edildi ve farklı dozlarda test bileşiğine maruz bırakıldı. Her iki aşamada test bileşiği
dozlarının plazmidler üzerindeki etkileri agaroz jel elektroforezi yardımıyla görüntülendi.
Glifosatın α-amilaz üzerindeki etkisi spektrofotometre ve SDS-PAGE yardımıyla görüntülenmiştir. Standart olarak
ticari amilaz kullanıldı. LB içerisine ekilen bakteriler üzerine test bileşiği farklı konsantrasyonları uygulanarak
37°C’de 22 saatlik inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonunda bakteri enzimi elde edilerek nişastalı SDS-PAGE
elektroforezi yardımıyla test bileşiği dozlarının amilaz üzerine etkileri görüntülendi.
Bulgular ve Tartışma
Agaroz jel elektroforezi sonucunda kontrole ait plazmid DNA fragmentleri geniş bant şeklinde gözlenmiştir. Ancak
doz artışına bağlı olarak bant yoğunluğunda azalma görülmüştür. Kontrol grubundan izole edilen plazmidlerin farklı
dozlarda test bileşiğine maruz bırakılması sonucunda plazmid DNA ile EtBr arasındaki etkinin çok daha az olduğu
gözlendi. Farklı konsantrasyonlara sahip test bileşiği karşılaştırılma sonuçlarına göre azalan bant yoğunluğu, test
bileşiğinin plazmidlere bağlandığını ve EtBr bağlanmasını engellediğini düşündürmektedir. Ayrıca farklı
konsantrasyonlara ait kuyucuklarda ve kolon boyunca geniş bant gözlenmesi, plazmidlerin test bileşiği tarafından hem
parçalandığını ve hem de bloke edildiğini düşündürmektedir.
Glifosatın α-amilaz üzerindeki etkisinin spektrofotometre ile incelenmesinden elde edilen sonuca göre; konsantrasyon
artışına bağlı olarak amilazın çöktüğü belirlendi. SDS-PAGE sonucunda amilaz, kontrol ve test bileşiği dozları
uygulanan grupların yuklendiği kuyucuklara ait kolon boyunca nişastayı süpürmüştür. Nişastayı parçalayarak
ilerleyen amilaz, test bileşiğinin dozuna bağlı olarak ilerleme mesafesinde düşüşe neden olduğu gözlenmiştir. Test
bileşiğinin amilaz üzerindeki zayıf etkisi, inkübasyon süresinin kısa tutulmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bacillus subtilis, Glifosat, α-Amilaz, Agaroz jel elektroforez, SDS-PAGE
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Rimsulfuron mısır ve domateste sorun olan tek ve çok yıllık yabancı otları kontrol etmek için çıkış sonrası uygulanan
sulfonylurea grubundan bir herbisittir. Kültür bitkilerine uygulanan herbisitin önemli bir kısmı ise toprağa
düşmektedir. Toprağa temas eden herbisitin belirli bir kısmı bitkilerin kökleri ve toprak kolloidleri tarafından adsorbe
edilirken bir kısmı ise yağış ve sulamanın etkisi ile toprağın alt katmanlarına süzülür. Toprağın alt katmanlarına
süzülen herbisit yer altı su kaynaklarını kirletmekte, yüzeye çıktığında ise yüzey su kaynaklarına karışmaktadır.
Herbisit karışan sulardaki bitkiler ve bu sularla sulanan kültür bitkilerinde gelişme gerilikleri ve fitotoksisite belirtileri
görülmektedir. Bu çalışmada, yabancı ot mücadelesi amacıyla mısıra uygulanan rimsulfuronun (12.5 g aktif madde
ha-1) uygulamadan 1 gün sonra meydana gelen ani şidetli yağışın etkisi ile toprakta süzünmesi ve degredasyonu
araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
Tarla denemeleri çiftçi şartlarında, biyoassay denemeleri ise kontrollü bitki yetiştirme kabininde yürütülmüştür.
Herbisit uygulamasının yapıldığı günden başlayarak 1, 4, 7, 14, 28, 56 ve 112 gün sonra toprak sondası ile 0-5 cm, 010 cm, 10-20 cm, 20-30 cm, 30-40 cm, 40-50 cm ve 50-60 cm’lik katmanlardan toprak örnekleri alınarak topraktaki
herbisit miktarları ayçiçeği fide biyoassayi ile belirlenmiştir. Fideler 16 saat ışık (24±1oC), 8 saat karanlık (15±1oC)
koşullardaki bitki yetiştirme kabinine yerleştirilmiş ve gerektikçe deiyonize su ile sulanmıştır. Deneme alanındaki
toprakta bulunan rimsulfuron kalıntı miktarı log-logistic model kullanılarak hesaplanmış olup; I50, eğim, minimum
ve maksimum kök uzunluğu değerleri belirlenmiştir. Regresyon analizi R istatistik programı ile yapılmıştır. Log–
Logistic modelde:
Y = C + ((D - C) / (1 + Üs (B* (ln (X) – ln (I50)))))
Formülde Y: kök uzunluğunu, C: bitkilerin minimum kök uzunluğunu, D: maksimum kök uzunluğunu, B: Doz etki
kurvesinin I50 noktasındaki eğimini, X: herbisit dozunu ve I50: bitkinin kök uzunluğunun %50 azaldığı herbisit
dozunu ifade etmektedir. Modelin doğruluğunun sınanması amacıyla uyum eksikliği testi kullanılmıştır. Uyum
eksikliği testi GLM ve Doğrusal olmayan regresyon analizi arasında fark olup olmadığını belirlemesi için F testi
kullanılarak yapılmıştır. Deneme alanındaki farklı katmanlardaki topraklar için excel programında ayrı ayrı doz-etki
kurveleri oluşturulmuştur. Her toprak katmanı için doz-etki kurvesinde kök uzunluğunun karşılığındaki değer
herbisitin o topraktaki miktarını göstermektedir.
Bulgular ve Tartışma
Rimsulfuronun toprağın 0-10 cm’lik katmanındaki degredasyonunun ilk 7 günde sınırlı iken 7. günden itibaren hızlı
bir şekilde parçalanmaya başladığı görülmüştür. Toprağın 10-20 cm’lik katmanında ise herbisit uygulamasından 1
gün sonra rimsulfuron kalıntısına rastlanmış olup, kalıntı 7.günden sonra tespit edilemeyecek seviyeye düşmüştür.
Toprağın 20 cm’den aşağı katmanlarında ise herbisit kalıntısına rastlanmamıştır. Doğa ve laboratuvar koşullarında
rimsulfuron ve metabolitlerinin topraktaki değişiminin belirlenmesi amacıyla yürütülen bir çalışmada, herbisitin
toprağın ilk 8 cm’lik kısmında kaldığı ve toprağın daha alt katmanlarına ulaşmadığını belirlenmiştir. Rimsulfuronun
süzünme ile toprağın alt katmanlarına inme kapasitesi düşük olduğu için toprağın üst katmanlarında kalarak yüzey
sürüklenmesi ile yüzey su kaynaklarına karışma riskleri daha yüksektir.
Teşekkür
Bu çalışma; TÜBİTAK tarafından desteklenen TOVAG 115O331 nolu projenin bir bölümüdür.Anahtar
Kelimeler: Rimsulfuron, bioassay, süzünme, parçalanma
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(13495) Bor Toksisitesinin Buğdayda (Triticum aestivum L.) Oksidatif Stres ve
Genotoksisite Üzerine Etkisi / Effect of Boron Toxicity on Oxidative Stress and
Genotoxicity in Wheat (Triticum aestivum L.)
MÜJGAN OKTAY 1, SERTER ÇATAV 1, OKAN GENÇ 1, KÖKSAL KÜÇÜKAKYÜZ 1
1
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
mujgankesik@hotmail.com
Giriş
Bor toksisitesi, kurak ve yarı kurak bölgelerdeki tarımsal alanlarda yaygın olup bitki gelişimini ve verimliliğini önemli
ölçüde sınırlamaktadır. Hücre duvarı gelişimi, hücre bölünmesi ve fotosentez gibi bir takım fizyolojik ve metabolik
süreçler toksik bor seviyelerinden etkilenebilmektedir. Bununla birlikte RAPD-PCR’ ın bazı kontaminantların veya
ağır metallerin neden olduğu genotoksik etkinin belirlenmesinde kullanılan bir teknik olduğu bilinmektedir. Bu
çalışmanın amacı, buğday fidelerinin kök ve sürgün dokularında borun büyüme ve oksidatif stres parametreleri üzerine
etkilerini belirlemek ve RAPD-PCR yöntemini kullanılarak bor stresinin neden olabileceği olası genotoksisiteyi
değerlendirmektir.
Materyal ve Metot
Yüzey sterilizasyonu yapılmış tohumlar çimlendirildikten sonra hidroponik ortamda yetiştirilmiş ve 7 günlük
büyümenin sonrasında, besin solüsyonlarına farklı konsantrasyonlarda borik asit (3, 6, 9 ve 12 mM) eklenmiştir.
Kontrol bitkileri ve borik aside maruz bırakılan bitkiler, aynı büyüme koşullarında 5 gün daha yetiştirildikten sonra
hasat gerçekleştirilmiştir. Deney sonunda her bir uygulama için fidelere ait büyüme parametreleri ölçülmüş ve toplam
klorofil ve karotenoid miktarları hesaplanmıştır. Ayrıca kök ve sürgün dokularına ait bor, MDA ve H2O2 içerikleri
belirlenmiştir. RAPD-PCR deneylerinde ise her bir uygulama için kök ve sürgün dokularından izole edilen DNA’lar
10 adet rastgele primer ile çoğaltılmış ve genomik şablon kararlılığı (Genomic template stability-GTS) değerleri
hesaplanmıştır. Kontrol ve borik asit uygulamaları arasındaki farklılıklar tek ve çok yönlü varyans analizleri
(ANOVA) kullanılarak test edilmiş ve çoklu karşılaştırmalar Tukey-HSD ve Holm-Sidak testleri ile
gerçekleştirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Borik asit uygulamaları buğdayın kök ve sürgün büyümesini konsantrasyona bağlı bir şekilde önemli ölçüde
azaltmıştır. Toplam klorofil ve karotenoid içerikleri en yüksek bor konsantrasyonu (12 mM) ile anlamlı olarak
düşmüştür. Dokulardaki bor içeriği ise artan borik asit uygulamaları ile birlikte yükselmiştir. Ancak sürgün dokusunda
gerçekleşen bor birikimi kök dokusuna göre önemli ölçüde yüksek bulunmuştur. Bunlara ek olarak, H2O2 ve MDA
içerikleri sürgün dokusunda borik asit konsantrasyona bağlı olarak belirgin şekilde artarken, kök dokusunda hafif
artışlar olmasına rağmen istatistiksel bir fark tespit edilmemiştir. Borik asit uygulamaları sonrası, genomik şablon
kararlılığı-GTS değerlerinde (%) ise kontrole göre nispi azalmalar tespit edilmiştir. Bu azalmalar kökte %10 ile %18
arasındayken, sürgünde %5 ile %16 arasında tespit edilmiştir. Çalışmamızın sonuçları, bor toksisitesinin buğdayda
fide büyümesini azalttığını ve özellikle sürgün dokusunda oksidatif strese neden olduğunu göstermektedir. Genomik
şablon kararlılığı-GTS değerlerindeki (%) nispi düşüşler ise borun buğdayda hafif bir genotoksik etkiye neden
olabileceğini işaret etmektedir.
Teşekkür
Bu çalışma mali olarak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
tarafından desteklenmiştir (Proje No: 15/153).
Anahtar Kelimeler: Bor stresi, RAPD-PCR, Genotoksisite, Oksidatif stres, Buğday
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(9864) Piretroidlerin Yaşlanma Üzerine Etkileri / Effects of Pyrethroids on Aging
BİRCAN DEMİR 1, HANDAN UYSAL 1
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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
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Giriş
Bu çalışmada piretroid insektisit grubundan olan bifentrin (BİF) ve permetrinin (PER) ömür uzunluğu üzerine
etkileri, Drosophila melanogaster’in Oregon R yabanıl soyuna ait dişi ve erkek popülasyonlarında ayrı ayrı
çalışılmıştır.
Materyal ve Metot
Dişi ve erkek popülasyonlarına ait aynı yaşlı ve virgin ergin bireyleri elde etmek için pupadan çıkan bireyler beş saatte
bir ayrı ayrı olmak üzere 4 gün boyunca toplanmıştır. Distile su kontrol, DMSO kontrol, PER (5, 6, 7, 8 ppm) ve BİF
(4, 5, 6, 7 ppm)’in farklı konsantrasyonlarını içeren deney grupları için, toplanan sinekler 100 ♂ ve 100 ♀ olmak üzere
kullanılmıştır. Deneyler üç kez tekrarlanmış ve tüm deney grupları uygulamalar süresince uygun sıcaklık kabinlerinde
(25±1oC) tutulmuştur. Ergin bireyler üç günde bir taze besiyerine aktarılmış ve aktarım sırasında ölen bireyler
kaydedilerek ortamdan uzaklaştırılmıştır. Kontrol ve deney gruplarına ait sonuçların istatistiki analizi için tek yönlü
varyans analizi uygulanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmamız sonucu, yabanıl ♀ popülasyonunda maksimum ömür uzunluğu kontrol grubu için 78 gün ve en düşük
PER uygulama grubunda (5 ppm) 58, en yüksek uygulama grubunda (8 ppm) 48 gün olarak bulunmuştur. Yabanıl ♂
popülasyonunda bu değerler kontrol grubu için 76 gün ve PER’in en düşük ve en yüksek uygulama gruplarında
sırasıyla 56 ve 41 gündür. Ortalama ömür uzunluğu ise yabanıl ♀ popülasyonu için kontrol grubunda 49.15±2.31,
PER’in en düşük ve en yüksek uygulama gruplarında 39.42±2.07 ve 22.74±2.07; ♂ popülasyonunda ise bu değerler
sırasıyla 48.48±2.20, 22.83±1.99 ve 8.27±1.99 olarak bulunmuştur. BİF uygulanan yabanıl ♀ popülasyonu için de
maksimum ömür uzunluğu belirlenmiştir ve kontrol grubunda bu değer 78 gün ve BİF için en düşük (4 ppm), en
yüksek (7 ppm) uygulama gruplarında 51 ve 39 gündür. ♂ popülasyonunda ise bu değerler sırasıyla 76, 48 ve 36 gün
olarak gözlenmiştir. Ortalama ömür uzunluğu da ♀♀’de kontrol ve BİF en düşük ve en yüksek uygulamaları için
sırasıyla 49.15±2.31, 29.94±2.20 ve 18.39±2.20; ♂♂’de ise 48.48±2.20, 29.85±2.31 ve 15.67±2.31’dir. Her iki
insektisit için kontrol ve deney grupları arasındaki fark P<0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur. Ayrıca ortalama ömür
uzunluğu değerlerine göre, hem dişi hem erkek bireylerde kullanılan insektisitlerin konsantrasyon artışına bağlı olarak
ömür uzunluğu azaldığı için negatif korelasyon da tespit edilmiştir. İstatistiksel değerlendirmelere göre negatif
korelasyon değerleri PER için yabanıl ♀♀’de R=-0.572 ve ♂♂’de R=-0.707; BİF için yabanıl ♀♀’de R=-0.583 ve
♂♂’de R=-0.597 olarak bulunmuştur. Farklı insektisitler gibi permetrin ve bifentrinin de çeşitli canlı gruplarında ya
klastojenik/anöjenik etkileri ya da genotoksisiteyi uyarıcı özelliklerinin yanı sıra muhtemelen oksidatif stres ve lipit
peroksidasyonu gibi multifonksiyonel hatalar nedeni ile ömür uzunluğu üzerinde inhibitör etkisinin olduğu
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Drosophila melanogaster, piretroid insektisitler, ömür uzunluğu

509
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Effects of Guaiazulene Depending on the Interaction Between Dose-Time
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1
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Giriş
Terpenler hidrokarbonların geniş ve çeşitli bir sınıfıdır. Özellikle iğne yapraklı bitkiler tarafından üretilmekle beraber
bazı böceklerin örneğin Papilionidae familyasına ait kelebeklerin osmeteriyumlarından da terpenler salgılanmaktadır.
Bu madde reçinenin ve ondan elde edilen terebentinin ana bileşkesidir. Distilasyon yoluyla veya preslemeyle,
bitkilerden veya bu bitkilerin bazı kısımlarından elde edilen esansiyel yağlar (uçucu yağlar) da terpenlerden meydana
gelen kompleks karışımlardır. Yapılan bu çalışmada, kronik olarak uygulanan ve bir çeşit seskiterpen
olan guazulen’in Drosophila melanogaster’in Oregon R yabanıl soyunda ömür uzunluğu üzerine etkileri
araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
Uygulamalarımızda kullandığımız D.melanogaster’in yabanıl soyuna ait virgin ♀ ve ♂ bireyler pupadan çıkar çıkmaz
henüz çiftleşmeden ayrı ayrı olmak üzere beş saatlik peryotlar halinde 3 gün sürekli olarak toplanmış ve uygun sıcaklık
kabinlerinde (25±1oC, %60 bağıl nem ve karanlık ortamda) saklanmıştır. Aynı yaşlı (72±4 saat) ♀ ve ♂ bireyler ile
standart Drosophila Besiyeri (SDB) içeren saf su kontrol, DMSO kontrol grupları ve SDB+guazulen’in farklı dozları
ile hazırlanan (25;50;100ppm) uygulama grupları oluşturulmuştur. Deney ve kontrol grupları için, 100 ♂ ve 100 ♀
kullanılarak uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Tüm uygulama gruplarına ait yaşayan bireyler haftada iki kez taze
hazırlanan besiyerlerine aktarılarak son birey ölünceye kadar bu işlem tekrarlanmış ve her aktarımda ölen bireyler
kaydedilmiştir. Uygulamalar üç kez tekrar edilerek tüm gruplara ait sonuçların istatistiksel analizi için tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmamız sonucunda, D.melanogaster’in ♀ ve ♂ popülasyonu için maksimum ömür uzunluğu saf su kontrol
grubunda 78 ve 76 gün; DMSO kontrol grubunda da hem ♀ hem de ♂ popülasyonu için 74 gün olarak tespit
edilmiştir. Maksimum ömür uzunluğu bakımından her iki popülasyonun kontrol grupları arasında istatistiki olarak
fark yoktur (P>0,05). Guazulen uygulama gruplarında ise ♀ popülasyonunda 25,50,100 ppm için bu değerler sırasıyla
40, 27 ve 22 gün; ♂ popülasyonunda ise 36, 24 ve 18 gün olarak bulunmuştur. Her iki popülasyon için de DMSO
kontrol grubu ve uygulama grupları arasındaki fark önemlidir (P<0,05). Guazulen’in ortalama ömür uzunluğu
üzerinde ♀ popülasyonu için saf su kontrol ve DMSO kontrol grubunda 49,15±2,31 ve 48,83±2,31; ♂ populasyonunda
da sırası ile 48,48±2,20, 48,30±2,20 gündür. Her iki kontrol grubu arasındaki fark yine P>0,05 düzeyinde önemsizdir.
Bu değerler, guazulen uygulanan ♀ popülasyonunda ise en düşük ve en yüksek (25-100ppm) uygulama gruplarında
22,00±1,97 ve 11,75±1,97; ♂ popülasyonunda da 18,36±2,13 ve 9,87±2,13 gün olarak bulunmuştur (P<0,05). Ayrıca
artan guazulen konsantrasyonuna bağlı olarak ömür uzunluğu azaldığı için negatif korelasyon da tespit edilmiş ve bu
değerler de ♀♀’de R:-0,718, ♂♂’de R:-0,698 olarak hesaplanmıştır.
Bitkiler tarafından böcekleri cezbetmek ya da uzaklaştırmak üzere sentezlenen terpenler günlük hayatımızda ilaç,
kozmetik ve temizlik ürünleri gibi çeşitli alanlarda insanlar tarafından kullanılmaktadır. Ancak doz-süre etkileşiminin
vurgulandığı bu çalışmadan elde edilen verilere göre guazulen toksisitesine bağlı olarak D.melanogaster’in ♀ ve ♂
bireylerinin ömür uzunluğu çok belirgin şekilde kısalmakta ve bu maddenin sürekli alımı canlı sistemlerde
sınırlandırıcı bir etken olarak popülasyon yaşlanmasına sebep olabilmektedir. Farklı alt gruplara dahil olan terpenlerin
toksik etkili olabileceğine dair daha önce yapılmış olan az sayıdaki in vitro çalışmaların sonuçları da bizim bu
bulgularımıza dayalı görüşlerimizi destekler doğrultudadır.
Teşekkür
Bu çalışma Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (FYL-2017-6009)
Anahtar Kelimeler: Drosophila melanogaster, terpen, guazulen, ömür uzunluğu
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Introduction
Surfactants are amphipathic molecules that alter the energy relationships at interfaces. They are frequently used in
formulation and spray application of foliar-applied agrochemicals to improve performance of the active ingredient in
crop production. Gemini or dimeric surfactants are novel surfactants that have become of considerable interest in the
academic and industrial arena. These surfactants are consist of two amphiphilic moieties connected at the level of the
head groups by a spacer group of varying nature widely hydrophobic, hydrophilic, rigid or flexible. Due to their
different molecular structure with respect to conventional single tailed surfactants they have superior properties for
special purposes. These surfactants are used in skin care formulations, antipollution protocols, analytical separations,
nanoscale technology. Furthermore, surfactants are well known to inhibit the growth or to kill bacterial and fungal
cells , or to increase the efficacy of antimicrobial agents. In this study, it was aimed to evaluate the phytotoxic effects
of cationic Gemini (10-2-10) on onion (Allium cepa L.) and lentil (Lens culinaris Medik) under laboratory conditions.
Material and Methods
The surfactant concentrations (1.00, 0,50 ,0,25,0,12 and 0,06 g/L ) were prepared from stock solutions (2.00 g surf./L)
of each surfactant. Root lengths were measured using a millimeter ruler. Means of the length of lentil root tips and
percent of seed germination were determined. The phytotoxicity results were based on the effective concentration that
reduced root growth by 50 % (EC50).
Results and Discussion
Phytotoxic effects of Gemini (10-2-10) were increased according to the control group depending on concentration
increases. EC50 values were determined at 0,25 g/L concentrations for onion roots and lentil roots. But also
phytotoxic effects were seen at all concentrations of Gemini (10-2-10) on lentil seed germination. Germination of
lentil seeds at EC50 values were determined for about 0,50 g/L. Surfactants used in this study have opposite effects
on germination and root elongation of lentil seed at different concentration. Different surfactants have different effects
on different plants. The effect of a particular surfactant may vary in different parts of the plant. Recently most studies
indicate that the biological effects of surfactant strongly depend on their structure.
Acknowledgement
This work was funded by The Scientific Research Fund of Trakya UNIVERSITY (Project No: TÜBAP-2015/186).
Key Words: Cationic Surfactant, Gemini (10-2-10),phytotoxic effects ,Allium cepa L.,Lens culinaris Medik,
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Giriş
Tuzluluk, tarımsal ürünlerin, özellikle sulu tarımla yetiştirilen pirincin veriminde düşüşe yol açan başlıca çevre
sorunlarından biridir. Tuzluluk ile stres koşulları, hücresel yapılara ciddi hasar verir ve fotosentez, su absorbsiyonu
ve hücresel metabolizma gibi önemli fizyolojik süreçlerde hasara neden olur. Çeltik (Oryza sativa L.), tuza duyarlı
olan bitkidir, çünkü tuzluluk, bitkide toksik konsantrasyonlarda hızla Na + birikimine neden olur. Ayrıca çeltik
kökünde Na+ akışı kontrol dışındadır. Önceki çalışmalarımızda tuzlu Ergene suyu ile yetiştirilen 29 değişik çeltik
çeşidinde kök anatomisindeki farklılıklar ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. Bu çalışmada 7721 çeşidinin tuzlu Ergeni
koşullarında kök anatomisinin, kontrol (normal Meriç suyu ile sulandırılmış) ile karşılaştırmalı sunulması
amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışmada 7721 çeşidi çeltikler (Oryza sativa L.) materyal olarak kullanılmıştır. Çalışmalar eşgüdümlü olarak tuzlu
Edirne-Uzunköprü Salarlı köyü Ergene nehri kenarındaki tarlalarda ve kontrol olarak Edirne Merkez, Trakya Tarımsal
Araştırma Enstitüsü’nde normal Meriç nehri ile sulanan tarlalarda yürütülmüştür. Tarlalardan alınan bitki köklerinin
üst 1/3’lük kısmı, formalin-asetik asit-alkol sıvısında fikse edilmiştir. Kökler, %96 alkol ile yıkanmış ve kullanılıncaya
kadar, %70 alkolde muhafaza edilmiştir. Köklerin parafin kesitleri, Leica RM2255 miklrotomla alınmış ve 3 farklı
boyama yöntemi ile boyanmıştır (Hematoksilen-Eosin, Alcian Blue-Safranin ve ergastik madde için Sartur boyama).
Tüm boyanmış kesitler kilol serilerinden geçirilerek entellan ile kapanmıştır; sadece Sartur boyanmış preperatlar,
gliserin jelatin ile kapanmıştır. Mikrofotoğrafların çekilmesi ve anatomik incelemeler, Olympus BH-2 fotomikroskop
ile gerçekleştirilmişltir.
Bulgular ve Tartışma
Ekzodermis: Meriç örneklerinde dış tabaka yer yer hasarlı, antiklinal çeper lobludur. Orta tabaka 1 yer yer 2 sıralı,
kalınlaşmış çeper, lignifiye; iç tabaka 1 sıralı, ince çeperli, Ergene örneklerinde ise dış tabaka 1 sıralı, düzgün, kübik,
büyük ve loblu çeperlidir. Orta tabaka düzgün, kalın çeperli ve küçük hücreli; iç tabaka iri hücreli, düzgün 1 sıralı ve
tam hücrelidir.
Korteks: Meriç örneklerinde dış tabaka yok. Ergene örneklerinde Korteks aerankimatik, en iç tabaka 1 nadiren 2
sıralıdır, hücreler düzgün ve hasarsızdır.
Endodermis: Meriç örneklerinde kaybolmuş veya ezikdir. Ergene örneklerinde U kalınlaşma kısmen bazı hücrelerde
var, lignifikasyon çok çok az.
Vaskuler sistem: Meriç örneklerinde Arkların hepsi çok düzensiz, hasarlıdır. Ergene örneklerinde ark 5, medullar
bölgede çeperler çok kalın değil, floem ve parankima tamamen hasarlıdır. Sonuçta; 7721 çeşidinin tuz stresine karşı
kök ekzodermisi ve korteksle kısmen bir dayanıklılık gösterse de esasen vaskuler yapısında dayanıklılığı sağlayacak
yeterli derecede modifikasyonları gösteremediği anlaşılmaktadır. Bu sonuç, daha evvelki verim deneme sonuçlarımız
ile tutarlılık göstermektedir. Bu nedenle özellikle kök anatomik verilerin, stres koşullarında güvenli bir dayanıklılık
parametresi olduğu anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tuz stresi, Ergene, çeltik, kök, anatomi
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Giriş
Zeytinyağı fabrikası atık suyu (Olive mill Wastewater= OMW), içerdiği yoğun bileşikler nedeni ile çevresel boyutta
ve bitki metabolizması üzerine önemli toksik etkilere neden olmaktadır. Bununla birlikte bilinçli kullanım
durumlarında özellikle zirai amaçlar doğrultusunda iyi bir toprak düzenleyici ve gübre etkisi yarattığı, hatta bazı tarım
bitkilerinde verim artışlarını sağladığı bilinmektedir. Ayrıca bazı polifenolik bileşiklerinden dolayı OMW’nin
antioksidan özellikli faydaları taşıdığı da ispatlanmıştır. Fakat OMW’nin bitkinin dış morfolojisinde yaptığı olumlu /
olumsuz / nötr etkiler konusunda herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmada OMW’nin bitki dış
görünümüne hangi konsantrasyonlarda ve nasıl etki ettiği konusunda bulgulara ulaşılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışmada materyal olarak Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin edilen Ayçiçek çeşidi HA-89B
kullanılmıştır. Tohumlar, suda ön bekletilerek şişirildikten sonra Klasmman TS1 Torf’da viyollerde ekilerek
çimlendirilmiştir. Yaklaşık 18-25 günlük fide döneminde olan bitkilere OMW, 1/1, 1/3, 1/6, 1/10, 1/100, 1/1000,
1/10000 konsantrasyonlarda sulama suyu olarak verilmiştir. OMW’nin kimyasal özellikleri, ICP MS ile tespit
edilmiştir. Dış morfolojik gözlemler, bitkiler viyollerden çıkarıldıktan sonra yapılmış ve bulgular fotoğraflanarak
sunulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Kontrol grubunda bitki kökleri ve gövdesi oldukça tam, bütün ve sağlıklıdır. OMW’nin 1/1 konsantrasyonunda bitki
olduğu gibi çökmüştür. Gövde dikliği kalmamış, kararmış ve iplik şekline dönmüştür. 1/3'de yoğun solma ve
yapraklarda kararma, kıvrılma görülmüştür; oysa 1/6 konsantrasyondakilerde, buna benzer bir hasar görülmemiştir.
1/10 konsantrasyon köklerinde dıştan görünüm olarak kısmen kararma olsa da bu gövde ve bitkiye bir hasar olarak
yansımamaktadır. Ayrıca bitkiler kökleri, viyollerden çıkarıldıktan sonra resimleri çekilmiştir. Buna göre 1/1
konsantrasyonda kök gelişimi hem çok zayıf olmuş, hem de kararmıştır. 1/3 konsantarsyonda ve 1/6
konsantarsyonlarda kısmen kararmış olsa da yine de 1/1’e göre daha fazla gelişmiş bir kök yapısı görülmüştür. Diğer
tüm konsantrasyonlarda (1/10, 1/100, 1/1000, 1/10000) bitki kökleri ve gövdelerinin aynen kontroldeki gibi oldukça
sağlıklı olduğu tespit edilmiştir. İlaveten atık suyun analizlerine göre içeriğinde B, F, Al, Mn, Ni, Cr, As, Se, Cd, Pb
değerlerinin, normal standartlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar, bu atık suyun yüksek dozda ağır
metal toksisitesi yönünden ayrıntılı olarak tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: ayçiçeği, zeytinyağı fabrikası atık suyu, kök, gövde, morfoloji
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Giriş
Tarımsal zararlılarla mücadelede alternatif mücadele yöntemlerinin araştırılması son yıllarda giderek artmıştır.
Araştırmalar gerek yeni kimyasalların geliştirilmesine gerekse kimyasal ve biyolojik ajanların beraber kullanılmasına
yönelik olmaktadır. Biyolojik Mücadele klasik anlamda, yararlı organizmaları kullanarak zararlıların etkisinin en aza
indirmesi veya baskı altında tutulması esasına dayanır. Bu çalışmada; endopazitoid Pimpla turionellae L. ile
konak Galleria mellonella L. model böcek olarak kullanılmış ve parazitoid-konak arasındaki etkileşimin ve parazitoid
böceğin laboratuvar şartlarında kitle üretiminin araştırılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
G. mellonella stok kültürü; yumurtadan yeni çıkmış larvaların yarı sentetik besinde 28±1oC ve % 65 ± 5 bağıl neme
ayarlı bir inkübatörde (Nüve, EN 500) ve gün boyu devamlı karanlıkta devam ettirildi. Stok kültürden 7. evre larvaları
alındı. G. mellonella (L.) larvaları, kapaklı, 30 ml’lik geniş ağızlı, vida kapaklı bir plastik kaba (ORLAB, L190030,
35x55 mm) konuldu ve pupa olması sağlandı. P. turionellae L. bireyleri 28 ± 1oC sıcaklık ve % 75 ± 5 bağıl nemde,
16 saatlik fotoperyod uygulaması yapılan laboratuvar şartlarında doğal konak büyük balmumu güvesi G. mellonella L.
pupları kullanılarak yetiştirildi. Ergin bireyler her gün belirli bir saatte ve belirli bir süre ile % 50’lik bal çözeltisi ve
ayrıca iki günde bir G. mellonellae’nın genç pupları verilerek bu pupların hemolenfi ile beslenmeleri sağlandı.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmada; P. turionellae kitle üretimi yapılarak biyolojik mücadelede kullanılabilmesi için; sıcaklık, parazitlenme
süresi, ortam ışığının ve konukçunun ortalama ağırlığının önemli olduğu vurgulanmıştır. Tarım alanlarına zarar veren
böcekler ile mücadelede genellikle Hymenopter takımından Ichneumonidae ailesine ait türler yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bunlardan P. turionellae geniş bir konak tercihi olması nedeniyle kitle üretiminin yapılması ve zirai
zararlı böceklere karşı kullanılması biyolojik mücadele açısından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Biyolojik mücadele, Parazitoid, Pimpla turionellae, Galleria mellonella
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Introduction
Chlorpyrifos is a broad spectrum organophosphate insecticide which is widely used to control foliar insects in
agricultural crops. This pesticide is the second largest selling organophosphate pesticide in the World. Widespread
use of this pesticide for agricultural and domestic purposes can adversely affect the non-target organisms like fish.
Chlorpyrifos is highly toxic to freshwater fish. The 96-h LC50 values range between 26 µgL-1 and 33 mgL-1 at
different fish species. Cytopathological examinations have been recognised as valuable tool to evaluate the impact
of environmental pollutants on aquatic organisms. Gills are primary markers in fish for aquatic pollution and sensitive
to chemicals in water, since gill filaments and lamellae provide a very large surface area for direct and continuous
contact with contaminants in water. The objective of the this investigation was to identify the cytological alterations
induced by chlorpyrifos on gills of A. testudineus using Transmission Electron Microscope.
Material and Methods
Experimental fish were collected from a freshwater source in the Puzhal Lake, Redhills, Chennai, Tamil Nadu, India.
The fish were divided into four groups. Groups I, II and III were exposed to sublethal concentration of chlorpyrifos.
Group IV was maintained in pesticide-free water to serve as control. The nominal concentrations of chlorpyrifos tested
were 0.125, 0.250 and 0.375 mgL-1 (5%, 10% and 15% of LC50 value, respectively). The 96-hr LC50 value for
chlorpyrifos is 2.5 mgL-1 for A. testudineus. At the end of 21 days, fish were dissected and gill tissues were fixed at
4 °C for 2 h in 3% glutaraldehyde solution and then post-fixed in 1% osmium tetroxide for 2 h, dehydrated in a
graded series of ethanol, transferred to propylene oxide and then embedded in siliconised rubber mold with epoxy
resin. Ultra-thin section were taken on copper grid and stained with uranyl acetate and Reynold’s solution which gave
contrast. Micrographs were captured with an transmission electron microscope and photographed.
Results and Discussion
In gill cells of fish exposed to chlorpyrifos for 21 days were seen apoptotic remnant of cells, presence of macrophages,
swelling of mitochondria in the chloride cells, distension of the tubuler system, condensation of the cytoplasm, cells
showing necrosis, presence of some large vacuoles, epithelial detachment, large subepithelial space, indentation of
the nucleus, condensation of the nucleus, presence of some large vacuoles, deposition of excessive mucus.
Acknowledgments
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Introduction
Coumarins (2H-1-benzopyran-2-one) consist of a large class of phenolic substances found in plants and are made up
of fused benzene and α-pyrone rings. The function of coumarins is far from clear, although suggestions may include
plant growth regulators, bacteriosid, fungicid and even waste products. Coumarin has the capacity either to promote
or to inhibit plant growth, the precise response being species-specific and concentration-dependent. In addition,
coumarin decreases respiration and photosynthesis in intact plants by inhibiting electron transport, and inhibits
elongation, cell division, differentiation, rhizogenesis and germination. Sources regarding the phytotoxic effects of
coumarin in plant biosystem such as L.culinaris are nonexistent. The aim of this study is to contribute to the
recognition of primary biochemical targets of coumarin and to understand its dynamics.
Material and Methods
The selected plant material Lens culinaris Medik. cv. Sultan as commercial seeds were obtained from the Central
Research Institute of Turkey. The coumarin was commercially (Sigma) purchased. The seeds were then placed under
clean bench conditions in Petri dishes and filled with boiled tap water at room temperature for soaking and
germination. The control groups were treated only with modified Hoagland nutrient solution. The EC50 ( the effective
concentration for 50% growth inhibition) values were calculated according to seed germination percentages with
Probit analysis which is a type of regression where the dependent variable can take only two values, for example life
or death, for 48 or 72 hours periods. MDA content was estimated using the procedure described by Ohkawa (1979)
and Proline was determined following Bates et al. (1973). α-Amylase activity was determined using the "dextrin
method". All experiments were carried out in three repetitions.
Results and Discussion
In this study, we investigated the cytological effects of coumarin, one of the fenolic compounds that emerge as a
secondary compound in plants, on L. culinaris which is widely cultivated for its high economic and nutritional value.
This study covers the cytological effects of coumarin (2H-1-benzopyran-2-one) on Lens culinaris Medik. cv. Sultan
in terms of proline, malondialdehyde, and alpha amylase activity. The effective concentration value of EC50 was
determined via probit analyses, approximately 278 µM, and was then adjusted to 300 µM. The bulb roots were treated
with the following concentrations depending on the root growth inhibition test: 300 µM (EC50), 600 µM (2X EC50)
and the control group was treated with Hoagland. According to the control group, MDA and proline contents were
increased at 300 μM (EC50), 600 μM (2X EC50), and coumarin concentration, although there was a decrease in the
alpha amylase activity of L.culinaris. The results showed that the use of coumarin caused differences in some
biochemical parameters on the growth of L.culinaris.
Key Words: Coumarin, Lens culinaris, alpha amylase activity, proline, malondialdehyde
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Giriş
Bitki metabolizmasında, bitkilerin stres koşullarından korunmak üzere sekonder metabolit olarak salgıladıkları çeşitli
fenolik bileşikler bulunmaktadır. Fenolik bileşikler bitkilerde en yaygın bulunan maddeler grubu olup, bitkilerin
meyve, sebze, tohum, çiçek, yaprak, dal ve gövdelerinde bulunabilirler. Meyve ve sebzelerin renk, tat ve aromasından
sorumludurlar. Canlılar doğaları gereği dış çevre ile sürekli ilişki halindedirler. İçinde bulundukları çevrede uygunsuz
koşullar oluşması durumunda adaptasyon eksikliğine bağlı olarak stres koşullarına maruz kalırlar. Bu stres
koşullarından biriside ağır metal kirliğidir. Stres kosulları altında hücreleri korumak ve Reaktif oksijen türlerinin
(ROS) düzeylerini kontrol altında tutabilmek ve ROS’u ortadan kaldırabilmek için savunma sistemleri harekete
geçirilmektedir Fenolik bileşikler serbest radikalleri ortadan kaldırmada etkisiz hale getirmede etkili bileşiklerdir. Bu
nedenle bu çalışmada Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 2014 yılında tescil edilen bir arpa çeşidi olan
“Hasat” üzerinde arsenik, kadmiyumun ve kurşunun (15μM, 30μM ve 60 μM’ lık karışımlar) kısa süreli
uygulamasının (1 ve 5 gün) fenolik madde içeriklerini nasıl etkilendiği araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
Arpa gövdelerindeki fenolik madde analizinde analizler Agilent 1260 Infinity Likit Kromotografi (LC), Agilent 6460
Triple Quadrupole MS/MS Sistem (Jet Stream Electrospray iyon kaynağı) ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen
sonuçlar, kalitatif olarak kontrol edilmiş, daha sonra sonuçlar Mass Hunter QQQ Quantitative Analysis programında
kalibrasyon grafiklerine eklenerek piklerin alanları esas alınarak kantitatif analiz sonuçları hesaplanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Arpa bitkisinde ağır metal uygulamasının 1. ve 5. Günlerinde Absisik Asit ve Gallik asit düzeylerinin doza bağlı
olarak sürekli bir artış gösterdiği tespit edilmiş, Salisilik Asit, Trans sinapik asit, Naringin, Klorogenik Asit
düzeylerinde ise doza bağlı artışı takiben, yalnızca 60 μM metal uygulamasında anlamlı düşüşler gözlenmiştir. 2,5Dihidroksibenzoik acid, Jasmonik asit ve Indol-3-asetik asit miktarlarında 1. Günde tüm dozlarda. Anlamlı
düşüş, Kateşin, Trans kafeik asit miktarlarında anlamlı bir artış gözlenirken, 5. Günde 60 μM lık uygulamada da
kontrole göre bir azalma tespit edilmiştir. Buna karşın Protokatekuik asit miktarlarının 1. Günde doza bağlı düştüğü
ve 5. Gün de 15 ve 30 μM da artış gözlenirken, 60 μM lık doz uygulamasında anlamlı şekilde düşmeye başladığı
görülmüştür. Trans p-Kumarik asit ve Luteolin miktarlarında 1. Günde doza bağlı anlamlı düşüş görülürken, 5. Günde
tüm dozlarda artış tespit edilmiştir. Redükte glutatyon miktarlarında ise 1. Günde 15 μM da düşme gözlenirken, 30
μM lık doz uygulamasında artış tespit edilmiş ve 60 μM da kontrolle aynı kalmıştır. 5. Günde kontrole göre 15 ve 30
μM’lık dozlarda artış gözlenirken 60 μM lık doz uygulamasında miktarlarda anlamlı bir gerileme görülmüştür. Trans
Ferrulik Asit miktarlarında, 1. gün 30 μM lık dozda düşme başlamış, 60 μM doz uygulamasında tekrar yükselmiştir.
5. Günde ise düşük dozlarda artış görülürken 60 μM lık uygulamada Ferrulik asit miktarları tekrar düşmüştür. Sonuç
olarak; araştırılan fenolik bileşiklerin arpa bitkisindeki kısa dönem ağır metal stresinden etkilendiği ve miktarlarında
anlamlı değişiklikler olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fenolik bileşikler, arpa, arsenik , kadmiyum, kurşun

517

(12760) Cytotoxic Effects of Sideritis öztürkii Aytaç & Aksoy
EMİNE GELİNCİ 1, HAKKI DEMİRELMA 1, ELA NUR ŞİMŞEK SEZER 1, TUNA UYSAL 1
1
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
hdemirelma@selcuk.edu.tr
Introduction
The aim of this study is to determine cytotoxic effects of leaf and flower extract of Sideritis öztürkii Aytaç & Aksoy
upon DLD-1 colorectal cell line.
Material and Methods
The plant material was collected from its natural habitat. The methanolic extracts of leaf and flower were prepared
via soxhlet extractor for 6-8h. For cell culture studies, DLD-1 cells were incubated at 5% CO2 at 37°C. Cytotoxicity
test was applied for two extracts at dose 0,1-1 mg/ml and two different time intervals. (24-48h). MTT test was
performed to measure cytotoxicity and cell proliferation. Optical density of plates was measured using Elisa micro
plate reader at 540nm. Statistical analyses of data were performed with GraphPad Prism 7.0 software.
Results and Discussion
From the results obtained from MTT test, the leaf and flower extracts of Sideritis extract showed cytotoxic effects on
the DLD-1 cells in a dose and time-dependent manner. Leaf extracts found to be more effective than flower extracts.
IC50 dose was calculated for leaf extract 0,3 µg/ml and for flower extract 0,5 µg/ml approximately. The data suggest
that the extracts obtained from Sideritis öztürkii might be of useful as an anti-proliferative natural agent. In future it
is planned to continue work on the molecular level to determine the cause of cell death mechanism.
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Giriş
Ormangülü balı, Türkiye’de özellikle Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Ericaceae familyasına ait Rhododendron cinsi
bitkilerden elde edilen, fazla tüketildiği durumlarda Grayanotoxin içeriğinden dolayı sistemik toksik etkilere neden
olan bal türüdür. Halk arasında ağrı kesici, soğuk algınlıklarında, ödem giderici, gastrointestinal hastalıkların
tedavisinde kullanılmaktadır. Rhododendron balı (RB) ve etken bileşiği Grayanotoxin’in (GTX-III) in vivo şartlarda
genetik madde üzerine olan etkilerinin araştırılması önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Ormangülü balının ve
Grayanotoxin III’ün Mus musculus kemik iliği hücrelerinde kromozom anormallikleri ve mitotik indeksinin
belirlenmesi ile genotoksik ve sitotoksik etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışmada Rhododendron balının suda eritilmesiyle hazırlanan üç farklı konsantrasyonu (25, 50, 75 mg/kg) erkek
farelere (Mus musculus) gram başına 0,01 ml gelecek şekilde gavaj yolu ile verilerek uygulama yapılmıştır. Diğer
bir grup deney hayvanına da, ticari olarak üretilmiş grayanotoksin-III alınarak LD50 dozu olan 0,908 mg/kg’ın
yaklaşık olarak onda biri oranındaki konsantrasyonu olan 0,01 mg/kg’lık dozu uygulanmıştır. Her bir konsantrasyon,
negative ve pozitif kontrol grubunda 6 erkek fare kullanılmıştır. Servikal dislokasyondan 3 saat önce kolşisin (%0.2)
intraperitonel olarak enjekte edilmiş ve 48. saatte kemik ilikleri alınmıştır. Her gruptan altı farenin kemik iliği
preparatları hazırlanarak her fare için 100 iyi dağılmış metafaz kromozom anormalliklerini saptamak üzere
incelenmiştir. Sayılan her 100 hücrede kromatid gap, izokromatid gap, kromatid kırık, izokromatid kırık, fragment
gibi kromozom anormallikleri incelenmiştir. Kromozom aberasyon yönteminde bölünme oranını tespit etmek için,
her bir konsantrasyon ve muamele süresi için her fareden 3000 hücre sayılarak mitotik indeks hesaplanmıştır.
Kromozom aberasyon ve mitotik indeks için
sırasıyla Fischer’s exact testi ve X2testi
uygulanmıştır, anormallikler, bölünme indeksleri ve konsantrasyonlar arasındaki ilişkinin anlamlılıkları Pearson
korelasyon testi ile tespit edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmamızda özellikle Karadeniz Bölgesinde bulunan Rhododendron bitkisinden üretimi yapılan ve içinde
grayanatoksin bulunan Ormangülü balının toksik etkileri fare kemik iliği kromozom aberasyon ve mitotik indeks
yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır. Genotoksisitenin belirlenmesi amacı ile kullanılan kromozom aberasyon test
yönteminden elde edilen veriler, grayanatoksin içeren Ormangülü balının test edilen konsantrasyonlarda erkek
farelerin kemik iliği hücrelerinde 48.saatte anlamlı kromozom aberasyonlarına neden olduğu gözlenmiştir. Bu
sonuçlara göre, uygulanan konsantrasyonlarda Ormangülü balı içerdiği grayanatoksin sebebiyle fare kemik iliği
hücreleri için genotoksik etki gösterdiği tespit edilmiştir. Mitotik indeks, hücre siklusunda mitozdaki hücre yüzdesi
olup ve mitotik indeksin azalması hücre siklusunun ilerlemesinin inhibe edildiğini, hücre bölünmesinin olumsuz
etkilendiğini ve sitotoksik etkili olduğunu gösterir. Çalışmamızdan elde edilen mitotik indeks sonuçlarına göre
grayanatoksin içeren Ormangülü balının hücre bölünmesini inhibe edici bir etki göstermediği bu nedenle de sitotoksik
etkili olmadığı bulunmuştur. Çalışmamızda gözlenen genotoksik etkinin yanı sıra sitotoksik etkinin gözlenmemesi,
balın grayanotoxin içeriğine sahip olduğu kadar flavanoid içeriğinin de bulunması olabilir. Nitekim flavanoidlerin
antioksidan özellikleri nedeni ile hücre siklusunu regüle ederek hücre sağ kalımına neden oldukları bilinmektedir.
Çalışmamız farelere Ormangülü balının oral yoldan verilerek genotoksisitesinin araştırılması amacıyla yapılan ilk
çalışmadır. Sonuçlar Rhododendron balının kontrollü kullanılması gerektiğini ve diğer test sistemleri kullanılarak
hayvan modelleri üzerinde daha ileri genotoksisk ve sitotoksik değerlendirme yapılmasının önemini ortaya
koymaktadır.
Teşekkür
Bu çalışma Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje birimi tarafından desteklenen BAP - 2013.1.1.199 nolu
projenin bir kısmını içermektedir.
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Giriş
Pestisitler, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya
da maddelerden oluşan karışımlardır. Pestisitlerin bir alt grubu olan insektisitler içerisinde yer alan klordan,
organoklorlu bir insektisittir. Özellikle termitlerin kontrolü ve tarım mahsüllerinin zararlılardan korunması için
günümüzde hala tarım arazilerinde uygulanmaktadır. Geniş spektrumlu kontak bir insektisit olup yarı uçucu
özelliğinden dolayı atmosferde bulunabilmektedir. Sudaki sedimanlara kolaylıkla bağlanabilme ve canlı
organizmaların yağ dokularına biyokonsantre olabilme özelliklerinden dolayı International Agency for Research on
Cancer (IARC) tarafından 2B grubu (muhtemelen insanlarda karsinojenik olabilme) olarak sınıflandırılmıştır.
Topraktaki yarılanma ömrünün yaklaşık 1 yıl olması da tek bir kez uygulanmasına rağmen uzun süre etkili
olabileceğinin işaretidir. Klordan her ne kadar zararlı böceklerle mücadele amacı ile kullanılıyor olsa da insanlar ve
hedef olmayan diğer organizmalar üzerinde potansiyel zararlı toksisiteleri nedeniyle bazı önemli sorunlar da
yaratabilmektedir. Bu nedenle yaptığımız çalışmada klordana kronik olarak maruz bırakılan insan periferik lenfosit
hücrelerinde in vivo genotoksik etkinin olup olmadığı mikronükleus (MN) testi ile araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışmada periferik kan kültürü yöntemi kullanılmış ve hem kontrol hem de uygulama grupları 72±4 saat süren
inkübasyona tabi tutulmuştur. Deneysel prosedüre uygun olarak distile su ve dimetilsülfoksit (DMSO) negatif kontrol
grupları, etil metansülfonat (EMS) pozitif kontrol grubu ve yapılan ön denemeler ile dört farklı dozda (30, 40, 50 ve
60ppm) klordan ( C10H6Cl8 Cas no:12789.03-6, %96.6 Sigma-Aldrich) içeren uygulama grupları oluşturulmuştur.
İnkübasyon süreci sonunda hücre kültürlerinden hazırlanan yayma preparatlar incelenmiş ve binükleat hücrelerdeki
mikronükleus (MN) frekansları hesaplanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmada mikronukleus frekansı distile su ve DMSO negatif kontrol grupları için 0,70±0,72 ve 0,83±0,70, EMS
pozitif kontrol grubu için de 5,73±0,90 olarak tespit edilmiştir. Bu değerler bakımından distile su ve DMSO negatif
kontrol grupları arasındaki fark önemsizken (P>0,05) negatif ve EMS pozitif kontrol grupları arasındaki fark önemli
(P<0,05) bulunmuştur. Klordan uygulama gruplarında ise mikronukleus frekansı doz artışına bağlı olarak negatif
kontrol gruplarına göre artış göstermiştir (P<0,05). 30ppm uygulama grubunda 0,77±0,40 iken 60ppm klordan
uygulamasında bu değer 5,10±0,12’ye kadar yükselmiştir. Nükleer bölünme indeksi (NBİ) ise distile su ve DMSO
kontrol gruplarında1,52±0,20 ve 1.54±0,40 iken 30 ve 60 ppm uygulama gruplarında sırasıyla 1,24±0,11 ve
1,21±0,51’e kadar gerilemiştir. NBİ bakımından gözlenen bu farklılık da kontrol ve uygulama grupları arasında
istatistiki olarak önemlidir (P<0,05). Elde edilen bu sonuçlardan yola çıkarak şu değerlendirmeleri yapabiliriz; kronik
klordan maruziyetinin somatik hücrelerde neden olduğu bu genotoksik etki gametik hücrelerde de görülebilir ve bu
durumun takip eden nesillerde genomik kusurlara neden olabileceği kuvvetle muhtemeldir. Dünya Sağlık Örgütü
verileri göz önüne alındığı zaman özellikle az gelişmiş ülkelerde hala ve artan insektisit kullanımının sürdüğü
görülmektedir. Klordan ya da farklı insektisitlerin yarılanma ömürlerinin uzun olmasından ve buna bağlı olarak tarım
arazilerinde uzun süre kalabilmesinden, organizmaların özellikle yağ dokularında birikmesinden, besin zinciri yoluyla
çok farklı habitatlara taşınarak farklı canlı gruplarını etkilemesinden kaynaklanan olumsuz etkiler göz önüne alındığı
zaman yaşamımız için gerekli olan çok zengin bitki ve hayvan çeşitliliğinin bizden kaynaklanan nedenlerle
kaybolduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca hedef organizmaların dışında özellikle hedef olmayan organizmalarda da en
düşük dozlarda bile klordan veya herhangi bir insektisit çeşidinin yüksek mortaliteye sebep olarak biyoçeşitliliği
sınırlandırıcı faktör olabileceği de unutulmamalıdır.
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Giriş
Pestisit, zararlı organizmalara karşı toksik ya da biyosidal etki gösteren madde/madde karışımlarının genel adıdır.
Pestisitlerin bir alt grubu olan insektisitler (böcek ilacı) içerisinde yer alan klordan hidrokarbonların klorlanmasıyla
elde edilen bir insektisit türevidir. Daha önce yapılan çeşitli çalışmalar insektisitlerin hem hedef/hedef olmayan
organizmalarda hem de bu kimyasal maddelerin uygulayıcısı insanlarda çeşitli toksik etkilere sebep
olduğunu/olabileceğini göstermiştir. Bu nedenle insektisitlerin kullanımı çoğu ülkelerde doğaya verdiği zararlardan
dolayı yasaklanmış ya da sınırlandırılmıştır. Yaptığımız bu çalışmada, kronik olarak in vivo şartlarda uygulanan
klordan insektisitinin Drosophila melanogaster (meyve sineği)’in Oregon R yabanıl soyunda ömür uzunluğu üzerine
etkileri araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
Deneylerimizde kullanılmak üzere D.melanogaster’in yabanıl soyuna ait virgin (bakire) ♀ ve ♂ bireyler pupadan
çıkar çıkmaz henüz çiftleşmeden ayrı ayrı olmak üzere beş saatlik periyotlar halinde 3 gün sürekli olarak toplanmış
ve uygun sıcaklık kabinlerinde (25±1°C, %60 bağıl nem ve karanlık ortamda ) saklanmıştır. Aynı yaşlı (72±4 saat)
♀♀ ve ♂♂ ile standart Drosophila besiyeri (SDB) içeren saf su kontrol, DMSO (klordanın çözücüsü) kontrol grupları
ve SDB+klordan’ın farklı dozları ile hazırlanan (1,2,3,4ppm) uygulama grupları oluşturulmuştur. Kapalı formülü
C10H6Cl8 olan klordan (Cas no:12789.03-6, %96.6) Sigma-Aldrich firmasından temin edilmiştir. Deney ve kontrol
grupları için, 100 ♀ ve 100 ♂ kullanılarak uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla her doz için toplam 100 birey
25 bireylik dört uygulama grubuna bölünerek çalışmalar sürdürülmüştür. Tüm uygulama gruplarına ait yaşayan
bireyler haftada iki kez taze hazırlanan SDB+klordan içeren besiyerlerine aktarılarak son birey ölünceye kadar bu
işlem tekrarlanmış ve her aktarımda ölen bireyler kaydedilmiştir. Uygulamalar üç kez tekrar edilerek tüm gruplara ait
sonuçların istatistiksel analizi için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Deneylerimiz sonucunda, D.melanogaster’in ♀ ve ♂ popülasyonu için maksimum ömür uzunluğu saf su kontrol
grubunda 78 ve 76 gün; DMSO kontrol grubunda da hem ♀ hem de ♂ popülasyonu için 74 gün olarak tespit edilmiştir.
Maksimum ömür uzunluğu bakımından her iki popülasyonun kontrol grupları arasında istatistiki olarak fark yoktur
(P>0,05). Klordan’ın kronik uygulama gruplarında ♀ popülasyonunda 1,2,3,4 ppm için bu değerler sırasıyla 51, 51,
42, 36 gün; ♂ popülasyonunda ise 51, 48, 42 ve 36 gün olarak bulunmuştur. Her iki popülasyon için de DMSO kontrol
grubu ve uygulama grupları arasındaki fark önemlidir (P<0,05). Bu çalışmada, D. melanogaster’in her iki
popülasyonunda klordan’ın ortalama ömür uzunluğu üzerine etkileri de belirlenmiştir. Ortalama ömür uzunluğu ♀
popülasyonu için saf su kontrol ve DMSO kontrol grubunda 49.15±2.06 ve 48.83±2.06; ♂ popülasyonunda da sırası
ile 48.48±2.36, 48.30±2.36 gündür. Her iki kontrol grubu arasındaki fark yine P>0.05 düzeyinde önemsizdir. Bu
değerler klordan uygulanan ♀ popülasyonunda ise en düşük ve en yüksek (1-4 ppm) uygulama gruplarında 38.25±2.06
ve 15.03±2.06; ♂ popülasyonunda da 31.56±2.36 ve 10.80±2.36 gün olarak bulunmuştur (P<0.05). Ayrıca artan
klordan konsantrasyonuna bağlı olarak ömür uzunluğu azaldığı için negatif korelasyon da tespit edilmiş ve bu değerler
de ♀♀’de R:-660, ♂♂’de R:-639 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre kronik klordan
muamelesi D.melanogaster’in ♀ ve ♂ bireylerinde hem ortalama hem de maksimum ömür uzunluğunu çok belirgin
olarak kısaltmış ve bu durum popülasyon yaşlanmasına sebep olmuştur. Daha önce yapılan çalışmalar ile bu
çalışmanın sonuçları paralellik göstermektedir.
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Giriş
Baryum, bileşikleri, cam, seramik, televizyon resim tüpleri, boya pigmentleri (lithopone) kağıt kaplama, çelik
sertleştirmesi, vinil stabilizatörler, yağ katkıları, mıknatıslar, gibi farklı bir endüstriyel faaliyet yaygın olarak
kullanılmaktadır. En yaygın zehirlenme, rodentisit baryum karbonat (BaCO3) alımından sonra meydana gelir. Baryum
bileşiklerinin toksisitesi, çözünürlüğüne bağlıdır. Alınan çözünür bileşikler, dozun yaklaşık yüzde 8'ine kadar
kalsiyuma benzer şekilde emilir. Kemik ve dişler, vücut yükünün yüzde 90'a varan oranlarda depolanması için en
önemli yerlerdir. Temel etki mekanizması muhtemelen kalsiyum aktif potasyumun bloke edilmesini içerir.
Materyal ve Metot
Çalışmada Kimyasal formülü BaCl2,( CAS numarası : 10361-37-2) mol kütlesi 244,3g olan, yapısında kristal halde 2
mol su (BaCl2.2H2O) bulunan, suda çözünen formu kullanılmıştır(farklı konsantrasyonlarda 0, 10, 50, 100, 150, 300
ppm). Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853)’te LC50 değerlerini saptamak için 96 saatlik statik akut test ( 2 tekrarlı
olarak) gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, SPSS yazılımında probit analizinde değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Baryum balıklarda toksik etkisi konusunda sınırlı sayıda araştırma vardır. Baryum etki mekanizmasını potasyumun
hücresel çıkışından sorumlu kanallar etkileyerek hücre içi potasyum seviyesinin yükselmesine ve hücre dışı düzeyler
hipokalemiye neden olmasıdır. 96 saatlik LC50 değeri Kerevitler (Orco nectes limosus) için 78 mg/litre, Austro
potamobius pallipes pallipe için 46 mg/litre iken deniz balıklarından Cyprinodon variegatus için LC50 >500
mg/litre olarak belirlenmiştir. Channa punctatus üzerine yapılan bir araştırmada sup lethal dozlarda
BaCO3 davranışsal ve hematolojik parametreler üzerine etkili olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada farklı Baryum
konsantrasyonlarına (0, 10, 50, 100, 150, 300 ppm) maruz kalan Gambus affinis mortalite oranları 24, 48, 72 ve 96
saat boyunca kaydedilmiş. Çalışma sonunda 96 saatlik t LC50 değeri 184,436 ppm (en düşük sınır: 141,933 ppm en yüksek limit 256,239ppm) olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Baryum Gambusia affinis, lethal concentration LC50,Mosquito Fish

522

(12813) Cytological Responses in the Gills of Anabas testudineus After Cypermethrin
Exposure
BABU VELMURUGAN 1, ELİF İPEK SATAR 2, PELIN UGURLU 3, PALANISWAMY SENTHILKUMAAR 1,
MURAT YOLCU 4, MARIADOSS SELVANAYAGAM 5
1
DEPARTMENT OF ZOOLOGY, P.G AND RESEARCH AND BIOTECHNOLOGY, SIR THEAGARAYA
COLLEGE, OLD WASHERMENPET, CHENNAI- 600021. TAMIL NADU, INDIA
2
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
3
DİCLE UNIVERSITY, SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH AND APPLICATION CENTER
4
DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL TOXICOLOGY, FACULTY PHARMACY, DICLE UNIVERSITY, TRDIYARBAKIR, TURKEY
5
LOYOLA ICAM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, CHENNAI, 600034 TAMIL NADU, INDIA
ecengiz@dicle.edu.tr
Introduction
Pyrethroids are insecticides that are synthetic derivatives of natural pyrethrins, which are extracts from the flowers of
some Chrysanthemum species. Cypermethrin is a synthetic pyrethroid. Cypermethrin is very toxic to freshwater fish.
The 96-h LC50 values range between 0.0007 and 0.350 mg L-1 for different fish species. The 96-hr LC50 value of
cypermethrin is 0.309 mg L-1 for Anabas testudineus. Cytopathological examinations have been recognised as
valuable tool to evaluate the impact of environmental pollutants on aquatic organisms. Gills are primary markers in
fish for aquatic pollution and sensitive to chemicals in water, since gill filaments and lamellae provide a very large
surface area for direct and continuous contact with contaminants in water. The objective of the this investigation was
to identify the cytological alterations induced by cypermethrin in the gills of A. testudineus using Transmission
Electron Microscope.
Material and Methods
Experimental fish were collected from a freshwater source in the Puzhal Lake, Redhills, Chennai, Tamil Nadu, India.
The fish were divided into four groups. Groups I, II and III were exposed to sublethal concentration of cypermethrin.
Group IV was maintained in pesticide-free water to serve as control. The concentrations of cypermethrin tested were
0.015, 0.030 and 0.045 mgL-1 (5%, 10% and 15% of LC50 value, respectively). At the end of 21 days, fish were
dissected and gill tissues were fixed at 4 °C for 2 h in 3% glutaraldehyde solution and then post-fixed in 1% osmium
tetroxide for 2 h, dehydrated in a graded series of ethanol, transferred to propylene oxide and then embedded in
siliconised rubber mold with epoxy resin. Ultra-thin section were taken on copper grid and stained with uranyl acetate
and Reynold’s solution which gave contrast. Micrographs were captured with an transmission electron microscope
and photographed.
Results and Discussion
In gill cells of fish exposed to cypermethrin were seen abnormal appearance of mitochondria in chloride cells,
excessive mucus, presence of macrophages, apoptotic remnant of cells, presence of some large vacuoles, increased
number of lysosomes, dilatation of the reticulum profiles and presense of rodlet cells.
Acknowledgments
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Introduction
Pesticides are widely used in many area but mainly in agricultural combat. Although they have some advantages, they
can damage the environment. Pesticides cause ecological problems by reaching natural environments from the places
where they are used or produced. Therefore, we should know the possible effects of the pollutants which contaminate
the natural environments on organisms living in those environments.The ultrastructural investigation of organs has
been widely used as a biomarker in Environmental Risk Assessment studies. The impact of environmental pollutants
on the form-function relationship can be severe. Pollutants such as pesticides can easily disrupt the fragile thread
which keeps this relationship intact. In this regard, ultrastructural reponses in the organs of living organisms are
important and useful tools to determine the health condition and the effects of pollutants on the organisms. Diazinon
[O,O-diethyl-O-(2-isopropyl-6-methylpyrimidine-4- pyrimidinyl) phosphorothioate] is an organophosphate
insecticide. There are numerous studies in the literature that organophosphate insecticides are mixed with aquatic
systems through surface runoffs and extremely toxic to aquatic life. In the aquatic enviroments, fish is usually regarded
as organisms of choice for assessing the effects of environmental pollution on aquatic ecosystems. Electron
microscopic investigations can therefore effectively contribute to diagnosis of metabolic disturbances resulting either
from low concentrations of contaminants which are not normally detected by standart chemical or analytical methods
or from poor water quality conditions which ocur days or weeks after an uncertain event. The aim of this study is to
determine possible alterations in spleen histology of Oreochromis niloticus individuals exposed to sub-lethal
concentration of diazinon standart (280 μg/L) with electron microscopes.
Materials and Methods
At the first step of the study, the fish were divided into 3 groups (the control, acetone control and diazinon exposure
groups)., And then, in the diazinon exposure group, the fish were exposed to sub-lethal concentration of diazinon
standart (280 μg/L) for 21 days and the cytopathological alterations occuring in the spleen of the organisms at 7th,
14th and 21st days were determined by Transmission Electron Microscope (TEM). Afterwards, ultrastructural and
cytopathological changes were photographed.
Results and Discussion
In the study, no changes were observed in the spleen ultrastructure of O. niloticus individuals for 21 days in the control
and acetone control groups. Nuclear deformation was observed in the reticulocyte and lymphocyte of spleen tissue
of O. niloticusindividuals exposed to 280 µg/L diazinon for 7 days. At 14st day of the study, vacuolization was
detected in endothelial cells. Necrotic areas were seen on day 21. This study has shown that diazinon has
cytopathological effects on spleen of O. niloticus.
Acknowledgements
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Introduction
Pesticides are widely used in many area but mainly in agricultural combat. Although they have some advantages, they
can damage the environment. Pesticides cause ecological problems by reaching natural environments from the places
where they are used or produced. Therefore, we should know the possible effects of the pollutants which contaminate
the natural environments on organisms living in those environments.The ultrastructural investigation of organs has
been widely used as a biomarker in Environmental Risk Assessment studies. The impact of environmental pollutants
on the form-function relationship can be severe. Pollutants such as pesticides can easily disrupt the fragile thread
which keeps this relationship intact. In this regard, ultrastructural reponses in the organs of living organisms are
important and useful tools to determine the health condition and the effects of pollutants on the organisms. Atrazine
(6-chloro-N-ethyl-N′-(1-methylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine) is a triazine herbicide. There are numerous studies
in the literature that atrazine is mixed with aquatic systems through surface runoffs and extremely toxic to aquatic life.
In the aquatic enviroments, fish is usually regarded as organisms of choice for assessing the effects of environmental
pollution on aquatic ecosystems. Electron microscopic investigations can therefore effectively contribute to diagnosis
of metabolic disturbances resulting either from low concentrations of contaminants which are not normally detected
by standart chemical or analytical methods or from poor water quality conditions which ocur days or weeks after an
uncertain event. The aim of this study is to determine possible alterations in spleen histology of Oreochromis
niloticus individuals exposed to sub-lethal concentration of atrazine standart (0,935 mg/L) with electron microscopes.
Materials and Methods
At the first step of the study, the fish were divided into 3 groups (the control, acetone control and atrazine exposure
groups). And then, in the atrazine exposure group, the fish were exposed to sub-lethal concentration of atrazine
standart (0,935 mg/L) for 21 days and the cytopathological alterations occuring in the spleen of the organisms at 7th,
14th and 21st days were determined by Transmission Electron Microscope (TEM). Afterwards, ultrastructural and
cytopathological changes were photographed.
Results and Discussion
In the study, no changes were observed in the spleen ultrastructure of O. niloticus individuals for 21 days in the control
and acetone control groups. Mitochondrial deformation was observed in the lymphocyte of spleen tissue of O.
niloticus individuals exposed to 0,935 mg/L atrazine for 7 days. At 14st day of the study, Mitochondrial deformation
was detected in basophils. Severe vacuolization was seen in the lymphocyte of spleen tissue on day 21. This study has
shown that atrazine has cytopathological effects on spleen of O. niloticus.
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Introduction
Pesticides are widely used in many area but mainly in agricultural combat. Although they have some advantages, they
can damage the environment. Pesticides cause ecological problems by reaching natural environments from the places
where they are used or produced. Therefore, we should know the possible effects of the pollutants which contaminate
the natural environments on organisms living in those environments.The ultrastructural investigation of organs has
been widely used as a biomarker in Environmental Risk Assessment studies. The impact of environmental pollutants
on the form-function relationship can be severe. Pollutants such as pesticides can easily disrupt the fragile thread
which keeps this relationship intact. In this regard, ultrastructural reponses in the organs of living organisms are
important and useful tools to determine the health condition and the effects of pollutants on the organisms. λcyhalothrin
(ᴧ-cyano-3-phenoxybenzyl-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethyl
cyclopropane
carboxylate) phosphorothioate] is a pyrethroid insecticide. There are numerous studies in the literature that pyrethroid
pesticides are mixed with aquatic systems through surface runoffs and extremely toxic to aquatic life. In the aquatic
enviroments, fish is usually regarded as organisms of choice for assessing the effects of environmental pollution on
aquatic ecosystems. Electron microscopic investigations can therefore effectively contribute to diagnosis of metabolic
disturbances resulting either from low concentrations of contaminants which are not normally detected by standart
chemical or analytical methods or from poor water quality conditions which ocur days or weeks after an uncertain
event. The aim of this study is to determine possible alterations in muscle histology of Oreochromis
niloticus individuals exposed to sub-lethal concentration of λ-cyhalothrin (0,29 µg/L) with electron microscopes.
Materials and Methods
At the first step of the study, the fish were divided into 3 groups (the control, acetone control and λ-cyhalothrin
exposure groups). And then, in the λ-cyhalothrin exposure group, the fish were exposed to sub-lethal concentration of
λ-cyhalothrin for 21 days and the cytopathological alterations occuring in the muscle of organisms at 7th, 14th and
21st days were determined by Transmission Electron Microscope (TEM). Afterwards, ultrastructural and
cytopathological changes were photographed.
Results and Discussion
In the study, no changes were observed in the muscle ultrastructure of O. niloticus individuals for 21 days in the
control and acetone control groups. Sarcoplasmic deformation was observed in the muscle tissue of O.
niloticus individuals exposed to 0,29 µg/L λ-cyhalothrin for 7 days. At 14st day of the study, nuclear deformation was
detected. Severe vacuolization in sarcoplasm, deformation in myofibrils and tapes were seen in muscle tissue on day
21. This study has shown that λ-cyhalothrin has cytopathological effects on muscle tissue of O. niloticus.
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Giriş
Deniz kestaneleri türlerinden biri olan Arabacia lixula deniz kirliliğine aşırı hassasiyet gösteren bir türdür. Bu nedenle
dağılım gösterdiği bölgenin su kalitesi hakkında birçok bilgi sağlamaktadır. Çevresel faktörlerin deniz kestaneleri gibi
indikatör türler üzerine etkilerinin belirlenmesi su kaynaklarındaki biyolojik çeşitliğinin korunması açısından da
önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada tarımda sıklıkla kullanılmakta olan sentetik piretroit insektisit grubu olarak
bilinen lambda cyhalothrin (C23H19ClF3NO3)’nin deniz kestanesi türünün embriyonik gelişimi üzerine olası toksik
etkilerinin ortaya konması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Arbacia lixula (Çanakkale-Bozcaada) arazi çalışmaları ile toplanmıştır. Laboratuvar ortamında 0,5 M KCl
hazırlanarak canlının vücut boşluğundan içeriye enjeksiyon yardımı ile aktarılarak gamet sekresyonu sağlanmıştır.
Elde edilen gametlerden zigot elde edilmiştir. Deney; kontrol grubu, pozitif kontrol grubu, aseton kontrol grubu ve
doz uygulama grupları şeklinde, 3 tekrarlı olarak kurulmuştur. Uygulanan dozlar 3; 14,9; 5,6; 30,7; 50,6; 133; 267
μg/L olarak belirlenmiştir. Kontrol grubunun pluteus aşamasına gelmesi ile uygulama sonlandırılmıştır. Her bir tekrar
için 100’er embriyo ışık mikroskobu altında sayılmış ve fotoğraflanmıştır. Normal gelişim gösteren pluteus (N),
iskelet sistemi bozukluğu gösteren pluteus larvalar (P1), pluteus safhasına ulaşamayan embriyolar (P2) boyutları ≤1/2
normal gelişimli larvalar (G) olmak üzere sınıflandırılarak inceleme tamamlanmıştır. İstatistiksel analizler
embriyotoksisitesi için kontrol ve uygulama grupları arasındaki farkın istatistiksel önemi non-parametrik KruskalWallis H testi ile hesaplanmıştır.EC50 ICPIN programı ile hesaplanmıştır. SPSS_v20. Versiyonu non-parametrik
testler yapılarak anlamlı düzeyleri ölçülmüştür.
Bulgular ve Tartışma
Gelişimleri boyunca (48-72 saat) Lambda-cyhalothrin’e maruz kalan embriyolarda, doz artışına bağlı olarak gelişim
anomalilerinin arttığı, normal gelişim gösteren embriyolarda ise azalma olduğu tespit edilmiştir. (p=0,00). Arbacia
lixula’nın normal gelişim gösteren larvalarının kontrol grubu ortalamasının %90,83±%1,83 (aritmetik
ortalama±standart hata) oranında olduğu hesaplanmıştır. Bunun yanında en yüksek doz olan 267 μg/L’ de normal
gelişim gösteren pluteusların ortalamasının %0,00 ± %0,00 oranına kadar düştüğü görülmüştür. Yapılan çalışma
Lambda cyhalothrin'in Arbacia lixula embriyo gelişimi üzerine oldukça toksik olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu
çalışma; çevresel kirleticiler açısından önemli bir biyobelirteç olan A. lixula türünün denizel kirleticilerden etkilenme
şeklinin belirlenmesi açısından da önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Arbacia lixula, Lambda cyhalothrin, Embriyotoksisite
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Giriş
Benzil benzoat (Benzoik asit, benzil ester, fenil metil benzoat) parfüm ve ilaç sanayisinde, böcek ilaçlarında özellikle
de akar ilaçlarında, besin katkı maddesi olarak ve sakızlarda yaygın olarak kullanılan bir kimyasaldır. Vücuda alınan
benzil benzoatın (C6H5CO2CH2C6H5) vücuttan uzaklaştırılması, hippürik aside biyotransformasyon ve idrarla
atılması şeklinde olmaktadır.Bu çalışmada gelişmekte olan erkek sıçanlarda benzil benzoatın timus gelişimi üzerine
etkileri araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışmamızda benzil benzoatın günlük alınabilir dozu olan 5 mg/kg vücut ağırlığı’nın 5 (25 mg/kg vücut ağırlığı) ve
20 (100 mg/kg vücut ağırlığı) katı dozları 5 haftalık Wistar albino erkek sıçanlara 90 gün süreyle ağız yoluyla
uygulanmıştır. 12 haftalık uygulama süresi sonunda deney sonlandırılmış ve deney sonunda hayvanlar eter anestezisi
altında servikal dislokasyonla öldürülerek dissekte edilen sıçanların timus dokusu histolojik olarak incelenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmamız sonunda kontrol ve uygulama gruplarına ait sıçanlardan alınan timus dokuları histopatolojik açıdan
incelendiğinde uygulama gruplarına ait sıçanların timuslarında kontrol grubundakinden farklı olarak bağ dokuda,
Hassal’s cisimciklerinin sayısında, yağlanmada artış, timus dokusunda dejenerasyon, kanlanma, fibrozis ve lenfosit
azalması gözlenmiştir. Sonuç olarak, gelişmekte olan erkek sıçanlarda 90 gün süreyle 2 farklı dozda ağız yoluyla
benzil benzoat uygulamasının timus dokusunda belirgin bazı değişikliklere yol açtığı tespit edilmiştir. Bu nedenle,
özellikle genç bireylerde çok çeşitli kaynaklardan aynı zamanda farklı dozlarda maruz kalınan benzil benzoat
kullanımında dikkatli olunması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Benzil benzoat, histopatoloji, timus
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Giriş
Günümüzde böcek ilaçları başta tarımsal üretim olmak üzere evsel faaliyetler de dahil birçok alanda yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Lambda-cyhalothrin,
bir
piretroid
insektisittir.
Piretroidler Chrysanthemum
cinerariaefolium bitkisinin çiçeklerinde bulunan toksik bileşenler olan piretrinlerin sentetik türevleridir. Piretroid
pestisitler, güçlü insektisit özelliklerinden ve çoğu hedef alınmayan hayvanlara, özelikle memelilere nontoksik
olmalarından dolayı organoklorlu ve organofosfatlı pestisitlere göre daha çok tercih edilirler. Piretroidler doğrudan
uygulamayla veya bitki ve toprak yüzeylerinden ilaçların yağmur suları ile yıkanmasıyla sudaki canlılara ulaşır. 96
saatlik LC50 değerleri, farklı balık türlerinde 0.98 μg/L ve 360 μg/L arasında değişir. Lambda
cyhalohrin’in Oreochromis niloticus için 96 saatlik LC50 değeri 2.901 μg/L olarak bildirilmiştir. Balık karaciğeri,
pestisitlerin biotransformasyon ve ekskresyonu için primer organdır. Lipidler, stres etkenlerine ve çevresel
değişikliklere karşı çok hassastır. Bu nedenle mevcut araştırmada, lambda-cyhalothrin’in subletal konsantrasyonlarına
maruz bırakılan O. niloticus’un karaciğer dokusundaki total lipid fraksiyonundaki yağ asitlerinde meydana
gelebilecek değişikliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Canlılar Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetiştirme havuzlarından sağlanmıştır. Test grupları lambda
cyhalothrin maruziyet, aseton kontrol ve kontrol grupları olarak belirlenmiştir. Lambda cyhalothrin konsantrasyonu
LC50 değerlerinin onda biri dikkate alınarak ve aseton içinde çözülerek hazırlanmıştır (0.29 µg/L lambda cyhalothrin).
Yağ asitlerinde meydana gelecek değişiklikleri belirlemek amacıyla, deney gruplarının her birinden 7., 14. ve 21.
günlerin sonunda 3’er balık çıkarılmıştır. Sakrifiye edilen balıklardan alınan karaciğer dokuları kloroform / metanol
(2:1, v/v) çözeltisi içinde homojenize edilmiştir. Total lipidlerdeki yağ asitlerinin, yağ asidi metil esterlerine dönüşümü
sağlanmıştır. Yağ asidi metil esterlerinin analizi için FID dedektörüne sahip gaz kromatografi aleti kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Kontrol balığının karaciğer dokusundaki total lipidlerde en önemli yağ asitleri C16:0, C18:0, C18:1, C18:2n-6 ve
C22:6n-3 olarak bulunmuştur. Lambda-cyhalothrine maruziyet sonucunda, yağ asitlerinde 7. günde C18:1’de % 27.72
oranında artış; C18:2n-6’da % 30.97 ve C22:6n-3’te % 52.02 oranında azalış önemli görülmüştür. 14. günde C16:0’da
% 22.16, C18:0’da % 27.13 azalış, C18:2n-6’da % 5.76 ve C22:6n-3’te % 59.78 oranında azalış; C18:1’de % 23.78
oranında artış rapor edilmiştir. 21. günde C16:0’da % 19.13, C18:2n-6’da % 18.20 ve C22:6n-3’te % 54.71 oranında
azalış; C18:1’de % 27.04 oranında artış önemli görülmüştür. Bu çalışmada lambda cyhalothrinin Oreochromis
niloticus’un karaciğer total lipid yağ asitleri üzerindeki toksisitesi gösterildi.
Teşekkür
Bu çalışma, Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (16-EZF-001) tarafından desteklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: lambda-cyhalothrin, Oreochromis niloticus, karaciğer, total lipid, yağ asidi
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Introduction
Chlorpyrifos is a broad-spectrum organophosphate insecticide. It may be used in some countries as an aquatic larvicide
for the control of mosquito larvae. Chlorpyrifos reaches aquatic bodies through direct application or agricultural runoff
from treated areas. Chlorpyrifos is highly toxic to freshwater fish. The 96-h LC50 values range between 26 µg L-1
and 33 mg L-1 at different fish species. The 96-hr LC50 for chlorpyrifos is 2.5 mg L-1 for Anabas
testudineus. Hematological parameters are often used to assess the health status and as stress indicators in fish. Little
information is available regarding the hematological effects of chlorpyrifos on different fish species. Therefore, in the
present investigation, it was decided to determine the haematological parameters as biomarker in fish A.
testudineus exposed to sublethal concentrations of chlorpyrifos.
Material and Methods
Fish were collected from a freshwater source in the Puzhal Lake, Redhills, Chennai, Tamil Nadu, India. The fish were
divided into four groups. Group I was maintained in pesticide-free water to serve as control. Groups II, III and IV
were exposed to sublethal concentrations of chlorpyrifos for 7, 14 and 21 days. The sublethal concentrations of
chlorpyrifos tested were 0.125, 0.250 and 0.375 mg L-1 (5%, 10% and 15% respectively of LC50 value). The blood
was collected from caudal peduncle. The hematological parameters analysed were red blood cell (RBC) counts, white
blood cell (WBC) counts, hemoglobin (Hgb) levels, hematocrit (Hct) levels and thrombocyte counts. Due to less
amount of blood present in the fish for accuracy fully automated cell counter - sysmax - 21 from Japan was used for
analyzing hematological parameters.
Results and Discussion
It was observed that with the increase of chlorpyrifos concentrations and days, RBC counts, Hgb levels, Hct levels
and thrombocyte counts decreased. WBC counts increased at 7th day of exposure but decreased with the increase of
chlorpyrifos concentrations at 14th and 21th days. The results are statistically significant at P < 0.05 level. The present
study showed the toxicity of chlorpyrifos on the haematology of A. testudineus. The presence of chlorpyrifos in fresh
water, even in small concentration, could cause deleterious effects on fish physiology and may potentially disturb their
survivability in the natural environment. Therefore, controlling measures should be taken to prevent the possible
contamination of the aquatic environment by such toxic pesticides.
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Giriş
Organofosforlu bileşikler, özelikle tarım ülkelerinde haşerelerle mücadelede yaygın olarak kullanılan pestisitlerdir.
Organofosforlu insektisitler içinde en yaygın olarak kullanılanlardan biri de diazinondur. Diazinon’un O. niloticus için
96 saatlik LC50 değeri 2.8 mg/L olarak bulunmuştur. Bu değere göre diazinon O. nilotucus için oldukça toksiktir.
Balıklar, ekotoksikolojik biyoindikatör modeller olarak yaygın olarak kullanılır. Solungaçlar, sudaki kirleticilerle
doğrudan ve sürekli temas için çok geniş bir yüzey alanına sahip olduklarından, sudaki kirlilik için yararlı belirteçlerdir
ve sudaki kimyasal maddelere duyarlıdırlar. Lipid bileşenleri stres etkenlerine ve çevresel değişikliklere karşı çok
hassastırlar. Bu nedenle mevcut araştırmada, diazinonun subletal konsantrasyonuna maruz bırakılan O. niloticus’un
solungaç dokusundaki triaçilgliserol fraksiyonundaki yağ asitlerinde meydana gelebilecek değişikliklerin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Canlılar Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetiştirme havuzlarından sağlanmıştır. Test grupları diazinon
maruziyet, aseton kontrol ve kontrol grupları olarak belirlenmiştir. Diazinon konsantrasyonu, LC50 değerlerinin onda
biri dikkate alınarak ve aseton içinde çözülerek hazırlanmıştır (0.28 mg/l diazinon). Yağ asitlerinde meydana gelecek
değişiklikleri belirlemek amacıyla, deney gruplarının her birinden 7., 14. ve 21. günlerin sonunda 3’er balık
çıkarılmıştır. Sakrifiye edilen balıklardan alınan solungaç dokusu kloroform / metanol (2:1, v/v) çözeltisi içinde
homojenize edilmiştir. İnce tabaka kromatografisi (TLC) ile triaçilgliserol fraksiyonları elde edildikten sonra
triaçilgliseroldeki yağ asitlerinin, yağ asidi metil esterlerine dönüşümü sağlandı. Yağ asidi metil esterlerinin analizi
için FID dedektörüne sahip gaz kromatografi aleti kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Kontrol balığının solungaç dokusundaki triaçilgliserollerde en önemli yağ asitleri C16:0, C18:0, C16:1, C18:1, C20:1,
C18:2n-6 ve C22:6n-3 olarak bulundu. Diazinon, yağ asitlerinde özellikle 7. günde C16:1’de % 59.87, C18:2n-6’da
% 33.94 oranında artış; C20:1’de % 90.56, C22:6n-3’te % 29.28 oranında azalış önemli görülmüştür. 14. günde
C16:0’da % 34.08, C18:0’da % 97.25, C18:1’de % 52.63, C20:1’de % 90.91 oranında azalış; C18:2n-6’da % 193.82
oranında artış kayda değer bulunmuştur. 21. günde C16:0’da % 16.58, C18:0’da % 96.39, C18:1’de % 57.41,
C20:1’de % 92.83 oranında azalış; C16:1’de % 63.18, C18:2n-6’da % 99.08 ve C22:6n-3’te %76.36 oranında artış
önemli görülmüştür. Bu çalışmada, diazinonun O. niloticus’un solungaç triaçilgliserol yağ asitleri üzerindeki
toksisitesi gösterildi. Tatlı suda, çok düşük konsantrasyonda bile diazinon varlığı, balık fizyolojisi üzerinde zararlı
etkilere neden olabilir ve doğal ortamda hayatta kala bilirliklerini potansiyel olarak bozabilir.
Teşekkür
Bu çalışma, Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (16-EZF-001) tarafından desteklenmektedir.
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Giriş
Pestisitler, insan ve yaban hayatı populasyonlarında olumsuz etkilere neden olabilecek toksik maddelerdir.
Organofosforlu pestisitler, dünya çapında yaygın olarak kullanılan ve geri dönüşümsüz asetilkolinesteraz inhibitörleri
olarak tasarlanan insektisitlerdir. Diazinon, bir organofosfat insektisittir. Diazinonun O. niloticus için LC50 değeri 2.8
mg/L olarak bulunmuştur. Bu değere göre diazinon O. nilotucus için oldukça toksiktir. O. niloticus, akuatik çevredeki
kirleticilerin biyolojik etkilerini incelemek için indikatör organizmalar olarak kullanılmaktadır. Balık solungaçları
hayati organlardır, çünkü onlar gaz alış verişinin yapıldığı ana yerlerdir. Solungaçlar, balığın dış yüzey alanının en
geniş kısmı olduğundan sudaki kimyasal maddelere duyarlıdırlar. Lipid bileşenleri stres etkenlerine ve çevresel
değişikliklere karşı çok hassastır. Bu nedenle mevcut araştırmada, diazinonun subletal konsantrasyonuna maruz
bırakılan O. niloticus’un solungaç dokusundaki total lipid fraksiyonundaki yağ asitlerinde meydana gelebilecek
değişikliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Canlılar Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetiştirme havuzlarından sağlanmıştır. Test grupları diazinon
maruziyet, aseton kontrol ve kontrol grupları olarak belirlenmiştir. Diazinon konsantrasyonu LC50 değerlerinin onda
biri dikkate alınarak ve aseton içinde çözülerek hazırlanmıştır (0.28 mg/L diazinon). Yağ asitlerinde meydana gelecek
değişiklikleri belirlemek amacıyla, deney gruplarının her birinden 7., 14. ve 21. günlerin sonunda 3’er balık çıkarıldı.
Sakrifiye edilen balıklardan alınan solungaç dokusu kloroform / metanol (2:1, v/v) çözeltisi içinde homojenize edildi.
Total lipidlerdeki yağ asitlerinin, yağ asidi metil esterlerine dönüşümü sağlandı. Yağ asidi metil esterlerinin analizi
için FID dedektörüne sahip gaz kromatografi aleti kullanıldı.
Bulgular ve Tartışma
Kontrol balığının solungaç dokusundaki total lipidlerde en önemli yağ asitleri C16:0, C18:0, C16:1, C18:1, C18:2n6, C18:3n-6, C18:3n-3 ve C22:6n-3 olarak bulundu. Diazinon maruziyetiyle, yağ asitlerinde özellikle 7. günde
C16:0’da % 73.58 C16:1’de % 158.39, C18:1’de % 22.70 oranında artış; C18:0’da % 45.53, C18:2n-6’da % 11.99,
C18:3n-3’te % 65.98 ve C22:6n-3’te % 14.68 oranında azalış önemli görülmüştür. 14. günde C16:0’da % 40.27,
C16:1’de % 119.51, C18:1’de % 18.26 oranında artış; C18:0’da % 57.30, C18:3n-3’te ve C22:6n-3’te % 21.20
oranında azalış kayda değer bulunmuştur. 21. günde C16:0’da % 55.27, C16:1’de % 40.22, C18:1’de % 26.01
oranında artış; C18:0’da % 50.92, C18:2n-6’da % 19.11 ve C18:3n-3’te % 86.22 oranında azalış önemli görülmüştür.
Bu çalışmada diazinonun Oreochromis niloticus’un solungaç total lipid yağ asitleri üzerindeki toksisitesi gösterildi.
Teşekkür
Bu çalışma, Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (16-EZF-001) tarafından desteklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Organofosfor, Pestisit, Diazinon, Oreochromis niloticus, Solungaç, Total Lipid
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Giriş
Tarımsal üretimde verimi düşüren faktörlerin en önemlisi bitki gelişimini ve ürün kalitesini olumsuz yönde etkileyen
zararlı organizmalardır. Bitkilerde zarar yapan hastalıklar, zararlılar ve yabancı otların, neden olduğu ürün kaybını
azaltmak amacıyla kültürel, fiziksel, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadele yöntemleri kullanılmaktadır.
Uygulanan biyolojik ve kültürel mücadele metotlarının birçok durumda yetersiz kalması ve kimyasal mücadelenin
daha hızlı sonuç vermesi ekonomik öneme sahip zararlı organizmalar ile mücadelede pestisit kullanımının daha çok
tercih edilmesine neden olmaktadır. Uygulama sırasında pestisitin bir kısmı hedef alınan zararlı organizma üzerine
ulaşıp etkili olurken, oldukça büyük bir bölümü hedef olmayan organizmalara, toprağa, sulara ya da çevredeki doğal
ekosistemlere dağılmaktadır. Doğa dostu, sürdürülebilir tarımsal faaliyetler için, pestisitlerin kullanıma sunulmadan
önce bir takım testlere tabi tutulmasıyla hedef dışı organizmalar üzerindeki etkisi belirlenerek olası çevresel riskler
tahmin edilmektedir.
Materyal ve Metot
Bu makalede pestisitlerin Dünya’da ve Türkiye’de ruhsatlandırılması için gerekli olan, hedef dışı organizmalar
üzerindeki toksik etki çalışmaları değerlendirilmiştir. Bu amaçla Çevre Koruma Ajansı (US Enviromental Protection
Agency, EPA), AB, G7, OECD ülkelerinde ve Türkiye’de alınan kararlar ve prosedürler incelenerek pestisitlerin hedef
dışı organizmalara etkisini en aza indirmek amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Konu ile ilgili makaleler
taranarak mevcut durum ortaya konulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Pestisitler tarımsal zararlı organizmaları öldürmek ve kontrol etmek için kullanılan kimyasallar olduğundan,
uygulandığı alanda doğal dengenin gözetilerek uygulanması önemlidir. Zararlı olarak ifade edilen organizmaların
mücadelesinde yine bunların doğal yaşam ortamlarında bulunan diğer canlıların kullanılması, pestisit kullanımına
göre ekonomik ve sürdürülebilirdir. Maruz kalınan kimyasal maddeler etkisiyle canlı türlerinin neslinin tahrip
olduğuna dair bulgular bulunmaktadır. Bu nedenle pestisitler piyasaya çıkmadan önce balıklara, toprak solucanlarına,
kuşlara, su piresine, bal arılarına zararlı organizmaların prazitoid ve predatörlerine kısa ve uzun süreli toksik etki
çalışmaları yürütülerek olası risk durumları tahmin edilmektedir. Bu değerlendirme sonucunda risk görülmez ise
pestisitler kullanıma verilmektedir. Bu çalışmaların akabinde kullanım süresince doğadaki canlılar üzerindeki toksik
etkileri takip edilerek, olumsuz etkinin görülmesi durumunda pestisitin kullanımı gözden geçirilmekte ve elde edilen
verilere göre yasaklama veya kullanımının sınırlandırılması kararı alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Pestisit, Tarımsal üretim, Agroekosistem,Ekotoksikoloji, Hedef dışı organizmalar
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Günümüzde nanopartiküller (NP) ilaç dağılımında, gen terapisinde, kanserin tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır.
Potansiyel uygulamalara sahip birkaç metal oksit bileşiğinden bakır oksit nanopartikülü de biyolojik açıdan yüksek
ölçüde reaktiftir. Bu çalışmada, metal oksit nanopartiküller arasında yer alan CuONP’nin Drosophila melanogaster’in
yabanıl soyu üzerinde olası toksik etkisine karşı dünyanın pek çok bölgesinde yalancı portakal adıyla halk ilacı olarak
kullanılan Maclura pomifera (MP) süs bitkisinin koruyucu etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
Drosophila melanogaster'in Oregon R yabanıl soyuna ait 3. instar larvalarına farklı konsantrasyonlarda CuO (0.1, 1.0,
5.0 ve 10mg/mL) ve MP (0.5, 1.0 ve 2.0mg/mL) uygulanarak yaşama yüzdesi deneyleri yapılmıştır. Yalancı portakal
çekirdek ekstresi elde etmek için maserasyon yöntemi uygulanmıştır. Kontrol ve uygulama gruplarına ait sonuçların
istatistiksel analizleri için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Duncan testi uygulanmıştır. Tüm deneyler 3 kez
tekrar edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
3. instar larvalara uygulanan CuONP’nin tüm konsantrasyonlarda kontrole göre yaşam yüzdesini azaltırken, MP
uygulamasının artan konsantrasyonlarda yaşama yüzdesini arttırarak kontrole yaklaştırdığı görülmüştür. Yaşama
yüzdesi kontrolde 90±2.30 ve 10mg/mL CuO uygulama grubunda 54±2.88 iken 2mg/mLMP+10mg/mLCuO
uygulama grubunda 78±2.88 olduğu tespit edilmiştir (p< 0.05). Yaşama yüzdesi deneylerinde gözlenen CuO
nanopartikülünün toksisitesine karşı içerdiği bileşenlerden dolayı güçlü antioksidan özellik gösteren Maclura
pomifera bitkisinin koruyucu bir rol oynadığı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Drosophila melanogaster, CuO, Maclura pomifera, Yaşama yüzdesi
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Effects of Eremurus spectabilis and Berberis crataegina Ekstracts Against BleomycinInduced Toxicity in Drosophila melanogaster
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Kemoterapi ilaçlarının kullanımı sırasında hücre ve dokularda serbest radikal oluşumu ve buna bağlı olarak oksidatif
stres artışı en hasar verici yan etkilerden biri olarak bilinmektedir. Kemoterapi sırasında kullanılan antioksidanlar ise,
radikallerin oluşumunu azaltarak tedavi etkinliğini arttırabilmekte ve sağlıklı hücrelerin zarar görmesini
engelleyebilmektedir. Bu noktadan hareketle, Drosophila melanogaster’de yaşama yüzdesi deneyleri yapılarak
kemoterapide kullanılan antibiyotiklerden biri olan Bleomisin’in (BLM) olası toksik etkilerine karşı halk arasında
sıklıkla kullanılan yabani bitkilerden Berberis crataegina (BC) ve Eremurus spectabilis (ES) ekstrelerinin iyileştirici
etkisi araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
Yaşama yüzdesi deneylerinde, D. melanogaster‘in Oregon R yabanıl soyu kullanılmıştır. Bitki ekstreleri maserasyon
ekstraksiyon metodu ile elde edilmiştir. Bu amaçla, kontrol ve deney grupları için 0.125mM Bleomisin ve 20mg/mL
bitki ekstreleri içeren Standart Drosophila besiyeri setleri hazırlanıp her bir gruba72±4 saatlik 100 larva konulmuştur.
Uygulama sonrasında tüm kültür şişeleri uygun sıcaklık kabinlerinde tutulmuştur. Larvadan ergine gelişebilen bireyler
kaydedilmiştir. Tüm deneyler 3 kez tekrar edilmiştir. Kontrol ve deney gruplarına ait sonuçların istatistiksel analizleri
için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Duncan testi uygulanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Kontrolde erginleşen birey oranı %74 iken önemli bir düşüşle BLM’e maruz kalan larvaların sadece %30’u
erginleşebilmiştir. ES grubunda %80 ve BC grubunda %89 oranında ergin birey kaydedilmiştir. BLM grubunda
gözlenen orana göre, ES+BLM (%59) ve BC+BLM (%63) deney gruplarında yaşama yüzdesinin artarak kontrole
yaklaştığı tespit edilmiştir. Kontrole göre gözlenen bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).
BLM’e maruziyetinde gözlenen toksik etkinin muhtemel sebebinin serbest radikaller olabileceği, bitki ekstrelerinin
koruyucu rollerinin ise kuvvetli antioksidan özellik göstermelerinden kaynaklandığını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Drosophila melanogaster, Bleomisin, Berberis crataegina, Eremurus spectabilis, Yaşama
yüzdesi
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Muğla)
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Günümüzde tarımsal faaliyetlerin başlıca hedefi en azından nüfus artışıyla dengeli olarak besin üretimini çoğaltmaktır.
Bu amacı gerçekleştirmek için de en önemli araç, tarım zararlılarına karşı pestisit denilen kimyasal maddelerin
kullanılmasıdır. Sarıçay çevresinde yapılan tarımsal mücadele ile daha çok ve daha kaliteli ürün almak için kullanılan
birçok pestisit bilinçsiz veya doğru kullanılmadığı için yeraltı suları ve toprak tarafından alınmayan kısmi yüzey suları
ile kirliliğe sebep olmaktadır. Bu kirlilikten dolayı denizde ve tatlı sularda yaşayan balıklar, memeliler, algler, kabuklu
su canlıları ve planktonik su canlılarının yaşam alanları kısıtlanmakta ya da bu sebepten dolayı ölmektedirler. Tüm
bunlar göz önüne alındığında ülkemiz ve bölge için büyük öneme sahip Sarıçay’ın korunması ve daha yararlı
kullanılabilmesi için su kalite parametrelerinin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir.
Materyal ve Metot
Su parametrelerinin belirlenebilmesi için Sarıçay üzerinde üç adet istasyon belirlenmiştir. Su sıcaklığı (°C), çözünmüş
oksijen (mgO2L-1), pH ve elektriksel iletkenlik (mS cm-1): Hach Lange HQ40D marka multimetre ile arazide
ölçülmüştür. Belirlenen istasyonlarda; toplam sertlik (°dH) Ca ve Mg miktarları LCK 327, amonyum azotu (NH4-N
mgL-1) LCK 304, nitrat azotu (NO3-N mgL-1) LCK 339, nitrit azotu (NO2-N mgL-1) LCK 342, orto-fosfat (PO4-P
mgL-1) LCK 348, potasyum (K+2 mgL-1) LCK 328 kitleri kullanılarak spektrofotometrik yöntemle laboratuar
ortamında ölçülmüştür. Bu amaçla HACH LANGE DR 2800 model spektrofotometre kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Kış dönemi için her üç istasyonda yapılan analizler sonucu çözünmüş oksijen (9.74±0.05) Aralık ayında 1. istasyonda
maksimum seviyede ölçülmüştür. Ayrıca yine aralık ayında iletkenlik (1759.66±43.09), NH4-N (1.16±0.12) ve NO3N (2.43±1.00) ortalama değerlerinin 3. istasyonda maksimum seviyeye ulaştığı görülmektedir. Bunun yanı sıra PO4P (11.92±0.09), K (9.36±0.2) ve Mg (121.09±203.43) ortalama değerlerinin maksimum seviyeye Ocak ayında ve 3.
istasyonda ulaştığı görülmektedir. Sadece sudaki sertlik parametresinin 2. istasyonda ve Ocak ayında maksimum
seviyeye ulaştığı görülmektedir. Şubat ayı için ise pH (8.88±0.07) ve Ca (98.41±0.67) ortalama değerleri maksimum
seviyelerde 2. istasyonda tespit edilmiş iken, nitrit (0.18±0.00) ortalama değeri ise maksimum seviyede 3. istasyonda
tespit edilmiştir.
Yaz dönemi için her üç istasyonda yapılan analizler sonucu çözünmüş oksijen (9.19±0.02) ve Mg (32.26±2.53)
ortalama değerleri Haziran ayında 1. istasyonda maksimum değerlerde ölçülmüştür. pH (7.37±0.06) ve NH4-N
(0.69±0.51) ortalama değerleri Haziran ayında maksimum seviyede 2. istasyonda ölçülmüştür. İletkenlik
(1567.33±49.21), NO2-N (0.21±0.00), PO4-P (7.81±0.03) ve K (11.09±0.04) değerleri yine Haziran ayında, fakat 3.
istasyonda maksimum seviyeye ulaştığı görülmektedir. Sıcaklık (27.46±0.45), NO3-N (0.96±0.00), Ca (98.76±1.97)
ve sertlik (19.30±0.72) değerleri ise 3. istasyonda Ağustos ayında maksimum seviyede analiz edilmiştir.
Teşekkür
Bu çalışma 13/72 nolu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiştir.
Ayrıca bu çalışma ilk yazarın doktora tezinden üretilmiştir.
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Introduction
Despite of the increasing awareness of the differences in metal levels between farmed and wild fish, there is limited
data available on this issue and the investigations comparing their metal contents are scarce. These investigations
indicated that the variability in their environmental conditions and diet is regarded as the main reason for the observed
distinctions. In addition, there are few studies on the differences between farmed and escaped farmed rainbow trout
in terms of metal levels. The main objectives of this study were to determine and compare the levels of heavy metals
in farmed and escaped farmed rainbow trout in the Keban Dam Reservoir.
Material and Methods
The Keban Dam Reservoir was formed on the Euphrates River in eastern Anatolia. It is the second largest reservoir
in Turkey. Also, it has the biggest rainbow trout production capacity in Turkey. Between autumn 2014 and spring
2015, farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) were collected from four cage farming facilities located in the
different regions of the Keban Dam Reservoir, while escaped farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) were
collected from seven sampling sites.
Approximately 1.0 g fish muscle sample was digested in teflon vessels with 8 mL HNO3 and 2 mL H2O2 in a
microwave digestion unit. The fish extracts were analyzed for Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni and Zn by a flame atomic
absorption spectrometry. As, Cd and Pb in extracts were measured by using a graphite furnace atomic absorption
spectrometry.
Results and Discussion
In this study, of ten metal, only Co and Fe levels in muscle of escaped rainbow trout were significantly higher than
those in farmed rainbow trout (t-test, p<0.05), whereas for other metals there were not found significant differences
between farmed and escaped rainbow trout (t-test, p>0.05). In addition, the total concentration of esssential metals
(Co, Cr, Cu, Fe, Mn and Zn) in escaped rainbow trout (12.32 mg/kg ww) was significantly higher (t-test, p<0.05)
compared to farmed rainbow trout (10.51 mg/kg ww), while there was no statistically significant difference (ttest, p>0.05) for the total concentration of toxic metals (As, Cd and Cu) between farmed (0.140 mg/kg ww) and
escaped rainbow trout (0.104 mg/kg ww). The differences in Co and Fe concentrations between farmed and escaped
rainbow trout were probably related to the differences in both their environmental conditions and dietary metal
concentrations.
Acknowledgments
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Introduction
The use of organochlorine pesticides (OCPs) has been widespread in agriculture and public health as insecticides and
biocides since 1940s. However, these compounds have become a major environmental problem due to their long
persistence, bioaccumulation and adverse effects on animals and humans. In aquatic environments, OCPs easily enter
the food chain due to their hydrophobic and lipophilic properties and finally reach humans by consumption of edible
aquatic organisms. OCPs may act as endocrine disruptors and cause reproductive, developmental and growth
abnormalities in aquatic organisms, wildlife and humans. Several of them are also potentially carcinogenic and
mutagenic. For these reasons, the use of the majority of OCPs was banned in most western countries. Turkey also
banned the use of OCPs in 1983. Mussels are reliable bioindicators for pollution monitoring because these aquatic
animals concentrate these contaminants in their tissues directly from water and also through diet. The main objectives
of the present study were to determine residue levels of OCPs in mussels in the Keban Dam Reservoir.
Material and Methods
Mussels (Unio elongatulus eucirrus) were collected by hand from five sites in the Keban Dam Reservoir. The soft
tissues of mussels were dissected from shells. In total, 19 OCPs were analyzed in the samples. QuEChERS sample
preparation method for extraction and cleanup of 19 OCPs in mussel samples was used. Target pesticides in the
extracts were analyzed by gas chromatograph/mass spectrometry.
Results and Discussion
In the present study, only p,p′-DDE was detected among 19 monitored OCPs in mussel samples. p,p′-DDE is DDT’s
main metabolite and is considered an indicator of past DDT exposure, because p,p′-DDE tends to persist for much
longer in the environment compared with DDT. In this study, p,p′-DDE was found at 1 out of 3 mussel samples with
a concentration of 0.013 mg/kg at site-1, which is located at near the entrance of the Murat River to the dam reservoir.
A maximum residue limit (MRL) for fish is not yet set for DDT and its metabolites. However, European Commission
has established a MRL for DDT (sum of p,p′-DDT, o,p′-DDT, p,p′-DDE and p,p′-DDD) in muscle of some animals
(sheep, goat, bovine, poultry) and amphibians and reptiles at 1.0 mg/kg and 0.05 mg/kg, respectively. In the present
study, p,p′-DDE value detected in mussels was below these values
Key Words: Mussels, Pesticides, Reservoir
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Mikroplastikler, boyu 5mm’den küçük olan plastik parçacıklarıdır. Günümüzde plastiklerin parçalanması neticesi
oluşan mikroplastiklerin adının “kirletici” olarak bilinmesi pek de yaygın değildir. Özellikle renksiz, şeffaf veya mikro
boyuta kadar parçalanmış olan plastikler su kaynaklarında görünmez çöpleri oluşturarak ciddi bir görünmez tehlike
haline dönüşebilmektedir. Plastiklerin sucul ekosistemde bulunan canlılar tarafından yutulması plastiklerin besin
zincirine girmesini sağlar. Plastikler sudaki hayvanların hareketini engelleyebilir, vücutlarına dolaşabilir,
boğulmalarına neden olabilir. Hayvanlar tarafından yutulduklarında yalancı bir tokluk hissi yaratarak kilo kaybına,
sindirim ve gelişim bozukluğuna veya canlının dolu bir mideye rağmen açlıktan ölmesine neden olabilir Toksik
maddelerin organizmalar üzerine akut toksisitesinin tayin edilmesinde LC50 yöntemi kullanılmaktadır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada da dünya genelinde en yaygın kullanılan bir plastik olan polietilenin, 10-22 µm çaplarındaki
mikrotaneciklerinin Brachionus plicatilis üzerindeki akut toksisitesi değerlendirilmiştir. Çalışmamızda ROTOXKIT
MTM (Microbiotest Inc.- 9030 Mariakerke, Gent, Belgium) kullanılmıştır. Brachionus plicatilis ile 24 saatlik akut
toksikolojisinin incelendiği bu mikrobiyotest ASTM Standart Kılavuzu E1440-91'e bağlıdır. Standart deniz suyunu
hazırlanarak yapılan çalışmada önce satın alınan rotifer yumurtaları kuluçka evresine sokuldu ve daha sonra elde
edilen 24 saatten küçük yavrular ile 5 birey/uygulama konsantrasyonu olacak şekilde kültür işlemi yapıldı. Kontrol
grubu da dahil olmak üzere 6 tekrar ile çalışma tamamlandı.
Bulgular ve Tartışma
Rotiferler ile yapılan toksikoloji testlerinin çoğu lethal testler olup beslenme olmaksızın 24 ya da 48 saatlik uygulama
ile LC50 değerinin hesaplanması amaçlanmaktadır. Brachionus cinsi ya da diğer rotifer biyodeneylerinde akut ve
kronik olarak iki şekilde deney tasarımı yapılabilir. Akut toksisite testinde sonuçlar 1-2 günlük verilere göre, kronik
toksisite testinde de 5 günlük verilere göre değerlendirilebilir. Yapılan bu çalışmada polietilen mikrokürelerinin 24
saatlik maruziyeti ile LC50 değeri probit analizi yapılarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mikroplastik, Polietilen, Brachionus, toksisite, LC50
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Introduction
Tribenuron methyl (TBM) is a member of the highly selective post-emergence sulfonylurea herbicide family, belongs
to the acetyl lactic acid synthase inhibitors and is widely and effectively used in weed control also integrated pest
management since the mid-1980s. It is very likely that this commonly used chemical influents seepage and it is better
monitored frequently. The zebrafish (Danio rerio), recognized as a valuable biological model for research in a variety
of biological disciplines, from basic developmental biology to applied (eco)-toxicology, both for its high practicality
of storage and maintenance as the high physiological similarity to mammals. In addition, zebrafish gill is potentially
useful in screening waterborne pollutants.
Material and Methods
Zebrafish were acclimatized for two weeks in experimental tanks which were used clorine free tap water. During the
acclimatization period, fish were fed twice a day. The experimental groups of fish; which size differ between 3-5 cm
were divided into four groups (control group; 25 ppm; 50 ppm and 100 ppm). Each treatment was triplicated with
aquariums of 6 fish, as the experiment duration of 96 hours. The gill tissues were removed, homogenized and used
for determination of total protein levels, lipid-peroxidation in terms of malondialdehyde (MDA), also catalase (CAT)
and AChE enzyme activities. IBM SPSS Statistics 23, One Way Anova and T-student tests were used. A value of
p<0.05 was considered statistically significant.
Results and Discussion
The results show that total protein levels of 25 and 50 ppm didn’t show significant change whereas 100 ppm group
showed increase compared to control group in the gill tissues of adult zebrafish. Also, CAT enzyme activity of 25 and
100 ppm didn’t show significant change but, 50 ppm group showed increase compared to control group. AChE enzyme
activities and MDA levels showed gradual decrease compared to control group. These results supported that, total
protein, AChE enzyme and CAT activities and MDA levels thus oxidative stress parameters of zebrafish gill tissues
were effected by different doses of tribenuron-methyl exposure. As a conclution, this study showed that tribenuronmethyl exposure caused oxidative stress in the gill tissues of adult zebrafish.
Key Words: Tribenuron-methyl, oxidative stress, zebrafish, gill
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Giriş
Son yıllarda aşırı miktarda piyasaya sürülen ilaçların ve kişisel bakım ürünlerinin üretilmesi sonucunda PPCPs (İlaç
ve Kişisel Bakım Ürünlerinin)’lerin konsantrasyonu çeşitli ekosistemlerde ciddi oranda artmaya başlamıştır. İlaç etken
maddeleri ve kişisel bakım ürünleri ekosisteme insan dışkılarından, hastane atıksularından bulaşabilmekte ve atıksu
sistemlerinde bulunan kaçaklardan yeraltı sularına karışabilmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar göstermiştir ki
su kaynaklarına ve besin zincirine bulaşabilen ilaç etken maddelerinin ekosistem ve canlı sağlığı için önemli bir tehdit
haline gelmiştir.
Materyal ve Metot
Yaptığımız çalışmada ahmetağa ve michelengelo olmak üzere iki farklı örnek organizma olarak kullanıldı. Günlük
hayatta çokça tüketilen Caffeinin buğday varyetelerinin çimlenmesindeki etkisi araştırıldı. Farklı konsantrasyonlarda
(kontrol, 5 mg/mL, 25 mg/mL ve 125 mg/mL) Caffein, buğday tohumlarına uygulandı. Ekim işlemi petri kaplarına
yapıldı. Petri kaplarına eşit büyüklükte 20 tane tohum ekildi. 5. günün sonunda çimlenen tohumların kök ve gövde
uzunluğu ile kök ve gövdenin kuru ve yaş ağırlıkları belirlendi.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan çalışma sonucunda elde edilen verilere değerlendirildiğinde Caffeine’nin konsantrasyon artışına bağlı olarak
buğday tohumlarının kök ve gövdesi ile ilgili yapılan verilerde genel olarak bir azalma görülmüştür. Ahmetağa
varyetesinin daha fazla etkilendiği görülmekle beraber, kök ve gövde uzunluğunda daha fazla tespit edilmiştir.
Dolaysıyla bu mikrokirleticilerin tarımsal arazilerin sulanmasında kullanılan sulara bulaşmasına bağlı olarak ciddi
ürün kayıplarına yol açabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Caffein, Triticum aestivum L.
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Giriş
Alüminyum (Al) insanların günlük hayatlarında sıklıkla maruz kaldığı doğada en bol bulunan üçüncü elementlerden
biridir. Farklı formlarda bulunabilen alüminyum tuzlarının beyin dahil olmak üzere pek çok doku üzerinde toksik
etkiye neden olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Bu çalışmada aluminyum sülfatın (3 mg/kg, i.c.v.), serebellar
Purkinje hücrelerinde oluşturması beklenen nöron hasarına karşı bir indüklenebilir nitrik oksit sentaz inhibitörü olan
amino-guanidinin (AG) (100 mg/kg, i.p.) olası koruyucu etkisinin stereolojik optik fraksiyon yöntemiyle belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
24 adet dişi Wistar albino rat 4 gruba ayrıldı (her grupta 6 rat): Kontrol (C), Sham (S), Aluminyum sülfat (Al),
Aluminyum sülfat+Aminoguanidin (Al+AG). Aluminyum sülfat ve aluminyum sülfat+Aminoguanidin grublarına
deney başlangıcında 1 kez olmak üzere %0,9 NaCl’de çözülmüş olan 3 mg/kg dozunda aluminyum sülfat,
intraserebroventriküler olarak enjekte edildi. Aluminyum sülfat+aminoguanidin grubuna ise aluminyum sülfat
enjeksiyonundan sonra 15 gün boyunca distile suda çözünmüş 100 mg/kg aminoguanidin intraperiteonal yolla enjekte
edildi. Kontrol grubuna hiçbir uygulama yapılmazken sham grubuna deney başlangıcında 1 kez olmak üzere %0,9
NaCl 3 mg/kg-i.c.v. enjekte edildi. 15 gün sonra tüm gruplardaki ratların beyincik dokuları çıkarılarak histopatholojik
ve stereolojik olarak değerlendirildi.
Bulgular ve Tartışma
Cerebellar toplam Purkinje hücre sayıları stereolojik optik fraksiyon metoduna göre Kontol grubunda
417615±16238,8; Sham grubunda 378650±20171,6; Alüminyum grubunda 272945±15499,5; Aluminyum
sülfat+Aminoguanidin grubunda 324581±16324,8 olarak tespit edildi. Bu çalışmadaki bulgular amino-guanidinin,
nitrik oksit sentaz (NOS) inhibisyonuyla alüminyumun neden olduğu Purkinje hücre kaybını azaltabileceğini
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Alüminyum, Amino-guanidin, Cerebellum, Purkinje hücresi, Stereoloji.
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Giriş
Ağır metallerin sucul ortamlara yayılmasında en önemli etkenler; ortamın jeolojik yapısına ilave olarak, madencilik
sonucunda ortama metal deşarjı, endüstriyel, tarımsal ve evsel faaliyetlerdir. Metaller bakımından kontamine olmuş
bir su sistemi; başta içme suyu olmak üzere tarımsal sulama, kültür balıkçılığı, sucul ekosistemleri koruma ve
rekreasyon çalışmaları için kullanılması uygun değildir. Metal kirliliği türlerde üreme bozukluğu ve hastalıkların
artmasına neden olarak başta hassas türler olmak üzere birçok türün ortamdan elimine olmasına sebep olur. Yeni bir
kimyasal örnekleme cihazı olan yapay midye, akuatik ortamlarda metal kirliliğini tespit etmekte kullanılmaktadır. Bu
cihaz perspex boru içerisine konulan yapay deniz suyu içerisinde bir polimer ligand içermekte ve her iki tarafı yarı
geçirgen jel ile kapa konumdadır. Bu ekonomik metal izleme cihaz su ortamına bırakıldığı süre zarfında akuatik
ortamdaki metalleri bünyesinde kolaylıkla biriktirebilmektedir. Laboratuar ve arazi çalışmaları göstermiştir ki yapay
midye cihazı canlı midye örnekleri ile benzer bir şekilde metal birikimi yapabilmekte ve tüm sucul ekosistemlerde
kullanılabilmektedir.
Materyal ve Metot
Yapay midye laboratuvar koşulları altında yaşayan midyelere benzer şekilde metalleri bünyesine alabilir ve ortama
bırakabilir olmasından dolayı pasif örnekleme cihazlarıdır. Cihaz (yapay midye) geçirgen olmayan bir Perspex
borusuna (60 mm x 25 mm) aktarılan 8 ml yapay deniz suyu içinde 200 mg Chelex-100 (Bio-Rad 50-100 mesh)’ün
süspanse edildiği bir sistem olarak geliştirilmiştir. Tüpün her iki tarafı 1 mm kalınlığında polyacrylamide jel ile
kapatılmaktadır. Tüpün her iki ucu jelin olası mekanik hasarlara karşı korumak için delikli plastik kapak ile
kapatılmaktadır. Metaller su yoluyla poliakrilamid jel içerisinden geçerek Chelax-100 (metal bağlayıcı ajan) içinde
tutunur. Yapay midyeler Sarıçay (Muğla) da belirlenen üç istasyona kurulmuş ve yaklaşık 28 gün süre sonra analiz
edilmek üzere alınmıştır. Metal birikiminde aylık ya da mevsimsel karşılaştırmalar yapabilmek için akarsuya tekrar
yapay midye sistemi kurulabilmektedir. Sudan çıkarılan örnekler ICP-AES de analiz edilmektedir.
Bulgular ve Tartışma
Yapay midye ile yapılan çalışmalar da ve Sarıçay (Muğla) da elde edilen veriler şu şekilde sıralanabilir;Yapay midye
cihazı Sarıçay da başarılı bir şekilde uygulanmaktadır, buna ek olarak yapay midye cihazı canlı organizmaların
bulunmadığı yerlerde de kolaylıkla kullanılabilir, dünya genelinde metal kirliliğini tespit edip karşılaştırmada canlı
organizmalar göre çok daha uygun bir metottur. Çünkü farklı organizmaları standartize etmek oldukça güçtür. Yapay
midye cihazı dünya çapında ki tüm sularda; kadmiyum, krom, bakır, kobalt, demir, kurşun, nikel ve çinko metallerini
tespit edebilmek üzere geliştirilmiştir. Küresel yapay midye izleme programı Avustralya, Kanada, Çin, İrlanda,
Portekiz, İskoçya, Güney Afrika ve Amerika da uygulanmıştır ve şimdi Türkiye de uygulanmaktadır.
Teşekkür
Bu çalışma 13/72 nolu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiştir.
Ayrıca bu çalışma ilk yazarın doktora tezinden üretilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Metal, Yapay midye, akümülasyon
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Introduction
Nano-Al2O3, explosive combinations, catalyst support, dispersant, coating and abrasive are used in many applications
such as microelectronics, ceramics, biomedicine, industrial and personal care products. Therefore, toxicity assessment
becomes very important with the increase of nano-Al2O3 application to nature. In this study, the effect of NanoAl2O3 on the photosynthetic pigment in microalgae of Chodatodesmus mucranulatus was evaluated.
Material and Methods
The test organism Chodatodesmus mucranulatus was collected from freshwater (from Eber Lake in Afyon and Apa
Dam Lake in Konya, Turkey), previously isolated and pure culture was grown according to procedure given by Rippka
[Rippka 1988] on BG-11 medium which is commonly used for growing blue-green algae culture. In order to perform
the nano-Al2O3 exposure to Chodatodesmus mucranulatus and Desmodesmus sp., 90 mL of BG-11 medium
containing 106 algea cells and 10 mL of test solution were added into a 200 mL of conical flask. The experimental
conditions were set up as 12-hour daylight and 12-hour dark atmosphere at 25 °C. After the experimental set up, 2 mL
portion of sample was taken from each treatment after 24, 48 and 72 h exposure. Cell count and pigment measurement
were performed in these samples.
Results and Discussion
The amounts of chlorophyll a, chlorophyll b were calculated as a result of 72 h exposure at the concentrations of 0, 3,
6, 12, 24, 48, 96 mgL-1 of Chodatodesmus mucranulatus. Compared to the control group, these values were slightly
higher than all control groups at 24 hours of exposure. As the exposure time increased to 48 hours, the values of Chl
a and Chl b decreased. However, at 6 mgL-1, the Chl a value increased approximately 9-fold. When we looked at 72
hours, the value of kla was increased at 24 and 48 mgL-1 and decreased at 96 mgL-1. While Chl b is almost the same
as the control group. Statistically significant differences were observed at 24 hours (P=0.019) and 24 mgL-1
concentration (P=0.7167) in the statistical study. There was no statistically significant difference between Chl a, Chl
b and Chl a+b (p> 0.05).
Acknowledgements
This study was supported by scientific research projects (BAP) (no:15401010) of Selcuk UNIVERSITY.
Key Words: Al2O3, chlorophyll, nanoparticles, nanotoxicology, photosynthetic pigment

544

(13682) Determination of the Toxicity of ZrO2 and CuO NPs on Desmodesmus
multivariabilis
YEŞİM DAĞLIOĞLU 1, BETÜL YILMAZ ÖZTÜRK 2
1
ORDU ÜNİVERSİTESİ
2
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY
yozkan52@gmail.com
Introduction
Because of nanoscale nature of nanoscience and nanotechnology, nanoparticles are used in many fields including
electronics, telecommunication, manufacturing technologies, pharmacy and medicine. ZrO2 NPs are highly
conductive and are generally used as electrolyte, hard and thermal barrier coating materials for electrocatalytic
activity. CuO is a semiconductor compound used for photothermal applications. In addition, there are many potential
applications such as gas sensors, magnetic phase transitions, catalysts and superconductors. In recent years, the rapid
increase in the use of various consumer products and industrial nano materials in the industry have brought concerns
about human and environmental health. One of the main recipients of released nanoparticles is generally considered
to be the aquatic environment. This study evaluated the toxicity of ZrO2 and CuO NPs using Desmodesmus
multivariabilis in fresh water, which has been proven to be sensitive to chemical contaminants.
Material and Methods
Indicator the test organism which Desmodesmus multivariabilis Afyon, was collected from the Eber lake. The
previously isolated pure culture was expanded according to the procedure given by Rippka (1988) in BG-11 medium.
This environment contains only trace amounts of metal ions and provides a rich growth environment for algae. The
stock solutions of CuO and ZrO2 NPs were prepared in deionized water. This prepared solution was then sonicated
for 20 minutes in an ultra sonic water bath for 30 minutes to increase the water distribution of the crude solutions of
boron particles after vortexing for 20 seconds. After all these steps, the test concentrations were prepared by dilution
from stock solutions. For the experiment, For the assay, algae culture and 10 ml of test solution (50, 100 and 150 mg/L
for CuO NPs, 1, 10 and100 µg/ml for ZrO2 ) were added to a 100 ml Erlenmeyer flask. Exposure studies of
nanoparticles to inhibit aggregate formation in stationary media were also performed on an orbital shaker.
Results
As the exposure time for CuO NPs was prolonged, chlorophyll a was generally reduced when compared to the control
group (only 100 mg/L was slightly over estimated from the control). Chlorophyll b value was increased in the others
except the lowest concentration. Compared with the control group and treatment groups of the ZrO2 NPs, chlorophyll
a and chlorophyll b generally increased as the exposure time prolonged and as the amount of concentration increased.
Especially in the concentration of 100 μg/ml at 72 hours it increased considerably. CuO and ZrO2 NPs nanoparticle
showed statistically significant differences according to exposure time and concentration (p < 0.05).
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Introduction
Engineering nanomaterials form a rapidly growing group of materials with increasing use in industrial, academic and
consumer products. Nanomaterials are generally described as having at least one dimension smaller than 100
nanometers. Due to the increased production and diversity of engineering nanoparticles in recent years, a wide range
of commercial applications have been created. As a result, nanoparticles have been the subject of scientific studies in
order to evaluate potential toxicity. Experimental scientific research on the uptake and accumulation of nanoparticles,
especially by plants, is still inadequate. However, nanoparticle toxicology and some new publications showing new
developments in the field of uptake by plants have been added to the literature over the last few years. In this study,
the phytotoxicity of the TiO2 nanoparticles was investigated by using Lemna minor), an indicator organ of the aquatic
ecosystem.
Material and Methods
The plant samples used in the experiment (Lemna minor) were collected from Muğla province. duckweed was kept in
laboratory conditions of 23C° temperature and 14/10 (light/dark) photoperiod for experimental studies. At the end of
the exposure period, 80% acetone solution and quartz sand were added and crushed on TiO2 treated water to perform
chlorophyll analysis on fresh samples. The resulting extract was taken into a centrifuge tube and 4 ml of 80% acetone
was added. After centrifugation, the extract was filtered through Whatman black band filter paper, then the final
volume was supplemented to 10 ml. The resulting liquid was read at 663 and 645 nm in the spectrophotometer. In
laboratory conditions, 500 ml polyethylene bottles were used to expose the duckweed grown for a while to the TiO2
(45 nm). Nanoparticles need to be carried out in a mobile system in order to ensure aggregation in inert media and to
ensure the natural conditions of the water liquor. For these reasons, it is necessary to provide a continuous moving
environment during the experiment. In this study, an aquarium air motor was used to provide mixing in the exposure
experiment. A modified Hoagland nutrient solution was prepared for plant samples to be applied during the trial in
mineral nutrient media. Duckweed were exposed at 50, 100 and 200 mg-1 concentrations of the TiO2 nanoparticles
prepared with the Hoagland nutrient solution.
Results and Discussion
Significant differences were found at the concentrations of Cl a and Cl b, 50, 100 and 200 mg-1 concentrations at
P<0.001 at the end of the 96 hour exposure period to the TiO2 nanoparticles of duckweed. According to the correlation
results between the amounts of chlorophyll Cl a, Cl b, Cl a/b and Cl a+b, the only high positive correlation was
observed between the amounts of Cl a and Cl b. According to the Tukey test results, the factors causing the differences
are the applied TiO2 concentrations. In the application of the TiO2, it was observed that the increase in TiO2
concentration stimulated the production of chlorophyll a and b. In previous studies, TiO2 nanoparticles were reported
to be toxic to algae, watery plants and zebrafish.
Key Words: Aquatic toxicology, chlorophyll, nanoparticle, nanotoxicology, TiO2
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Ekoturizm, doğa temelli turizm endüstrisi içerisinde hızla büyüyen bir bölümdür ve ekolojik merkezli, sosyal ve
ekonomik gereksinimleri yerine getiren, kaynakları koruyarak kullanma ilişkisine dayalı sürdürülebilir turizm
açısından doğaya baskıyı azaltan ve uzun vadede ekonomik kazanç elde etmeyi gözeten bir turizm çeşididir.
Materyal ve Metot
Çalışmanın ana materyalini Erzurum ili Olur ilçesinin doğal ve kültürel kaynak değerleri oluşturmaktadır. Doğu
Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğusunda yer alan Olur ilçesi, 40º 49’ 8” kuzey enlemleri ile 42º 07’ 8” doğu
boylamlarında konumlanmış olup, Erzurum il sınırları içerisinde yer almaktadır. Çalışma alanının topoğrafik yapısı
oldukça değişken (850-2374m) olup, pek çok sıradağ, dağ ve tepeye sahiptir. Olur ilçesinin kuzey kesimlerinde 2003125 m2 arasında değişen ve pek çok tatlı su balığının yaşadığı 6 göl bulunmaktadır. İlçeye 350 m yürüme
mesafesinde yer alan Yıldızkaya Mağarası sahip olduğu sarkıt ve dikitleriyle ilginç morfolojik unsurları bünyesinde
barındırmaktadır. Aynı zamanda, 24 orman köyü ve 30 adet yayla yerleşimi olan ilçede, pekçok tarihi ve turistik yapı
da göze çarpmaktadır.
Olur ilçesinin doğal ve kültürel alanlarında, ekoturizm faaliyetlerinin planlanması, yönetimi ve uygulanmasına yönelik
startejilerin belirlenmesi ve alanın ekoturizm potansiyeli açısından, güçlü ve zayıf yönleri ile gelecekte oluşabilecek
fırsat ve tehditlerini belirlemek amacıyla Araştırmada yöntem olarak SWOT Analizi Tekniği’nden faydalanılmıştır.
Araştırma alanı içerisinden rastgele seçilen toplam 100 kişiye anket uygulanmıştır. Katılımcılarla, yüz yüze
görüşülmek suretiyle yapılan anket çalışmasının değerlendirmesinde, T testi yapılarak değişkenlerin ortalamaları ve
standart sapmaları belirlenmiş, ANOVA Testi ile de önem seviyelerine bakılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Sonuç olarak, turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olan ülkemizde kırsal yerleşim birimlerinde dağ, yayla,
tarım, kültürel ve ekoturizm gibi faaliyetlerin gelişimi, orta veya uzun vadede bu yörelerin sorunlarının çözümünde
ve kalkındırılmasında aktif rol oynayabilir. Çalışma alanı olarak seçilen Olur ilçesi yaylaları, ormanları, suları, temiz
atmosferi ve ekoturizme uygun alanları bünyesinde barındırmaktadır. Çalışma sonucunda yapılan SWOT analizi ile
çalışma alanının ekoturizm potansiyeli açısından, güçlü ve zayıf yönleri ile gelecekte oluşabilecek fırsat ve tehditlerin
neler olabileceği belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, SWOT, Erzurum, Olur
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(12637) Çankırı, Ilgaz Bölgesi Rekreasyonel Kaynakları ve Ekoturizme
Katkıları/Recreational Resources of Çankırı Ilgaz and its Contribution to the
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BETÜL TÜLEK 1, MERYEM ATİK 1
1
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
betulek@gmail.com
Giriş
Dinlenmek, eğlenmek ve yeni yerleri görmek üzere gerçekleştirilen ziyaretlerin tümünü kapsayan klasik turizm
anlayışının yerini son yıllarda doğal ortamlardaki ziyaretlere ve dinlence faaliyetlerine dayanan alternatif turizm
biçimlerinden biri olan ekoturizm arayışları almaktadır. Bu arayış korunan alanlara yönelik talebi arttırırken doğal
alanlar üzerindeki kullanım baskısını da beraberinde getirmektedir. Ekoturizm özellikle doğal ve kültürel alanlara
yönelik yapılan bir etkinliktir. Katılımcılara bilgi veren deneyimler sağlarken, yerel halkların sosyo-ekonomik refahını
geliştirmekte ve doğal ve kültürel alanların korunması için ekonomik faydalar sağlamaktadır. Çankırı, Ilgaz Bölgesi
dağ ve sıradağları, gölleri, yapay göletleri, akarsuları ve ormanları ile zengin bir doğal yapı sergilemektedir. Devrez
Çayı vadisi üzerinde düz bir alanda kurulmuş olan Ilgaz içerdiği peyzaj çeşitliliğiyle doğa yürüyüşleri, bisikletle
gezinti, kampçılık, kayak, kuş gözlemciliği gibi pek ekoturizm faaliyeti için uygun ortamlar ve imkanlar sunmaktadır.
Ilgaz Dağları, Kırkpınar ve Kadınçayırı (Yıldıztepe) Yaylaları, Büyük Yayla, Osman Gölü, Derbent, Tepelice,
Küçükhacet Tepesi, Ödemiş Kaplıcası, Köy Pınarı bölgedeki önemli ekoturizm kaynakları arasında gelmektedir.
Materyal ve Metot
Bu çalışmanın amacı Çankırı, Ilgaz Bölgesi rekreasyonel kaynaklarının ekoturizm faaliyetlerine uygunluğunun ve
katkısının incelenmesidir. Doğanın ve kültürel yapının anlaşılmasına dayanan, küçük gruplar ile gerçekleştirilen ve
yöre ekonomisine katkıyı amaçlayan ekoturizm faaliyetlerine uygun kaynakların belirlenmesi amacıyla Ilgaz
Bölgesinde bulunan rekreasyonel alanlar, bölgede yapılabilen rekreasyonel faaliyetler, alanın doğal ve kültürel verileri
incelenerek ekoturizm potansiyeli sağlayan alanlar tespit edilecektir.
Bulgular ve Tartışma
Turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri olduğu gerçeği de dikkate alınarak bölgede
ekoturizmden sağlanabilecek faydalar yanında ortaya çıkabilecek sorunlar da belirlenerek ekoturizm potansiyelinin
sürdürülebilirliğine yönelik çözüm önerileri geliştirilecektir. Çalışma sonuçlarının Ilgaz Bölgesi ekoturizm
kaynaklarının anlaşılmasına ve sürdürülebilir kullanımına katkı sağlaması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Turizm, ekoturizm, rekreasyonel kaynak, Ilgaz
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(12726) Çanakkale İlinin Ekoturizm Potansiyelinin SWOT Analizi Aracılığıyla
Değerlendirilmesi / Evaluation of Ecotourism Potential of Canakkale Province by
SWOT Analysis
BUKET BULUK 1, BEKİR EŞİTTİ 1, SABRİ HALUK ERDEM 1
1
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bulukbuket@comu.edu.tr
Giriş
Doğal ve kültürel ortamlara yönelik bir aktivite olan ekoturizm, doğal ve kültürel çevre üzerinde mümkün olduğunca
az olumsuz etki bırakacak şekilde peyzajı, yaban hayatını, kırsal çevre ve kültürü gözleme, inceleme ve yaşama vb.
amaçları olan, bozulmamış, doğal ortamlarda yapılan turizm faaliyetidir. Bu çalışmanın amacı, ekoturizmin Çanakkale
ilinde yapılabilirlik potansiyelini incelemektir. Öncelikle çalışmada, Çanakkale ilinin ekoturizm potansiyeli, kültürel
ve doğal kaynakları turistik arz bakış açısıyla alanyazından aktarılmıştır. Bu çalışmada üniversite ve sivil toplum
örgütlerinin katkısı ile yörede ekoturizm bilincinin aşılanması ve yöre halkının ekoturizm amaçlı bilinçlenmesi, eğitim
eksikliğinin giderilmesi, yörenin ekoturizm yönlü pazarlaması için tanıtım politikalarına daha fazla yer verilmesi gibi
önerilerde bulunulmuştur.
Materyal ve Metot
Çanakkale ilinde ekoturizmin yapıldığı yöreler ve bu yörelerde gerçekleştirilen ekoturizm faaliyetleri ile ilgili yapılan
araştırmalar meta-analiz yöntemiyle incelenerek, Çanakkale ilinin ekoturizm potansiyeli SWOT analizi aracılığıyla
değerlendirilmiştir. Çalışmada meta-analiz süreci; araştırma sorusunun belirlenmesi, alan yazın taraması, SWOT
analizine dahil edilecek çalışmaların seçimi, kodlama, etki büyüklüklerinin belirlenmesi ve analiz sonuçlarının
yorumlanması olmak üzere basamaklandırmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmada SWOT analizi aracılığıyla, yöredeki ekoturizm potansiyelini, yörenin sosyo-ekonomik yapısına katkı
sağlayacak bir değere kavuşturmak amacıyla ne tür planlamalara ihtiyaç duyulduğunun saptanması hedeflenmiştir.
Bu bağlamda ekoturizm kapsamında Çanakkale ilinin; Güçlü Yönleri; Ekoturizmin yapılabilirliğine uygun birçok
doğal ve kültürel kaynak bulunması,Ekoturizm potansiyelinin yüksek olması, Ekoturizm işletmeciliğine
yönlendirilebilecek işletmeler mevcut olması, Ekoturizmin yanında diğer turizm türlerinin de bulunması, İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü tarafından Çanakkale ilinin imaj ve tanıtım çalışmalarının gerçekleştirilmesidir. Zayıf Yönler; İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan Çanakkale ilinin imaj ve tanıtım çalışmaları mevcut, ancak yeterli
değildir. Coğrafi konumu itibariyle Çanakkale iline ulaşım sorunlu ve zordur. Ekoturizm konusundaki eğitim eksikliği
nedeniyle ekoturizm faaliyetleri ile ilgili olarak konaklama, yeme-içme, ulaşım ve eğlence sektörlerindeki
uygulamalar konusunda personel yetersiz kalmaktadır. Turizm acenteleri ile gerekli işbirlikleri yeterli düzeyde
yapılmamıştır. Mevcut altyapı ve üstyapı ihtiyaçlara cevap verememektedir. Ekoturizm bilinci yeterince
gelişmemiştir. Ekoturizm ile ilgili yapılan projelere bölgesel kalkınma ajansları tarafından verilen teşvikler yeterli
düzeyde değildir. Çanakkale ilinin ekoturizm değerleri yerli ve yabancı turistler tarafından
bilinmemektedir. Fırsatlar; İç turizm giderek canlanmaktadır. Ekoturizme olan ilgi her geçen gün artmaktadır.
Ekoturizm ile ilgili dernek ve kulüpler çoğalmaktadır. Üniversitenin ilgili bölümlerinde ekoturizm ile ilgili
konferanslar, sempozyumlar vb. gerçekleştirilmektedir. Tehditler; Ekoturizm değerlerinin korunmasında yeterli özen
gösterilmemektedir. Ekoturizmin yapılabilmesine yönelik altyapı ve üstyapı eksiklikleri mevcuttur. Alanında uzman
olmayan ve yöreyi yeterince tanımayan rehberlerle yapılan turlar turistlerin tatmin düzeyini düşürmektedir. Ekoturizm
işletmeciliği ile ilgili mevzuat net değildir ve denetlemede eksiklikler mevcuttur. Ekoturizmin yapılabilmesine yönelik
teşvikler yetersiz kalmaktadır. SWOT analizinden elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda birtakım önerilerde
bulunulmuştur: Bölgede bulunan eğitim kurumlarında kaliteli personel eğitimi sağlanmalıdır. Ekoturizm faaliyetlerine
yönelik turların ve dolayısıyla seyahat acentelerinin sayılarının artırılması gerekmektedir. Yörenin sit alanlarındaki
tahribatın önlenmesi sağlanmalıdır. Çanakkale ilinin ekoturizm tanıtım politikaları yeniden yapılandırılmalı ve bu
konunun üzerinde daha fazla durulmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ekoturizme yönelik bilinçli rehberler
yetiştirmelidir. Üniversite ve Sivil Toplum Örgütlerinin katkısı ile yöre halkının ekoturizm amaçlı eğitim eksikliği
giderilmelidir. Yörede ekoturizm bağlamında yatırım yapmak isteyenler teşvik edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Çanakkale, SWOT Analizi
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Introduction
Tourism is well accepted as an important contributor to the economy and sustainable development of regional areas
in all over the world. Tourism is often advocated as a means to diversify economic conditions in rural and regional
areas by providing alternative sources of employment and income generation arising from fluctuations and downturns
in traditional industries such as agriculture and forestry, depressed commodity prices, and drought conditions.
Furthermore, tourism can contribute to the enhancement of regional areas through public and private sector investment
in new infrastructure and facilities. Ecotourism is a form of sustainable tourism – all forms of tourism can become
more sustainable, but not all forms of tourism can be eco-tourism.
Material and Methods
The overall objective of the project is to stimulate the start up of economic initiatives oriented to sustainable
exploitation of rivers as a matter of local rural development. The areas of interest to which the project will include; 1)
Conservation and restoration of riverbanks and water quality - through practical examples and good practice, 2)
Strategies and methodologies to develop public participation and civic competences, 3) Ecotourism - Environmental
and cultural impacts and creation of eco-trails, 4) Enhance ICT skills and communication using English as a common
language for exchange, 5) Tackle European priorities such as "Education and Training 2020" (objective 2: improving
the quality and efficiency of education and training), to the European Water Action Plan.
Results and Discussion
A number of reports were produced throughout the project, based on activities and case studies performed by all
partners. Each country prepared different reports for the activities, case, and newsletters. The activities performed,
within their respective themes.
Activities, case studies and newsletters on Rivers conservation and monitoring performed by Portugal, Rivers, art, and
culture performed by Greece, Rivers, and eco-tourism performed by Italy, Rivers and public participation performed
by the Check Republic and Rivers for sports and tourism performed by Turkey.
Each partner country has produced activities, case studies, and newsletters on how river conservation and monitoring,
art and culture dealing with rivers. The public and student participation on river activities, eco-tourism for rivers and
water sports and touristic activities performed and reported by each country.
Altogether, they helped the dissemination of the EU Grundtvig Partnerships Project, which aimed for sure; continue
its path for a successful outcome, with the contributions of all the partner countries.
The sustainability of river tourism depends on a balanced approach to responsible planning and management of natural
tourism resource in order to prevent overcrowding and other detrimental effects through mass tourism. On the other
hand, tourism is often an initiating force to bring about the conversation of endangered natural resources. This Project
mainly aimed to promote the development of the tourism sector and improve tourism-related infrastructure and support
pro-poor community-based tourism projects and facilitate private sector participation in tourism marketing and
promotion, establish mechanisms to increase sub-regional cooperation and facilitate the movement of tourist across
borders in these five destinations.
Key Words: Ecotourism, River Tourism, Promoriver Project
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2
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
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Giriş
Turizm sektörü doğal ve yapay kaynakları önemli düzeyde kullanan sektörlerin başında gelmektedir. Turizmin yoğun
olduğu bölgelerde sadece ekonomik faktörler göz önünde bulundurulduğunda çevreye verilen ve işletmelerden
kaynaklanan kirlilik aşırı seviyede artmaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir çevre yönetimi ve kirlilik önleyici çalışmalar
ön planda tutularak ekolojik turizm gündeme gelmiş ve bu kavram turizm sektörünün önemli derecede dikkatini çeken
kavramlarından birisi olmuştur. Bu kapsamda ülkemizde ve dünyada sürdürülebilir ekolojik turizm açısından hem
ekonomik hem de sürdürülebilir çevre yönetimi için çeşitli uygulamalar geliştirilmektedir. Yeşil Yıldız sertifikasyon
programı bu uygulamalardan biri olup, otellerin çevreye duyarlı olarak tasarlanmasını, planlanmasını ve işletmeye
açılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Yeşil Yıldız sertifikasını alabilmek için oteller; enerji, su, çevreye zararlı
maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasını, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı
olarak planlanmalarını ve çevreye duyarlılık konusunda eğitim sağlamaları gibi uygulamaları yerine getirmek
durumundadır. Bu çalışmada “Yeşil Yıldız” kavramı ayrıntılı bir şekilde incelenerek, akademik düzeyde bir bakış
açısı kazandırılması hedeflenmiştir. Ayrıca araştırma sayesinde, otel personellerinin ve tüketicilerin çevre dostu
uygulamalara bakış açıları ve yeşil yıldız sertifikalı otellerin küresel pazardaki konumlarının analizi sağlanmıştır.
Materyal ve Metot
Araştırmada, bilimsel çalışmalarda kullanılan nicel araştırma yöntemi esas alınmıştır. Bu yöntem ile söz konusu
çalışmada ulusal ve uluslararası literatür gözden geçirilmiştir. Geniş bir literatür taraması yapıldıktan sonra ülkemizde
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yürütülen “Yeşil Yıldız” programını uygulayan tüm oteller tespit edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Sonuç olarak, ülkemizdeki otellerin yeşil yıldız uygulaması kapsamında işletmelerinde yaptıkları çevre dostu
faaliyetler ayrıntılı olarak irdelenmiş ve hâlihazırda Türkiye’de 407 adet otelin yeşil yıldız sertifikası aldığı
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çevre dostu Uygulama, Çevre Yönetimi, Ekolojik turizm, Yeşil Yıldız
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Giriş
Günümüzde ulaşım kolaylığı, iletişimin artması, iş saatlerindeki azalma turistik faaliyetlerin artmasına ve
çeşitlenmesine neden olmaktadır. Özellikle son yıllarda deniz, kum güneş turizmi yerine alternatif turizm etkinlikleri
tercih edilir duruma gelmiştir. Çoğunlukla ekoturizm içinde yer alan bu etkinliklerde turistler özellikle doğal ve
kültürel ortamları deneyimleme, farklı flora ve fauna türlerini, kültürel zenginlikleri yerinde görme eğilimindedir. Bu
doğal ortamların yanı sıra tarihi çevrelerde yaşanılan dönemin mimarisini, teknolojisini, yaşam şeklini, gelenek ve
göreneklerini bugüne taşıdıkları için birer destinasyon olarak değer kazanmaktadır.
Doğal alanların ve tarihi çevrelerin zarar görmeden kullanılmasında koruma kullanma dengesinin sağlanmasının yanı
sıra, hem alanda yaşayan hem de destinasyonu ziyaret eden kişilerin farkındalık düzeyinin ve koruma bilincinin de
yüksek olması önem taşımaktadır.
Materyal ve Metot
Araştırmanın amacı, yaşanılan mekanın farkındalık ve koruma kavramı üzerinde etkili olup olmadığının tespit
edilmesidir. Bu bağlamda doğal ve tarihi çevre koruma, turizm ve yerleşim yeri arasındaki ilişki irdelenecektir.
Araştırma materyali olarak Batı Karadeniz Bölgesinin UNESCO Dünya Miras geçici listesindeki doğal, tarihi ve
turistik bir yerleşimi olan Bartın kentinin Amasra ilçesi ile sanayi alanında gelişmekte olan Zonguldak kentinin
Çaycuma ilçesi seçilmiştir. Bu çerçevede araştırma dört aşamada gerçekleştirilmiştir. Öncelikle tarihi çevre, turizm,
koruma, farkındalık gibi konuya ve alana ilişkin veriler toplanmıştır. İkinci aşamada seçilen yerleşimlerde alan
analizleri ve gözlemler yapılmıştır. Üçüncü aşamada ise Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi kullanılarak yerel halk
ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında Amasra ilçesinin merkez nüfusu 6.684 kişi; Çaycuma ilçesinin
merkez nüfusu 27.062 kişidir. Örneklem büyüklüğü % 95 güven aralığı ve %10 hata payı dikkate alınarak
hesaplanmıştır. Bu bağlamda her iki ilçede de 96 kişi ile anket yapılmıştır. Son aşamada ise elde edilen veriler ve
anket sonuçları değerlendirilerek sonuç ve önerilerde bulunulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Araştırma sonucunda doğal ve tarihi çevre koruma bilincinin yaşanılan yerden bağımsız geliştiği saptanmıştır. Her iki
yerleşimde yaşayan yerel halk bu çevrelerin korunması gerektiğini ifade etmiştir. Turizmin özellikle ekonomik gelir,
istihdam, altyapının iyileşmesi gibi konularda etkili olacağını belirtirken, doğal ve tarihi çevrelerin de tahrip edilmeyip
gelecek nesillere bırakılmasının öneminden bahsetmiştir. Aynı zamanda tarihi çevre, ekoturizm, koruma gibi
kavramlar eğitim, meslek, cinsiyet ve gelir durumundan bağımsız olarak gelişmiştir. Doğal ve tarihi çevrelerin
sürdürülebilir kullanımı için farkındalığın yanı sıra alanın taşıma kapasitesinin belirlenmesi, planlama kararları,
uygulama ve denetimin yapılması gibi konular da önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Koruma, Farkındalık, Amasra/Bartın, Çaycuma/Zonguldak
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Giriş
Türkiye’de kentleşme hızla artmakta olup bu oranın TÜİK (2016) verilerine göre % 92,3’e yükseldiği görülmektedir.
Kentleşme baskısının yanı sıra kırsal peyzajlara yansıyan diğer bir sorun ise kırsal alanları kent ile bütünleştirmeyi
amaçlayan Bütünşehir Yasası ile köylerin mahallelere dönüştürülmesidir. Bu süreç, kırsal peyzaj özelliklerinin/kır
kimliğinin kaybedilmesine neden olacağı düşünülmektedir. Bu bildiri kapsamında sürecin henüz başında olan bir
yerleşim örneğinde, kırsal peyzaj kimliği kaybedilmeden alanda sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla “Ekoturizm nasıl
geliştirilebilir?” sorusuna yanıt aranmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışma alanı olarak seçilen Ahatlar Köyü, Batı Karadeniz Bölgesi’nin Bartın İli Amasra İlçesi’nde yer almaktadır.
2007 yılı Ulusal Turizm Stratejisi’nde Batı Karadeniz Bölgesi ekoturizm bölgesi olarak belirlenmiştir. Bu bölgede yer
alan Amasra; doğal ve kültürel peyzaj özellikleriyle turizm potansiyeline sahiptir. Kültürel özellikleri nedeniyle 2013
yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınmıştır. Bütünşehir Yasası sürecinde, 2016 yılında Amasra
Belediyesi mücavir alanına katılmış olan çalışma alanının mahalle olma süreci halen devam etmektedir. Ahatlar Köyü,
Amasra’ya 4 km uzaklıkta olup, ilçenin güneydoğusunda yer almaktadır. Ahatlar’da ekoturizm faaliyetleri
kapsamında yapılan ev pansiyonculuğu, ahşap el sanatları ve yöresel ürün satışından elde edilen gelirler köyün önemli
ekonomik kaynaklarını oluşturmaktadır.
Bu çalışma; veri toplama, analiz, değerlendirme, sonuç ve öneriler olmak üzere 4 aşamada gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın birinci aşamasında çalışma konusu ve alana ilişkin literatür araştırması yapılmıştır. Arazi çalışmaları
kapsamında gözlemler, fotoğraflama, skeç çizimi, haritalama ve anket çalışması yapılmıştır. Yöre halkının ekoturizme
ilişkin görüşlerinin ve beklentilerinin saptanması amacıyla cinsiyet eşitliği gözetilerek yerel halktan Basit Tesadüfi
Örnekleme Yöntemi ile seçilmiş 74 kişiye anket uygulanmıştır. Veri analizi aşamasında yerel halka uygulanan
anketler, SPSS 22.0 İstatistik Paket Programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Muhtarla yapılan anketten, literatürden ve
arazi gözlemlerinden elde edilen tüm veriler arazi çalışması sırasında ve sonrasında harita üzerine işlenmiş, analiz
sonuçları değerlendirilerek sonuç ve öneriler oluşturulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi aşamasında Ahatlar’a ilişkin en önemli özelliklerin; Ahatlar Tabiat Parkı,
Amasra manzarasına hâkim seyir noktaları, ahşap el sanatları/atölyeleri ve yöresel pazar ürünleri olduğu saptanmıştır.
Sonuç olarak Ahatlar’da yapılan ekoturizm çalışmalarında kırsal özelliklerin desteklenerek yörenin yerinde
kalkındırılması amacıyla her birinde bir özelliğin baskın olduğu ekoturizm senaryoları oluşturulmuştur: “Amasra’nın
Balkonu”, “Ahşap Atölyeler”, “Yöresel Pazar”. Bu çalışmada oluşturulan üç senaryo için ekolojik anlayışın baskın
olduğu ve kırsal ekonomiyi besleyen eko(LOJİK+nomik)turizm stratejileri geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kırsal Peyzaj Planlama, Ekoturizm, Bartın, Amasra, Ahatlar
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(13185) Kırsal Kalkınmada Turizmin Rolü: Ankara-Ayaş Örneğinde Bir
Değerlendirme / The Role of Tourism in Rural Development: An Evaluation On
Ankara-Ayaş
PINAR BOLLUKCU 1, ASLI CESUR 1
1
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
pbollukcu@bartin.edu.tr
Giriş
Kırsal alanlarda fiziksel ve sosyo-ekonomik yaşam koşullarının ağır olması ve iş olanaklarının yetersizliği, kentsel
alanlarla rekabet gücünü azaltan etmenlerdendir. Bu durum uzun vadede, kırsal alanları atıl bırakacak kadar yoğun
göçlere neden olmaktadır. Sahip oldukları nitelikli peyzaj varlıkları, tarihi ve kültürel mirasları, geleneksel yaşam
biçimleri ile kırsal ve yarı kırsal alanların, barındırdığı nüfus ile birlikte sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak hem
bölge hem ülke için yararlı olacaktır.
Geçmişte kırsal alanların temel ekonomik sektörlerini tarım, hayvancılık, el sanatları ve ormancılık gibi; diğer
sektörlere göre ekonomik getirisi daha az, gerektirdiği fiziksel gücü daha fazla olan çalışma alanları oluştururken,
günümüzde turizm sektörünün öne çıktığı görülmektedir. Ulusal ve Bölgesel Kalkınma Planları başta olmak üzere
diğer üst ölçekli planlarda da turizm önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda, kırsal turizm, sürdürülebilir turizm,
ekoturizm, doğa turizmi, soft turizm gibi birbiriyle ilintili kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu kavramların temelinde, doğal
kaynaklara ve yerel kültürlere duyarlı, yerel halkı önceleyen, etik değerlere saygılı bir anlayış yer almaktadır. Bu
çalışmada, doğal ve kültürel kaynakların geleceği açısından kalkınmanın ekonomik hedeflerinin ekolojik bakış
açısıyla kurgulanması gerekliliğinden yola çıkılarak, Ayaş için bir kalkınma fırsatı olan kırsal turizme ilişkin temel
stratejik hedeflerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Materyal ve Metot
Çalışmanın ana materyalini oluşturan Ayaş ilçesi, Ankara’nın 58 km kuzeybatısında yer almaktadır. Yarı kırsal bir
yerleşim özelliği taşıyan Ayaş, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerler, termal su kaynakları ve tarihi İpek Yolu
üzerinde bulunması bakımından önemlidir. Sivil mimari örnekleri, el sanatları, geleneksel yaşam biçimi ve tarımsal
faaliyetler de kırsal turizm açısından fırsatlar sunmaktadır. Türkiye Turizm Stratejisi-2023’te Ayaş’ın da içinde
bulunduğu bölge, “İpekyolu Turizm Koridoru” adıyla 7 tematik turizm gelişim koridorlarından birini oluşturmaktadır.
Bölgenin doğa turizmi-ekoturizm ağırlıklı olarak geliştirilmesi planlanmaktadır.
Çalışma 4 aşamada tamamlanmıştır. Literatür araştırması kapsamında kırsal kalkınma, kırsal turizm ve çalışma alanına
ilişkin veriler toplanmıştır. Alan analizleri kapsamında mevcut planlar incelenmiş, doğal ve kültürel peyzaj değerleri
analiz edilmiştir. GZFT analizi ile kırsal turizm sektörü olumlu ve olumsuz yönleri açısından değerlendirilmiştir. Son
olarak peyzajların sürdürülebilirliği bağlamında kırsal turizm sektörünün geliştirilmesine ilişkin temel stratejik
hedefler oluşturulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yayınlanan Bölge Planı’nda belirtilen; Ayaş, Beypazarı, Güdül ve Nallıhan’ı içine
alan IV. Alt Bölge, tarım ve turizm faaliyetleri ile ön plana çıkmaktadır. Bölge, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın termal
turizm alanında öncelikli olarak belirlediği Frigya Bölgesi’nde yer almaktadır. Alan analizleri ve GZFT analizi
sonucunda Ayaş’ın, termal turizm dışında farklı turizm alternatiflerine ilişkin de potansiyellerinin bulunduğu, ancak
yakın çevresinde yer alan Beypazarı ve Nallıhan gibi önemli turizm noktalarının gölgesinde kaldığı belirlenmiştir. Üst
ölçekli planlarda bölge için turizm sektörünün vurgulanmasının, gelecekte turizm hareketlerini artırması
beklenmektedir. Turizmin doğal ve kültürel miras üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin öngörülmesi ve planlı
adımların atılması, faaliyet öncesinde temel stratejik hedeflerin belirlenmesine bağlıdır. Çalışma kapsamında kırsal
turizm için “ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel” temel stratejik hedefler belirlenmiş ve bunlara ilişkin alt hedefler
tanımlanmıştır. Bu bağlamda, turizm faaliyetlerinin doğal ve kültürel yapıyı koruyacak şekilde uygun koruma
politikaları ile geliştirilerek planlanması ve yönetimi en temel hedef olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kırsal peyzaj planlama, kırsal kalkınma, kırsal turizm, Ankara, Ayaş
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Giriş
Gelecek kuşakların ihtiyaçlarına karşılama yeteneklerinden ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılama
temelinde yükselen gelecek odaklı bir yaklaşım olan sürdürülebilir gelişme anlayışının benimsenmesinin önemi her
geçen gün artmaktadır. İnsanoğlunun gelecekteki ihtiyaçlarının yeterli düzeyde karşılanabilmesi doğal kaynakların
bugünden nasıl yönetildiğine sıkı sıkıya bağlıdır. Dünyanın başlıca sektörlerinden olan ve giderek büyüyen bir sektör
olan turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi doğal kaynakların koruma-kullanım dengesi içinde
taşıma kapasitesi aşılmadan yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda, Uluslararası Ekoturizm Topluluğu (TIES)
tarafından çevrenin korunması, yerel halkın refahının gözeten doğal alanlara karşı duyarlı seyahat olarak tanımlanan
ekoturizm sürdürülebilir gelişme anlayışının turizmdeki karşılığı olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı;
sürdürülebilir gelişme temelinde ekoturizmin faaliyetlerinin önemini vurgulayarak İzmir İli’nin ekoturizm
potansiyelini ortaya koymak ve konu ile ilgili olarak uygulama birimlerine bilgi sağlamaktır.
Materyal ve Metot
Araştırma, araştırma yöntemleri açısından nitel bir araştırma olup araştırma konusu ile ilgili yapılan çalışmalar,
gözlem ve SWOT tekniğinden yararlanılarak İzmir İlinin ekoturizm potansiyeli belirlenmiştir. Araştırmanın ana
materyalini İzmir İlinin ekoturizm açısından önemli olan doğal ve kültürel kaynak değerleri ile ilin hizmet sağlama
durumu oluşturmaktadır. Bu kapsamda, konu ile ilgili olarak yazılı kaynaklar, çevirim içi (internet) kaynaklarından
elde edilen veriler çalışmada kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Araştırma kapsamında İzmir İlinin ekoturizm potansiyeli doğal ve kültürel kaynak değerleri ile hizmet sağlama
durumu açısından belirlenen kriterler bağlamında değerlendirilmiş ve SWOT analizi yapılmıştır. Yapılan
değerlendirmeler ve analizler ışığında, coğrafi konumu, zengin doğal (flora-faunası) ve kültürel kaynak değerleri ve
gelişen hizmet sağlama yapısı ile İzmir İlinin ekoturizm potansiyelinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, İzmir
Bölge Palanında ekoturizmin yaygınlaştırılması (Seferihisar, Dikili, Foça, Çeşme ve Karaburun ilçelerine öncelik
verilmesi) ve hassas ekosistemlerle endemik türlerin korunması hedeflenmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğüne bağlı İzmir İl Şube Müdürlüğünce Doğa Turizmi Master Planını hazırlaması ve İzmir Kalkınma
ajansının ekoturizm projelerini desteklemesi önemli fırsatlardır. Bu fırsatlara karşın İzmir’de doğal alanlara olan baskı
ve tehdittin artan nüfus ve refah talebine bağlı olarak sürekli olarak artması, su potansiyelinin düşük olması, tarım
arazilerinde yaklaşık 9% oranında çoraklaşma sorunun olması ve ekoturizm konusunda yeterli kapasite gelişiminin
sağlanamamış olması gibi durumlar ekoturizmin gelişmesinde tehdit ve zayıf yönleri oluşturmaktadır. İlin ekoturizm
potansiyeli Türkiye’nin sürdürülebilir gelişme ve yeşil ekonomi vizyonu çerçevesinde hazırlanacak politika ve
planlarla hayata geçirilmesiyle ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan önemli yararlar sağlanacaktır. Ekoturizm
faaliyetleriyle yerel halkın ekonomik açıdan kalkınmasının yanı sıra özellikle unutulmaya yüz tutulmuş el sanatları
gibi kültürel değerlerin gelecek kuşaklarına aktarılması ile halkın çevre bilincinin artmasıyla doğal kaynakların
korunarak sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasına önemli katkılar sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir gelişme
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Giriş
Sürdürülebilir Tarım; yeterli ve kaliteli gıda maddelerinin uygun maliyetlerle üretimini, tarım yapılan arazinin,
çiftçilerin, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını geliştirecek sistemleri ve uygulamaları içermektedir.
Sürdürülebilir tarımsal uygulamalar sayesinde sera gazı salınımının %80 azalacağı, biyolojik çeşitlilik ve yaşam alanı
kayıplarının ve su tüketiminin azalacağı, suların ve toprağın kimyasal maddelerle kirletilmesinin önüne geçileceği
tahmin edilmektedir.
Materyal ve Metot
Agro-Turizm, sürdürülebilirlik kapsamında yer alan ve çevresel tahribatı en aza indirgeyerek kaynakları koruyan,
çevreye zarar vermeyen, yerel halkın ve işletmelerin iç içe olduğu bir turizm türünü ifade etmektedir. “Topraklarımız
bize atalarımızdan miras kalmadı, biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık” felsefesinin benimsenerek gelecek kuşakları
tüketmeyecek şekilde kalkınmanın sağlanması, kaynakların sürdürülebilir bir şekilde korunması ve kullanılması;
talebin mevsimselliğinin azaltılarak turizmin 12 aya yayılması, doğa koruma ile bütünleşmiş kalkınma programları ile
oluşturulacak eylemler sayesinde yeryüzündeki yaşamın çeşitliliğinin korunması amaçlanmaktadır. Turistler yerel
kültürü deneyimlemeye geldikleri için, yerel kültüre zarar vermek yerine saygı duyarak uyum sağlamaktadırlar. Yerel
halk açısından bakıldığında da tüm tarımsal faaliyetler (çapalama, ilaçlama, hasat, meyve-sebze toplama v.b) eğlenceli
bir şölen şeklinde geçmekte, unutulmaya yüz tutan el sanatları (Çanak-çömlek yapımı, halı-kilim dokumacılığı v.b)
turistlerin katılımıyla yeniden canlandırılmaktadır. Gastronomi açısında bakıldığında da peynir yapımı, zeytinyağı
sıkımı, şarap yapımı, ekmek yapımı, yöresel ev yemekleri yapımı atölyeleri turistlerin faaliyetlere bire bir katılarak
kendini daha iyi hissetmelerini sağlamaktadır.
Bulgular ve Tartışma
Agro-Turizm, sürdürülebilirlik kapsamında yer alan ve çevresel tahribatı en aza indirgeyerek kaynakları koruyan,
çevreye zarar vermeyen, yerel halkın ve işletmelerin iç içe olduğu bir turizm türünü ifade etmektedir. Kitle turizminin
(deniz tatili veya kış turizmi ve herşey dahil sistemi) belli bölgelerde toplanması (Ege ve Akdeniz kıyıları ve kayak
merkezleri) ve yılın belirli dönemlerinde yoğunlaşmasının aksine Agro-turizm tüm yıla yayılarak çevresel yıkıcılığı
önlemektedir. Zeytincilik yılın 12 ayına yayılan yetiştirme faaliyetlerine sahip bir tarım biçimi olduğundan hem
tarımın hem de turizmin sürdürülebilirliği açısından oldukça başarılı bir seçim olabilecek potansiyele sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Zeytincilik, Agro-turizm, Sürdürülebilirlik
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Introduction
Çınarsuyu Nature Park is found in the Middle Black Sea Region of Turkey (Ordu, Ünye; 41°8'38.83"N,
37°11'28.98"E). There are 203 Natural Park in Turkey. Çınarsuyu Nature Park is the 140 th Nature Park of Turkey.
The natural resources and recreational values of the park are quite high. The forest area, plant cover and sea constitute
a whole in Çınarsuyu Nature Park. Nature park near the sea. In this studies, the importance of the ecological structure,
flora, wildlife and ecotourism of Çınarsuyu Natural Park was evaluated.
Material and Methods
This study was conducted as considering various scientific publications. The most important of these publications are
A Checklist of the Flora of Turkey (Vascular Plants) and recent literatus about Çınarsuyu Nature Park. We used the
our pictures and taken from the internet.
Results and Discussion
The nature park is on the Ordu - Samsun highway and at the sea side. The nature park is 71 km from the center of
Ordu and 10 km is from the Ünye. There are forest area and dune area in the park. An ideal place for those who want
to relax by picnicking in the lush trees and enter the sea. There are 254 genus and 315 taxa belonging to 88 families
in Çınarsuyu. 78 bird species live in the nature park vicinity. 18 mammal species were identified in the nature park.
There are bungolovs, market, bakery, cafe, restaurant, WC, walking paths and a children's playground in the park area.
Urbanization activities have accelerated with the increasing population today. People prefer to outside the city for
satisfing their aspirations to nature and relaxing. Çınarsuyu nature park has natural structure, sea, river, flora and wild
life that people can take away these needs. The most important source of the park is undoubtedly the natural beach,
located along the Black Sea coast in the northern part of the area. Especially in summer many people visit the park for
swimming. Bongolovs can be sheltered or camped with tents.
Key Words: Çınarsuyu, Nature Park, Ecotourism, Ordu, Turkey
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Introduction
Myrmeleontidae, commonly known as antlions, are the most species-rich family of the order Neuroptera, including
more than 1500 described species that are distributed in all tropical and temperate regions of the world. Despite the
notable mysterious and wide distribution of this family, the behaviour of antlions in an analytic plane has been poorly
investigated and few studies have dealt with this subject in adult species. The family are constituting a remarkable
component of the fauna in Mediterranean environments. The behaviour of adult antlions associated with habitat
characterisation geometry (Neuroptera:Myrmeleontidae) are known poorly.
Material and Methods
In the study we investigated the effects on the behaviour of the antlions’ in an analytic plane by using Geo-Gebra
Software. GeoGebra is dynamic mathematics software for schools that joins geometry, algebra and calculus. Also it
is an interactive geometry system. Researchers can do constructions with points, vectors, segments, lines, polygons
and conic sections as well as functions while changing them dynamically afterwards. And GeoGebra has the ability
to deal with variables for numbers, vectors and points in a plane we called it habitat.
Result and Discussion
We were found that the analytical habitat structure examining is the key linkage between the behaviour and behaviour
features, and greater understanding of the underlying factors affecting behaviour-habitat.
Key Words: Neuroptera, species distribution modelling, Myrmeleontidae, Geo-Gebra Software, PocketCAS
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Giriş
Sosyal politika genel olarak toplumsal alanda refah ve koruma sağlamak amacıyla uygulanan politikaları ifade etmek
için kullanılmaktadır. Geleneksel bağlamda eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, sosyal sigortalar, sosyal yardımlar, konut,
sosyal hizmetler ve istihdam gibi çeşitli kamu hizmetlerini kapsamaktadır. Modern bağlamda ise, geçtiğimiz yüzyılda
ortaya çıkan ve yaygınlık kazanan feminizm, LGBTİ hareketi ve ekoloji gibi “yeni toplumsal hareketler” de sosyal
politika kapsamında ele alınmaktadır.
Materyal ve Metot
Günümüzde dünya, üretim ve tüketim ilişkileri arasındaki dengesizliğe bağlı olarak küresel ısınma başta olmak üzere
iklim değişikliği, hava-toprak ve su kirliliği, erozyon, endüstriyel-katı atıklar, orman kaybı, biyolojik çeşitliliğin ve
yaşanabilir mekânların yok olması gibi pek çok ekolojik sorundan kaynaklanan ekolojik bir krizle karşı karşıya
bulunmaktadır. Bu krizin farklı dinamiklerin bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıkması, krizin çözümü için farklı
dinamiklerin işbirliğini ve eşgüdümünü gerekli kılmaktadır. Söz konusu bu ekolojik krizin çözümü için uluslararası
anlaşmalara ve ulusal politikalara ek olarak, sosyal politikalara da önemli görevler düşmektedir. Bu çalışmada güncel
ekolojik sorunlarla ilgili olarak sosyal politikalara düşen görevler ele alınacaktır. Bu bağlamda güncel ekolojik
sorunlara yönelik sosyal politikaların nasıl çözümler üretmesi gerektiği tartışılacaktır.
Bulgular ve Tartışma
Ekolojik krizle mücadelede sosyal politikaların “çevrecilik” gibi palyatif çözüm önerilerinin; “yeşil büyüme” gibi
soyut hedeflerin çok ötesine geçmesi gerekmektedir! Artık ulusal politikaların “sürdürülebilir ekonomi” hedeflerine
ek olarak; sosyal politikaların “sürdürülebilir ekoloji” hedeflerinin de göz önüne alınması gerekmektedir! Bu noktada
yeni toplumsal hareketler içinde de değerlendirilebilecek olan yerel yönetimler ile işbirliği çalışmaları oldukça
önemlidir. Yerel yönetimler kanalıyla gerçekleştirilecek olan endüstriyel-katı atık toplama ve ayrıştırma, orman
alanlarının korunması ve ağaçlandırma, içme suyu ile kanalizasyon suyu ayrıştırma, geri dönüşüm ve yeniden
kullanım, zehirli gazların salınımın önlenmesi gibi faaliyetler sosyal politikanın nihai hedefi olan toplumsal yapının
ve refah ortamının korunmasına katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ekoloji, sosyal politika, yerel yönetimler, ekolojik kriz, çevrecilik
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(12907) Tohum Karıncası Messor semirufus’un Beslenme Aktivitesinde Abiyotik
Faktörlerin ve Besin Kaynaklarının Mevsimsel Etkisi / Seasonal Effects of Abiotic
Factors and Food Resources on Feeding Activity of Seed Ant Messor semirufus
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Giriş
Bu çalışmada tohum karıncası Messor semirufus’un beslenme aktivitesinde abiyotik faktörlerin ve besin kaynaklarının
mevsimsel etkisi araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
Belirlenen M. semirufus kolonisinin haftanın 5 günü ( Pazartesi – Salı – Çarşamba – Perşembe - Cuma ) olmak üzere,
günlük aktivasyon ritimleri kaydedilmiştir. Gözlemler ve ölçümler 2 saatte bir olmak üzere yuva başında yapılmıştır.
İlkbahar; mart, nisan, mayıs, yaz mevisimi; haziran, temmuz, ağustos ve sonbahar; eylül, ekim, kasım ayları olmak
üzere 3 mevsim 9 ay boyunca ölçüm ve gözlem yapılarak kaydedilmiştir.
M. semirufus’un tohum tercihlerini gözlemlemek için yapılan çalışmada; buğday, keten, yulaf, aspir, nohut, bakla,
susam, darı, ıspanak tohumu, kolza, kenevir, ayçiçeği tohumları kullanılmıştır. Bu tohumlar, belirlenen yuva
çevresine, yuva ağzının 1 m uzaklığına yerleştirilmiştir. İlk olarak hangi tohumu tercih ettikleri gözlemlenmiştir. M.
semirufus’un bulunduğu habitatta doğal olarak yetişen bitkilerden hangilerini tercih ettiği, M. semirufus’un
tohumlarını topladığı bitkiler teşhis edilerek belirlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmada tohum toplama işlemi esnasında M. semirufus işçilerinin tohum tercihlerinde seçici oldukları ortaya
konulmuştur. M. semirufus kolonisine sunulan 12 tohum arasından işçilerin ilk tercihleri buğday tohumu olmuştur.
Buğday, besin içeriği açısından % 65’i geçen bir karbonhidrat değerine sahiptir. M. semirufus işçilerinin buğday
tohumu tükendikten sonra diğer tohumlara yöneldiği gözlenmiştir. M. semirufus’un birinci tercihleri olan buğday
tohumu ile hiç toplamadıkları kolza tohumları karıştırılıp yuva etrafına konulduğunda bu yığının içinden buğday
tohumunu tercih ettikleri kolza tohumunu tercih etmedikleri gözlenmiştir. Bu durum karışık olsalar dahi bu
karıncaların kullandıkları besini ayırt edebildiklerini pekiştirmektedir.
Sonuç olarak, elde edilen bulgular M. semirufus’un aktif olduğu ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde tohum
toplarken tohum tercihinde seçici olduklarını ortaya koymuştur. M. semirufus’un karbonhidrat ve protein değeri
yüksek tohumları tercih ettikleri belirlenmiştir. M. semirufus’un Asteraceae, Poaceae, Polygonaceae, Primulaceae,
Oxalidaceae, Euphorbiaceae, Portulaceae, familyalarından tohum topladığı ortaya konulmuştur. Doğada en çok
topladıkları tohumların buğdaygiller olduğu tespit edilmiş olup deneysel çalışmamızda da bunu teyit eder veriler elde
edilmiştir. Türlerin besin tercihlerindeki benzerlik ve farklılıklarını ortaya koyacak benzeri yeni çalışmalar türlerin
besin rekabeti konusunda geliştirdikleri özel stratejilerin tespit edilmesinde şüphesiz büyük katkılar sunacaktır.
Ekosistemde önemli bir rol teşkil eden, tohumların dağılımında etkin bir rol oynayan hasatçı karıncaların beslenme
ekolojilerinin aydınlatılmasında bu katkıların önemi büyük olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Messor semirufus, mevsimsel aktivite, tohum tercihi, beslenme rejimi, abiyotik faktörler.
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(13015) A Stand Density Management Diagram for Oriental Beech (Fagus orientalis
Lipsky) Forests
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Introduction
Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) is among the main native tree species in Turkey providing high quality
timber and representing rich biodiversity. These forests are considered near-natural and semi-natural despite the
human impacts and forest destruction during the history. Some virgin beech forests are also present within Turkey.
Even-aged systems, especially shelter-wood method, have been commonly used in Oriental beech forests in Turkey
and other countries. Under these methods, the target densities are usually described by absolute stand density measures
such as basal area (BA) (m2 ha-1). However, it has been recommended that BA is not the most usefully index because
growing space at a given BA varies with average tree diameter. In contrast, relative density measures such as stand
percent stocking offer a greater precision when allocating growing space which is crucial for the growth, survival and
sustainability of Oriental beech trees and seedlings. Thus, it is likely that a stand density management diagram
(SDMD) which present relative density would be a useful silvicultural tool for this tree species. The objective of this
study was to develop a SDMD for pure Oriental beech forests.
Material and Methods
In order to develop the Oriental beech SDMD, first step was to define the average maximum density (i.e. 100%
stocking level). To determine the 100% stocking level, a database from the Kastamonu Regional Forest Directorate
(KRFD) in Turkey for years 2008 through 2011 was utilized. In total, 530 fixed-radius plots, mostly in the size of 400
m2, from 12 Forest Planning Units within KRFD were chosen. The most fully-stocked plots among the 530 plots were
selected. Trees per hectare and their average diameter from fully-stocked plots were plotted on a log-log scale to
estimate the coefficients for Oriental beech. The 100% stocking level was drawn on the SDMD for average stand
diameters between 12 and 70-cm. Stocking levels below the 100% stocking were determined as a proportion of 100%
stocking.
Results and Discussion
Slope of the 100% stocking level fit (-1.59) was quite close to Reineke’s universal slope of -1.605. The fitted 100%
stocking level on the created management diagram spans the range between tree diameter of 12 and 70 cm, and
between 32-80 m2 ha-1 of BA. The 100% stocking level represents the average maximum density where trees, on
average, have the minimum growing space needed to survive under normally-stocked conditions. Stands falling above
100% stocking level are considered overstocked and tend toward the 100% stocking line as additional growth and
density dependent mortality occur. Stands falling anywhere within the area between 100% stocking level and the
stocking level of canopy closure are considered fully-stocked which means all of the available growing space is being
utilized in the stand. With this SDMD, growing space will be fully and more effectively used to achieve specific
objectives. The SDMD provides forestry practitioners with an important tool for informing density management
decisions.
Key Words: Beech, growing space, silviculture, stand stocking
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Introduction
Trees are extraordinary biological structures due to their survival strategy to many environmental factors. In order for
trees to survive, they have to be able to adapt to their environment. They can adapt genetically to withstand harsh
environments such as cold/dry conditions, wind loading, lack of sun-light, insects and diseases etc. However, they
develop intelligence strategies to withstand these extreme environments. Trees have different adaptations: particularly,
Angiosperm species shed their leaves in winter season to minimize the risk of water loss. However, Gymnosperm
species do not drop their leaves during winter since the needles which have less surface area and therefore keep water
in. Bark is the outermost layers of tree stems, branches/twigs, and roots to cover the surface. The bark has vital function
in trees- conserve water, transport food through the tree; protect the trees from extreme climate conditions (e.g. dry
temperatures, storms etc.), animals, insects and diseases. The bark of different trees shows different environmental
adaptations depending on the type of tree species. Such trees have either thicker/thinner bark or rough/smooth bark.
Tree bark thickness is also one of the important strategies of trees to resist fire in a hotter future and thicker bark in
tree shows fire-resistance. Tree-bark thickness also differs along the length of stems. The aim of this study is to
understand how bark thickness varies along the length of branch shoots and determine what tree types have thicker
barks in their stems.
Material and Methods
In this study, the branch shoots of three different tree species were used in green state: sycamore (Acer
pseudoplatanus L.), horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.), and common ash (Fraxinus excelsior L.). Total 90
branch shoots were taken from those species: each species had 30 samples. On each tree, the under and over bark
diameters were measured with calipers in both vertical and horizantal axes then average diameter was taken.
Results and Discussion
The results showed that there is significant differences between sycamore, chestnut and ash trees (F2,87 = 11.399 p =
0.000). The shoot-bark thickness of chestnut was found to be around 22.8% higher than sycamore and ash respectively.
Post-hoc Tukey test also showed that chestnut had significantly thicker barks than sycamore and ash (p < 0.05).
However, there was no significant difference between sycamore and ash (p > 0.05). The results also showed that the
bark thickness increased when diameter increased. Particularly, the bark was thicker at the base of branch than the
tips.
Key Words: shoot bark, bark thickness, shoot adaptation
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Ecological Factors in an Subalpine Community of Egribel Pass of Giresun Mountains
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Giriş
Alpin ve subalpin bölgeler iklimsel değişiklikler, coğrafik izolasyon, farklı mikrohabitatların varlığı, floristik
kompozisyon ve türleşmede tarihsel gelişim nedeniyle yeryüzünde çok değerli ve benzersiz alanlar olup aynı
zamanda yüksek endemizm oranına sahiptirler. Ayrıca bu bölgeler ülkemizde yaylacılığın ve hayvancılığın
geliştiği önemli bölgeler olduğundan aşırı otlatma baskısının ve diğer olumsuz antropojenik etkilerin görüldüğü
alanlardır. Çok geniş dağılım oranına sahip olmakla beraber, Türkiye'de alpin ve subalpin çayır vejetasyonu üzerine
çok az çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı Giresun Dağları Eğribel Geçidi subalpin bölgesindeki yükseklik,
eğim, yön, toprak azotu, fosforu, toprak nemi, organik madde, pH ve diğer çevresel faktörlerle tür zenginliği arasındaki
korelasyonları belirlemektir. Bu kapsamda çalışmanın, Türkiye'de subalpin bölgede yayılış gösteren bitki
türlerinin korunması için yararlı olacağına inanmaktayız.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada 2015-2016 yıllarının ilkbahar ve yaz mevsimleri boyunca Giresun Dağları Eğribel Geçidi subalpin
bölgesinde kuzey ve güney yamaçları dikkate alınarak 2000-2500m yükseklikler arasında toplam 60 örnek parsel
belirlenmiştir. Her bir örnek parselden aynı zamanda toprak örnekleri alınmıştır. Kurutulan toprak örnekleri 2mm'lik
eleklerden geçirilerek analize hazır hale getirilmiştir. Her bir toprak örneğinin tekstürü, pH'sı, toprak nemi, organik
maddesi (%), N,P,K (%) oranları ve CaCO3 (%) miktarı belirlenmiştir. Kuzey ve güney yamaçları dikkate alınarak
tür çeşitliliği, Biodiversity 2.0 bilgisayar programı kullanılarak Shannon-Wiener formülüne göre hesaplanmıştır. Tür
zenginliği ile değişik çevresel faktörler arasındaki korelasyonlar SPSS 21.0 versiyon paket programı kullanılarak
regresyon analizleri ile belirlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan regresyon analizleri tür zenginliği ile yükseklik, eğim, toprak fosfor ve potasyum içeriği ve toprak pH'sı
arasında pozitif korelasyonlar olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla beraber, tür zenginliği ile yön, torak azot,
organik madde ve kalsiyum-karbonat içeriği arasında negatif korelasyonlar görülmektedir. Ayrıca, çalışma alanında
güneye bakan yamaçlar, kuzeye bakan yamaçlardan daha fazla çeşitlilik göstermektedir. Bu sonuç, sıcaklığın damarlı
bitki çeşitliliğini belirleyen başlıca faktörlerden biri olduğunu öne süren tür-enerji hipotezini ve sıcaklıkla ilgili diğer
çeşitlilik hipotezlerini desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Çevresel faktörler, Subalpin vejetasyon, Tür çeşitliliği, Türkiye

565

(13276) Fındık Faresi Populasyonlarının Geometrik Morfometrik
Değerlendirilmesi/Geometric Morphometric Evaluation of The Hazel Dormouse
Populations
GÜLİZ YAVUZ 1, HATİCE MUTLU EYİSON 2, ERKUT KIVANÇ 2, ERCÜMENT ÇOLAK 2
1
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
2
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
glzyvz@gmail.com
Giriş
Fındık faresi, Muscardinus avellanarius, Gliridae familyasında yer alan ve yaprak döken ormanlarda yaşayan ağaçsıl
bir türdür. Türkiye’de Kuzey Anadolu’da yayılış göstermektedir. Muscardinus avellanarius’un orman habitatı
antropojenik etki sebebiyle bozulmakta olup, bu durum habitat parçalanması ve habitat kaybına neden olmaktadır.
Türkiye’de fındık faresinin iki alttürü mevcuttur: Muscardinus avellanarius trapezius ve Muscardinus avellanarius
abanticus. Morfolojik özelliklerin ekolojik değişikliklere cevap olarak yansımasıyla, diş materyali morfolojik
analizlerde önemli bir veri kaynağı sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, fındık faresi populasyonlarında birinci üst
moların şekil varyasyonlarını araştırmaktır.
Materyal ve Metot
Bu çalışma Kuzey Anadolu’da 5 lokaliteden 39 yetişkin fındık faresinin birinci üst molarının analizine dayanmaktadır.
Dijitasyonlar için Tps paket programlarından yararlanılmıştır. Geometrik morfometrik analiz kapsamında 64 nokta
kullanılarak, elliptic fourier analiz uygulanmış ve sonuçlar kanonik değişken analiziyle değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Muscardinus avellanarius populasyonlarının, birinci üst molarlarının outline analizi önemli farklılıklar göstermiştir.
Toplam varyasyonun %54’ü birinci kanonik değişken ekseninde, %36’sı ikinci kanonik değişken ekseninde
bulunmuştur. Kuzeydoğu Anadolu ve Kuzeybatı Anadolu populasyonlarının birbirlerine yakın değerler gösterdikleri
görülmüştür. Yuva yapma, besin kaynağı olarak kullanma ve predatörlerden kaçınma açısından, zengin bitki örtüsü
fındık fareleri için özellikle önemlidir. Beslenmeleri başta fındık olmak üzere çeşitli meyve ve çiçeklerden
oluşmaktadır. Habitatlarının bozulması bu türün yaşam alanını önemli ölçüde sınırlamaktadır. Bunun yanında Kuzey
Anadolu’daki, nehirler gibi doğal coğrafi bariyerler de populasyonların dağılımını etkilemektedir. Outline analiz diş
karakterlerinde coğrafik varyasyonu tanımlamakta kullanılabilmektedir ve diş materyalindeki varyasyonlar beslenme
biyolojisiyle ilgilidir. Bu çalışmada elde edilen morfolojik farklılaşmanın beslenme biyolojisindeki değişiklikler ve
dar yaşam alanlarından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte, Kuzeydoğu ve Kuzeybatı Anadolu
populasyonlarının birbirlerine yakın kümelenmesiyle Muscardinus avellanarius trapezius ve Muscardinus
avellanarius abanticus alttürlerinin morfolojik varlığından bahsedebiliriz.
Teşekkür
Bu çalışma TBAG-467 ve 113Z822 numaralı TÜBİTAK projeleri tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Muscardinus avellanarius, fourier analiz, Anadolu
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Giriş
Dinlenme, içsel faktörler, çevre koşullarının elverişsizliği ve bazen de organların birbiri üzerindeki baskısı nedeniyle,
bitkilerin ya da bazı organların geçici bir süre görünür düzeyde gelişmenin durması olayıdır. Ilıman iklim kuşağında
yaprağını döken türlerde, kış dinlenmesi olarak tanımlanan fizyolojik olay, sürgün ve yaprak büyümesinin yanı sıra
generatif gelişmeyi etkilemektedir. Asmalar, ılıman iklim kuşağında yaprağını döken ve göz ve tomurcuklarında
gerçek dinlenme isteği olan bitkilerdir. Asmaların kış dinlenme isteği, dünya üzerindeki adaptasyon genişliği dikkate
alındığında, kış gözlerinin dinlenme isteği bakımından üzüm çeşitleri arasında farklı davranışlar olması kuşkusuzdur.
Dinlenme süresi genetik bir özellik olmakla birlikte, dinlenmenin karşılanması için gerekli sıcaklık değerlerinin
asmalar için 0-7°C arasındaki sıcaklıklar olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada Ankara-Kalecik koşullarında yetiştirilen
7 üzüm çeşidinde (Kalecik Karası, Alphonse Lavallée, Cabernet Sauvignon, Trakya İlkeren, Sultani Çekirdeksiz,
Narince ve Hasandede) Kasım- Mart ayları arasındaki dönemde gerçek dinlenme süresi araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
Araştırmada bir yaşlı dallardan hazırlanan ve üzerinde dört göz bulunan çeliklerin kontrollu koşullarda sürdürülmesine
bağlı gözlem ve değerlendirmeler yapılmıştır. Bu amaçla, iklim kabininde 20-23oC arasındaki sıcaklıkta sürmeye
bağlı dinlenmenin seyri izlenmiştir. Ayda bir kez olmak üzere, toplam dört aylık süreçte çelikler alınarak sürmeye
bırakılmıştır. Her dönemde 50 günlük süreçte gözlerin sürme performansı izlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmada gözlerde sürme başlangıcı ve sürme oranı bakımından çeşitler arasında farklılıklar belirlenmiştir. Üzerinde
çalışılan çeşitler arasında, Trakya İlkeren ve Sultani Çekirdeksiz gerçek dinlenme ihtiyacı en uzun iki çeşit olarak
tespit edilmiştir. Kalecik Karası’nın ise, gerçek dinlenmenin en kısa sürede tamamlandığı, ilk grup olan Kasım ayı
sürdürme çalışmalarında 20. günde, %17.4 sürme oranının gerçekleştiği çeşit olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Vitis vinifera L., dinlenme, göz, çelik, sürme
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Giriş
Yangın, bitki topluluklarının yapısı ve fonksiyonu üzerinde önemli bir etkiye sahip olan yaygın bir müdahale
etmenidir. Birçok bitki türü yangınlara karşı sürgün verme, tohum bekletme (serotiny), kalın kabuk geliştirme ve
yangınla uyarılan tohum çimlenmesi gibi çeşitli adaptif özellikler geliştirmiştir. Yangınla uyarılan tohum çimlenmesi,
ısı ya da yanma ile ilgili ürünlerin (örneğin, duman ve nitrat) dormansi kırma etkilerinin bir sonucudur. Son yıllarda,
çimlenmenin uyarılmasından sorumlu oldukları düşünülen birçok bileşik (örneğin; karrikinolid (KAR1) ve
siyanohidrin) duman çözeltisinden izole edilmiştir. Ancak bu bileşiklerin Akdeniz havzası bitkilerinin çimlenmeleri
üzerine etkileri bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, duman, nitrat (KNO3), KAR1 ve siyanohidrin gibi yangın
kökenli maddelerin Akdeniz havzası bitkilerinin tohum çimlenmeleri ve fide gelişimleri üzerine etkilerini
belirlemektir.
Materyal ve Metot
37 bitki taksonuna ait meyveler Muğla ilinin yangına eğilimli alanlarından toplanmıştır. Bitkilerin tohumları
ayıklanmış ve deney başlayana kadar uygun koşullarda saklanmıştır. Çimlenme deneyinde, her bir taksonun
tohumlarına 2 farklı duman çözeltisi, KAR1, mandelonitril (MAN, bir siyanohidrin analoğu) ve KNO3 çözeltileri
uygulanmıştır. Buna ek olarak, çimlenme deneyi sonrası, yeterli tohumu kalan taksonlarda ilgili uygulamaların fide
gelişimi üzerine etkileri test edilmiştir. Uygulamalarda elde edilen veriler, sapma (GLM) ve tek yönlü varyans
(ANOVA) analizleri kullanılarak kontrol grupları ile karşılaştırılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Duman çözeltileri test edilen 34 taksonun 7’sinde çimlenmeyi kontrole göre anlamlı olarak arttırmıştır. KAR1 ve
MAN uygulamaları ise 4’er türde çimlenmeyi tetiklerken, bu iki uygulamanın kombine etkisi 11 türde çimlenmeyi
indüklemiştir. KNO3 ise KAR1+MAN’dan sonra en etkili uygulama olup 9 türde çimlenmeyi pozitif olarak
etkilemiştir. Ayrıca, KAR1 ve MAN'ın kombine etkisi genel olarak bu 2 bileşiğin tekli etkilerinden yüksek olup 3
türde çimlenmeyi sinerjik olarak arttırmıştır. Bunlara ek olarak, fide büyümesi deneyinde kullanılan 16 türün 10’unda,
test edilen büyüme parametrelerinden en az bir tanesi yangın kökenli maddeler tarafından stimule edilmiştir. Genel
olarak, yangın kökenli kimyasallar 21 Akdeniz havzası bitkisinde çimlenmeyi ve fide büyümesini olumlu olarak
etkilemiştir. Bu çalışmanın sonuçları, duman ve duman kökenli bileşiklerin yangına eğilimli Akdeniz havzasında da
etkili olduğunu göstermektedir.
Teşekkür
Bu çalışma mali olarak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
tarafından desteklenmiştir (Proje No: 15/153).
Anahtar Kelimeler: Duman, Karrikinolid, Mandelonitril, Çimlenme, Fide büyümesi
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Giriş
Günümüzde küresel ısınma ve iklim değişimi sucul ekosistemlerin canlı çeşitliliğinde değişimlere neden olmaktadır.
Siyanobakteriler, özellikle tatlı sularda sıcaklık artışına bağlı olarak yaz aylarında dominant organizma grubu haline
gelmekte ve siyanotoksin denilen sekonder metabolitleri üretmektedir. Tatlısularda en sık karşılaşılan siyanotoksinler;
mikrosistinler, silindrospermopsinler, anatoksinler ve saksitoksinlerdir. Microcystis, Oscillatoria (Planktothrix),
Anabaena, Aphanizomenon, Cylindrospermum, Synechocystis, Cylindrospermopsis, Scytonema, Hapalosiphon,
Schizothrix, Gleotrichia ve Nostoc genusları toksin üreten başlıca taksonlardandır. Siyanotoksinlerin canlılar üzerinde
toksik etkileri bulunmaktadır. Dünyanın pek çok bölgesinde insanlarda ve hayvanlarda hastalıklara ve hatta ölümlere
neden olmaktadır. Diğer yandan bu bileşikler biyomagnifikasyon gösterdiği için besin zinciri ile taşınıp insan ve
hayvan sağlığını tehdit etmektedir. Bu çalışmanın amacı, biyolojik çeşitlilik açısından zengin ve ülkemiz için büyük
bir ekolojik öneme sahip Uluabat Gölü’nde, toksik siyanobakterilere ait toksin genlerinin ve muhtemel toksinlerin
varlığının tespit edilmesidir.
Materyal ve Metot
Arazi örnekleri, 2015-2016 yıllarının yaz aylarında Uluabat Gölü’nün 4 farklı örnekleme noktasından plankton çekimi
ile toplanmıştır. Plankton çekimi örneklerinin genomik DNA’ları ticari bir kit ile izole edilmiştir. 47 arazi örneğinde
anatoksin, silindrospermopsin ve saksitoksin sentezinden sorumlu gen bölgelerinin varlığı; anaCgenF-anaCgenR, M4M5a, sxtAF-sxtAR primerleri kullanılarak PZR ile saptanmaya çalışılmıştır. 13 arazi örneğinde ise mikrosistin
sentetaz E (mcyE) geninin varlığı araştırılmıştır. McyE geni mikrosistin sentezinden sorumlu olduğu için bu genin
varlığı, o noktada mikrosistin üretiminin olduğunu düşündürmüştür. PZR’da genel mcyE geni primeri (mcyE-F2)
ile Microcystis, Anabaena ve Planktothrix genuslarına özgü primerler (sırasıyla MicmcyE-R8, AnamcyE-12R, mcyEplaR3) kullanılmıştır. PZR ürünleri jelde yürütüldükten sonra bantlar agaroz jelde görüntülenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Anatoksin, silindrospermopsin ve saksitoksin genleri, 47 arazi örneğinin hiç birinde gözlenmemiştir. Dolayısıyla
Uluabat Gölü’nde bu toksinlere ait potansiyel üreticilerin olmadığı düşünülmüştür. Diğer
yandan Microcystis genusuna özgü primerlerle yapılan PZR’da mcyE geninin varlığı, 13 arazi örneğinin tamamında
saptanmıştır. Anabaena ve Planktothrix genusuna özgü primerlerle yapılan PZR’dan elde edilen ürünler jelde
görüntülendiğinde ise mcyE genine ait bant hiçbir örnekte görülmemiştir. Bu çalışmada Uluabat
Gölü’nde mcyE geninin varlığı tespit edilmiştir. Bu genin varlığı gölde yaz aylarında mikrosistin üreticilerinin ve
dolayısıyla da mikrosistin varlığını göstermektedir. Uluabat Gölü’nde Anabaena ve Planktothrix genuslarına ait
mikrosistin genleri saptanamadığı için gölde mikrosistin üretiminden sorumlu temel genusun Microcystis olduğu
düşünülmektedir. Sulama amaçlı gölden su çekildiği ve bölge halkı balıkçılık ile geçimini sağladığı için Uluabat Gölü
siyanotoksinler ve potansiyel üreticileri açısından daha detaylı incelenmesi gerekmektedir.
Teşekkür
Bu çalışma TÜBİTAK Projesi 114Y641 ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: McyE geni, PZR, Siyanotoksin, Uluabat Gölü
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Introduction
Soil salinity is a serious degradation problem all over the world. It is estimated that increased salinity on ecosystem
has devastating global effects leading to land loss up to 50% within the next 25 years. The most efficient way to
minimize the detrimental effects of salinity on plant breeding is the development of the varieties with high salinity
tolerance. Humic substances are accepted to be a plant growth promoter, particularly by changing the root structure
and growth dynamics. Furthermore, humic acid is one of the natural antioxidants which is widely used by agriculturists
due to its several benefits such as stimulation of the respiration rates, increasing on root and shoot growth, fresh and
dry weight especially plant enzymes and hormones.
Materials and Methods
Barley seeds were kept in to 28mg/L volumes of humic acid and distilled water (control) for 24h at room temperature.
Then, the seeds germinated in different salt concentrations (0.25, 0.30, 0,35 M) inside petri dishes. After the root tips
were 0.5–1 cm long, they were fixed with Carnoy for 24h. To determine the effect of humic acid and salt on mitotic
index, they were stained via Feulgen and mitotic cells and chromosomal aberrations were counted for 15000 cells to
correlate statistical analysis.
Results and Discussion
Mitotic activity partly decreased in parallel with increasing salt concentrations compared to control group. Salt
concentrations caused a significant increase in chromosomal abnormalities on divided cells. It was observed that
mitotic activity of seeds germinated in different salt concentrations after treated with humic acid was lower than seeds
germinated in saline media alone. 28 mg/L humic acid pretreatment revealed to a successful performance to reduce
negative effects of salt. However, salt concentrations and/or humic acid pretreatment caused many chromosomal
aberrations such as micronucleus, lagging chromosomes on metaphase, anaphase and telophase bridges.
Key Words: Barley, humic acid, chromosome aberrations, mitotic activity, salt stress
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Introduction
Brachypodium distachyon is a model crop for temperature grasses. It belongs to the Poaceae family and is related to
the cereals such as wheat and barley, is used to study functional and structural genomics, biological systems in
temperate grasses, dedicated biofuel crops and cool-season cereals. Altitudinal gradients are excellent models for
ecological and evolutionary studies to test the responses of climatic factors such as temperature, precipitation, wind,
and sunshine on plant growth and development. To understand the variation of morphology from different altitudes
we used 89 accessions throughout Turkey from sea level up to 1219 meters.
Material and Methods
We have collected 541 individuals of B. distachyon accessions considering elevational variation. To obtain
standardization seeds were grown under laboratory conditions. So, we measured total plant height (cm), seed height
(mm), awn height (mm) and 1000- seed weight (mg) under greenhouse conditions to estimate the variation in different
altitude/latitudes and longitudes. Data were taken from each individual for each location. We used descriptive statistics
to correlate the quantitative data obtained from morphological traits. We performed statistical procedures for ANOVA
(P<0.05), pearson correlations, principal component analysis, factor analysis (P<0.01) and discriminant analysis
(P<0.05) to see the correlation between morphology and altitudional gradients.
Results and Discussion
All individuals was morphologically variable, and statistically significant (P< 0.05). The mean plant height is 13.26
± 0.23 cm ranging from 5 to 35.24 cm for all studied habitats. Plants were mostly erect. Seed height changed from
4.59 to 10.74 mm and the mean was 7.34 ± 0.04 mm. The mean awn height was found to be 10.57 ± 0.1 and the mean
1000 – seed weight was 4.21 ± 0.04 mm. There was no correlation between morphological features and different
levels of altitude. The highest correlation was shown (R=0.175) between altitude and seed height that can explain
about 3% percent of the association. A negative correlation was only found in plant height along increasing altitudinal
levels. So, individuals can respond to environmental changes against the same genotype of the expression of different
phenotypes.
Key Words: Altitude, Brachypodium distachyon L., model crop, morphological variation
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(13459) Orman ve Antropojenik Step Ekosistemlerinde Çukur Tuzakların Karınca
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Giriş
Bir bölgenin karınca faunasının ortaya çıkartılmasında en sık kullanılan yöntem el ile toplamadır. Bunun yanında
çeşitli tuzak tiplerinin tek başlarına veya el ile toplamanın yanında kullanıldığı da bilinmektedir. Bu çalışma, orman
ve antropojenik step ekosistemlerinden karınca türlerinin elde edilmesinde klasik el ile toplama ve çeşitli çukur tuzak
tiplerinin etkinliklerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır.
Materyal ve Metot
Araştırma, 2015 yılında karıncaların aktif olduğu nisan ayının sonlarında (30 Nisan) Antropojenik step ekosistemi
olarak Edirne-Merkez-Büyükismailçe Köyü ve Orman ekosistemi olarak da Edirne-Lalapaşa-Doğanköy
lokalitelerinde gerçekleştirilmiştir. Her iki lokalitede 2 farklı toplama yöntemi kullanılarak karıncalara ait örnekler
toplanmıştır. İlk toplama yöntemi klasik el ile toplama yöntemi olup ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde her iki
lokaliteden de birer kez yapılan arazi çalışması ile tamamlanmıştır. İkinci yöntemde ise her iki lokaliteye epigeik ve
hipogeik çukur tuzaklar 30 Nisan tarihinde kurularak 26 Kasım tarihine kadar her hafta örnek toplanmıştır. Epigeik
çukur tuzaklar çevre bozunumlu ve çevre bozunumsuz, ayrıca çatı aralıkları 1,5 ve 3cm olmak üzere 4 farklı
modifikasyon ile kurulmuş olup hipogeik çukur tuzaklar ise tek tip kurulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
8 aylık çalışma ve düzenli materyal toplama neticesinde 56 farklı karınca türü tespit edilmiştir. Bu türlerden 46’sı
klasik el ile toplama yöntemiyle elde edilirken 45’i çukur tuzaklar ile elde edilmiştir. Bu türlerden 4’ü Trakya Bölgesi
için yeni kayıt iken 2’si ise Türkiye Karınca Faunası için yeni kayıt olarak tespit edilmiştir.
Antropojenik step alanda klasik el ile toplama yöntemiyle 25, çukur tuzaklar ile 31 karınca türü elde edilirken ormanlık
alanda ise klasik el ile toplama yöntemiyle 33, çukur tuzaklar ile 32 karınca türü elde edilmiştir.
Epigeik çukur tuzaklar ile tüm türlerden bireyler elde edilirken hipogeik tuzaklar ile 20 türe ait birey elde
edilememiştir. Çevre bozunumsuz çukur tuzaklar ile 45 türden 44 tür yakalanmış iken çevre bozunumlu çukur
tuzaklarda ise 45 türden 35’i elde edilebilmiştir. 1,5 ve 3cm çatı aralıklı tuzaklar ile elde edilen tür sayısında bir fark
bulunamamıştır fakat tür frekansları farklı çıkmıştır.
Sonuç olarak ormanlık alanda klasik el ile toplama yönteminin çukur tuzaklar ile toplamadaki kadar etkili olduğu
belirlenirken, antropojenik step alanlarda ise çukur tuzakların klasik el ile toplamadan çok daha etkin olduğu ortaya
çıkmıştır. Epigeik çukur tuzakların hipogeik çukur tuzaklara göre daha fazla karınca türü elde ettikleri saptanmasına
rağmen bu fark karıncaların değişik yaşam süren türlerini elde etmedeki etkinlikleri açısından değerlendirildiğinde
her iki tuzak türünün de farklı türleri yakalamada etkin oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca çevre bozunumsuz çukur
tuzakların karınca türlerini toplamada çevre bozunumlulara göre daha etkili olduğu tespit edilmiştir.
Buna göre bir bölgenin karınca faunasının ortaya çıkartılmasında klasik el ile toplama ve çukur tuzakların birlikte
kullanılmasıyla yapılacak çalışmaların daha verimli olacağı belirlenmişken, ekolojik çalışmalarda veya özel yaşam
şartlarına sahip karınca türlerinin elde edilmelerinin gerektiği çalışmalarda ise farklı yöntemlerin kullanılması
gerektiği belirlenmiştir.
Teşekkür
Bu çalışma TÜBAP-248 nolu proje ile desteklenmekte olup, Uğur Akgün’ün Yüksek Lisans Tezinin bir kısmından
oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Orman, Antopojenik Step, Karınca, Toplama Yöntemi, Çukur Tuzak
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Giriş
Glutatyon (γ-glutamilsistein glisin), organizmada tiyol grubu içeren, düşük molekül ağırlıklı önemli bir tripeptid olup,
Redükte glutatyon (GSH) ve Okside glutatyon (GSSG) olmak üzere birbirine dönüşümlü iki formu vardır. Bitkilerde
özellikle oksidatif strese karşı rolü olan en önemli metabolitlerden biri olan Glutatyon’un, bitki dokularında başlıca
sitozol, endoplazmik retikulum, vakuol, mitokondri, kloroplast, peroksizom gibi bütün hücre kısımlarında yer
aldıkları gözlenmiştir. Ülkemizde briyofitler ile ilgili olan çalışmalar genellikle briyofloristik amaçlı olup glutatyon
(GSH ve GSSG) içerikleri ile ilgili bu güne kadar herhangi bir çalışma yapılmamış olup yapılan bu çalışma bir ilktir.
Yapılan bu çalışma ile ince öğütülmüş yapraklı karayosunu taksonlarının İndirgenmiş glutatyon (GSH) ve
Yükseltgenmiş glutatyon (GSSG) miktarları belirlenerek, hem iki taksonun karşılaştırılmasının yapılması hem de bu
konuda ileride yapılacak diğer çalışmalara temel oluşturulması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Araştırma materyalini, Elazığ ili Baskil ilçesinden toplanan Pottiaceae familyasının, Syntrichia cinsine ait Syntrichia
ruralis(Hedw.) F. Weber & D. Mohr. ve Syntrichia montana Nees. taksonları oluşturmaktadır. Materyallerdeki GSH
ve GSSG miktarlarının tayini için; karayosunu örnekleri gerekli işlem basamaklarından geçirilerek analiz için uygun
hale getirilmiştir. Numune analizleri CE 1100 Series Merck Hıtachi UV Detector L-4000 tipi HPLC (Yüksek
Performanslı Sıvı Kromatografi) cihazıyla yapılmıştır. Numune miktarlarının hesaplamalarında ise GSH ve GSSG
standart grafiklerinden faydalanılmıştır. Ayrıca, analizler üç farklı örnek üzerinden paralel yürütülmüş ve verilerin
aritmetik ortalaması ile standart sapması hesaplanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Kaya üzerinden alınan Syntrichia ruralis ve toprak üzerinden alınan Syntrichia montana taksonlarındaki Glutatyon
miktarları HPLC cihazı ölçülmüş olup sırasıyla GSH ve GSSG miktarlarının 81.90 ± 5.68 mg/g, 25.28 ± 2.28 mg/g
ile 13.04 ± 1.74 mg/g, 5.68 ± 1.02 mg/g olduğu belirlenmiştir. Bu miktarlara göre, Syntrichia ruralis’ in glutatyon
miktarlarının Syntrichia montanataksonundan çok fazla olduğu görülmüştür. Bu yapraklı karayosunu taksonlarındaki
farklılıklar; yetişme ortamları, iklim koşulları, nem koşulları, rakım farklılıkları ve yaşadıkları stres faktörleri gibi
çevresel faktörler ile açıklanabilir. Sonuç olarak; Syntrichia ruralis ve Syntrichia montana taksonlarının glutatyon
miktarları bakımından zengin ve bu özelliklerinden dolayı da antioksidan özellikte bitkiler oldukları söylenebilir.
Ayrıca, ülkemizde briyofitlerin glutatyon miktarı ile ilgili yapılan bu ilk çalışmanın, bitki literatürüne katkılar
sağlayarak, ileride briyofitlerin yapısında bulunan biyoaktif bileşiklerin aydınlatılmasının sağlanacağı diğer
çalışmalara temel oluşturacağı kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Briyofit, Syntrichia ruralis, Syntrichia montana, Glutatyon, HPLC.
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Introduction
Turkey is one of the richest areas in the middle latitudes in terms of floristic. Turkey’s flora is very rich in terms of
bulbs, rhizomes and tuber of plant. Geophytes are plants that survive part of their annual life cycle as a dormant, fleshy
underground structure. Types of geophytes include bulbs, corms and tubers. Geophytes are grouped into a total 8
families in our country. These plant species have been used as food, medicinal, industrial and economic for many
years. Proteins are important organic molecules found in plant. The determining the nutritional quality of plants is the
important parameter in terms of nutritional value. The protein content of plants is affected by ecological factors.
Generally, protein content in different parts of plant is also different. A large amount of plant protein content is
consisting of amino acid. Nitrogen is the main component of amino acid. The aim of this study was determine protein
contents of above ground (leaf, flower) and underground (tuber) plant parts of Ornithogalum sigmoideum Freyn Et
Sint (Asparagaceae), Cyclamen coum subsp. coum Mill. (Primulaceae) and Galanthus ikariaeBaker (Amaryllidaceae)
geophytes species.
Material and Methods
O. sigmoideum, C. coum subsp. coum ve G. ikariae samples were collected from natural populations which were
selected same habitat in Ordu. Three 5x5 m plots were selected from about 100-150m in height. At least 15 individuals
were collected from each plot. Plant individuals were separated leave, flower and tuber parts. They were dried until a
constant weight, ground, and sieved for N analysis. Nitrogen was determined by the micro Kjeldahl method. Protein
content of plant samples were determined by multiplying Nitrogen concentration (%) by a coefficient of 6.25.
Results and Discussion
The protein contents of flowers, leaves and tubers were varied to species. Protein content values of above ground plant
parts were found to be higher than that of underground parts. However, the highest protein values were determined
in G. ikariae. There were found statistically significant differences (P<0.05) in O. sigmoideum, G. ikariae and C.
coum species in terms of protein flower, leave and tuber protein contents.
Many environmental factors may affect plant development. All these changes affect contents of plant. In this study
was investigated protein contents of above ground and underground plant parts in three geophytes species. The highest
protein values were determined in G. ikariae taxa. However, G. ikariae and C. coum leaves have the highest protein
values while O. sigmoideumflower has the highest values. These results are similar to literature. There were found
statistically differences among species in terms of plant parts protein contents. As a result of the developments in
agricultural techniques and marketing facilities, using of wild edible plants was remarkably decreased. However, many
wild plants have high nutritive value because of their high vitamin, mineral and protein content. At the same time
these geophytes are used as edible and medicinal plant. Therefore, the highest protein values for important in terms
of nutritive value. We believe this study will lead to the other work.
Key Words: Ornithogalum sigmoideum, Cyclamen coum subsp. coum Mill., Galanthus ikariae Baker, Protein
content, Geophytes

574

(12751) Karakaya Baraj Gölü 10. Bölgesinin Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi
Yönetmeliği’ne Göre Değerlendirilmesi / Assessment of Karakaya Dam Lake 10th
District According to the Regulation on Management of Surface Water Quality
MEHMET KÜÇÜKYILMAZ 1, GÜREL NEDİM ÖRNEKÇİ 1, ALİ ATİLLA USLU 1, NURTEN ÖZBEY 1,
TUNAY ŞEKER 1, NEVİM BİRİCİ 1, NURETTİN YILDIZ 1
1
ELAZIĞ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
mehmet.kucukyilmaz@tarim.gov.tr
Giriş
Çağımızda yüksek nüfus artışıyla birlikte en büyük problemlerinden biri olan çevre ve su kirliliği ortaya çıkmıştır. Bu
durum tatlı su kaynaklarının fiziko-kimyasal özelliklerinin bilinmesi onların planlı bir şekilde kullanılması gerektiğini
göstermektedir. Karakaya barajı 10. Bölgesinde yoğun bir şekilde kafeslerde alabalık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu
alanda toplam 38 adet işletme olup, kapasiteleri yaklaşık 6.000 ton/yıl’ dır. Bu çalışmada, balık yetiştiriciliği etkilerine
maruz kalan Karakaya barajı 10. Bölgesi’nin fiziko-kimyasal özelliklerinin ortaya çıkarılması ve Yüzeysel Su Kalitesi
Yönetimi Yönetmeliği kriterlerine göre su kalite sınıfının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Bu çalışma; Karakaya 10. Bölgesi denilen Keban barajı çıkış suyundan başlayıp Karakaya baraj gölü göl alanına kadar
olan 22 km uzunluğundaki nehir özelliği gösteren bölgede 2011 yılında mevsimsel olarak 2 örnekleme noktasından
yüzeysel su örnekleri alınarak yapılmıştır. Alınan su örnekleri genel parametreler (sıcaklık, pH, elektriksel iletkenlik),
oksijenlendirme parametreleri (çözünmüş oksijen, oksijen doygunluğu, Kimyasal oksijen ihtiyacı) ve nutrient
parametreleri (amonyum azotu, nitrat azotu, nitrit azotu, toplam kjeldahl azotu, toplam fosfor) bakımından
incelenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Karakaya baraj gölü 10. Bölgesinde sıcaklık 9,4-26 °C, oksijen doygunluğu 64-131 %, toplam fosfor 0,011-0,014
mg/L, pH 7,7-8,7 arasında değişim göstermiştir. Alabalık yetiştiriciliği yapılacak sularda pH değerinin 6,5-8,5
arasında olması gerekir. Elektriksel iletkenlik jeolojik yapıya ve yağış miktarına bağlı olarak değişim gösterir, buna
karşın sudaki besin tuzlarından etkilenmez. Araştırma alanında ortalama elektiriksel iletkenlik 349-457 µS/cm
arasında ölçülmüştür. Sularda kirlilik arttıkça elektriksel iletkenlik değeri 1000 µS/cm değerini aşmaktadır. Su
canlıları için kabul edilebilir elektriksel iletkenlik değeri 250-500 µS/cm’dir. Karakaya Baraj Gölü 10. Bölgesi.
Yerüstü Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliğine göre değerlendirildiğinde; genel, oksijen ve nutrient parametrelerine
göre I. sınıf yani yüksek kaliteli su sınıfında yer aldığı sonucuna varılabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Azot, Çözünmüş Oksijen, Fosfor, Karakaya Baraj Gölü
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(12791) Lissotriton vulgaris (Küçük Semender)’in Batı Anadolu’daki Bir
Populasyonunda Vücut Büyüklüğü ve Yaş Yapısının İncelenmesi / Investigation of
Body Size and Age Structure in a Population of Lissotriton vulgaris (The Smooth Newt)
in Western Anatolia
NAZAN ÜZÜM 1, AZİZ AVCI 1, HABİBE GÜLER 1, KURTULUŞ OLGUN 1
1
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
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Giriş
Genel olarak hayvanlar, özelde ise amfibiler insan kaynaklı etkilerin neden olduğu büyük bir stres altında yaşamlarını
sürdürmektedir. Bu nedenle hayvanların yaş kompozisyonları üzerinde yapılan çalışmalar populasyonların geleceği
hakkında bir fikir sahibi olmamızı sağlayacağı gibi, kesin yaş tayini hayvan büyüme ve gelişmesi üzerinde yapılacak
çalışmalar için bir temel teşkil etmektedir. İskelet kronolojisi, günümüzde bireylerin yaşını belirlemede ve özellikle
amfibi ve sürüngenlerin demografik incelemelerinde kullanılan en yaygın ve güvenilir yöntemlerden birisidir.
Çalışmamızdaki amaç, bu yöntemi kullanarakLissotriton vulgaris (Linnaeus 1758)’in Batı Anadolu’da yaşayan bir
populasyonunda yaş yapısını belirlemek, yaşın vücut büyüklüğü ile olan ilişkisini ortaya koymak ve populasyondaki
erkek ve dişi bireyleri bu karakterler bakımından karşılaştırmaktır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada, deniz seviyesinden 810 m yükseklikte bulunan Karagöl-Yamanlar/İzmir’den 2002 ve 2003 yıllarında
toplanmış Lissotriton vulgaris örnekleri (20♂♂, 18♀♀, 2 juvenil) kullanılmıştır. Populasyonun yaş yapısı “iskelet
kronolijisi” yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Populasyondaki dişi ve erkek bireylerin büyüklük karşılaştırmasını
yapabilmek ve yaşın büyüklükle olan ilişkisini ortaya koyabilmek için burun ucu-kloak arası mesafe (SVL) de
ölçülmüştür. Tüm analizler STATISTICA 7 ve Microsoft Office Excel programları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Veriler normal dağılım gösterdikleri için cinsiyetler arası yaş ve büyüklük karşılaştırmalarında “t-testi” kullanılmıştır.
Yaş ve vücut büyüklüğü arasındaki ilişkinin derecesini hesaplamak için de “korelasyon” testi uygulanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Erkek bireyler için en küçük yaş 5, en büyük yaş 9, dişi bireyler için ise en küçük yaş 4, en büyük yaş ise 8 yıl olarak
tespit edilmiştir. İki juvenil bireyden biri 2 diğeri ise 3 yaşındadır. Bu nedenle ergenliğe ulaşma yaşı hem erkekler
hem de dişi bireyler için 4 yıl olarak tahmin edilmektedir. Erkek ve dişi bireylerin ortalama yaşları birbirine benzer
olup (sırasıyla 6,37 ± 0,22 ve 6,11 ± 0,30 yıl; ortalama ± standart hata) aralarında istatistiksel olarak önemli bir fark
tespit edilmemiştir (t-testi; t=0,696, df= 35, p= 0,491). Vücut boyu (SVL) dişilerde erkeklerden biraz daha uzun olup,
dişilerde ortalama 38,29±0,64 mm, erkeklerde ise 37,57±0,61 mm olarak hesaplanmıştır. Ancak vücut büyüklüğü
bakımından cinsiyetler arasındaki bu fark istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (t-testi; t=-0,830, df= 36, p=
0,412). Yapılan korelasyon analizi sonucunda populasyondaki hem erkek hem de dişi bireylerin vücut boylarıyla
yaşları arasında önemli ve kuvvetli bir ilişki tespit edilmiştir (rerkek=0,740, rdişi=0,893; p< 0,05). Sonuç olarak,
iskelet kronolojisi yöntemi Lissotriton vulgaris dişi ve erkek bireylerinde başarı ile uygulanmıştır. Bu tür veriler
hayvanların yaşam öyküleri ile ilgili önemli bilgiler sunmakta ve farklı ekolojik şartlardaki populasyonları
karşılaştırma olanağı sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Lissotriton vulgaris, iskelet kronolojisi, vücut büyüklüğü, yaş
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(12829) Some Blood Parameters of Wild-caught Greater Mouse-eared Bat Myotis
myotis (Borkhausen, 1797) (Chiroptera: Vespertilionidae)
EMİNE PINAR PAKSUZ 1, SERBÜLENT PAKSUZ 1
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Introduction
Haematological parameters and biochemical plasma profile are important indicators to evaluate the physiology and
health status of captive and wild animals because they may provide information for diagnosis of deseases. Also, they
help the understanding of physiological responses of animals to the environment to conservation and management of
species. Myotis myotis is an insectivorous bat which belongs to the order Chiroptera. The purpose of the present study
was to define the normal hematologic values and some biochemical parameters in wild-caught greater mouse-eared
bat M. myotis
Material and Methods
Five male and five female adults of Myotis myotis (Borkhausen, 1797) were captured in summer (June 2012) all from
the Koyunbaba Cave in the state of Kirklareli, Turkey. Immediately the bats were brought to the laboratory for the
sampling of blood. 10 apparently healthy animal (5 males and 5 females) were used to determine the hematology and
plasma biochemistry parameters. Blood samples were collected from wing vein of unanesthetized animals and
transferred to lithium heparin tubes and heparinized capillary tubes. After blood sampling each bat was released. All
data from the parameters studied were expressed as mean value ± standard deviation. All captured bats appeared
healthy on physical examination. This study was approved by the animal ethics committee of Trakya UNIVERSITY,
Faculty of Medicine (2017.02.04).
Results and Discussion
The average body weight was found 27g in male (n=5) and females (n=5) bats. Sample size, arithmetic mean, standard
error, and minimum and maximum values of hematologic (WBC, Hb, HCT) and biochemical (TP, ALB, GLU, CHO,
TG, AST, ALT, U and CREAT) parameters are measured. No statistically significant differences were observed
between the values of haematological and biochemical parameters in males and females. Haematological and
biochemical parameters are important tools for monitoring and determination of the health status of the species. The
results obtained from the present study can be used to evaluate the physiologic and pathologic status of M. myotis, and
also will be comparable with those in other bat species.
Key Words: biochemistry, Chiroptera, hematology
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Introduction
Thermal ecology is one of the most important component of sea turtle studies since the sex of these species determined
by temperature. The pivotal temperature where 1:1 sex occurs is recorded around 29 C for the green turtles. The higher
temperatures produce female biased hatchlings while lower temperatures produce males. It is therefore, very important
to have information about the temperature of the nest during incubation duration. The middle third of the incubation
period is the most critical period for the determination of sex. In this study, we aimed to present the thermal conditions
of green turtle nests to give an idea about the thermal variations in the nests during different years.
Material and Methods
Temperature was recorded in 225 nests of green turtles, Chelonia mydas, and control sites of nests depth (75 cm) at
Akyatan beach, Turkey. Nests were located with a metal probe and marked with a stick and numbered. The beach was
patrolled every day on foot with a 3 biology students. A total of 1590 nests were recorded during 2009-2013 period
meaning 14% of the nests were covered. The information on nest temperature was gathered using ‘Tinytalk’ data
loggers Orion Components, Chichester, UK that recorded synchronously at 5-minutes intervals during 2009-2103.
Temparature on sand was gathered using ‘Tinytalk’ data loggers Orion Components, Chichester, UK that recorded
synchronously at 2-h intervals during 2010-2013. These data loggers were calibrated with a mercury thermometer of
known accuracy Loggers were placed in three randomly selected control sites as 15,30 and 45m perpendicular distance
to tide line that are within the nesting zone of the studied beach. Data loggers were placed at a depth of 75 cm, the
mean depth of the green turtle clutches at this site Yılmaz et al. 2013). Data were collected during the breeding season
from 1 June 2010 until 15 September 2013 encompassing the incubation of green turtle clutches. We marked the
stations and temperature data collecting points with a wooden pole in order to use the same points every year. For the
nests, temperature data loggers were placed in the center of clutches of eggs the next day of laying. All data were
analyzed using STATISTICA (version 12)
Results and Discussion
The sand temperature at 75 cm depth fluctuated during 2010 to 2013 reproductive season but showed a slightly
increasing trend. The mean temperature varied between 28.9 C to 29.9 C. The mean temperature of the nests ranged
between 28.4 C to 33.5 C. The mean temperature during the critical period where the sex is determined was mosly
over pivotal temperature meaning female biased sex. There was a strong negative corelation between temperature and
inbation duration (r=-0.69, p<0.05). The results indicated the nests that have longer then 53 days incubation duration
produced females.
Acknowledgements
This project is supported by; MAVA Foundation, Garanti Bank, UNDP-GEF Small Grant Programme (SGP), Dutch
Embassy in Turkey and individual supporters of Adopt a Marine Turtle Programme of WWFTurkey.
Key Words: Chelonia mydas, temperature, Mediterranean
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(12850) Niş Modelleme Yöntemi ile Heremites auratus (Tıknaz Kertenkele)’un Olası
Dağılışının ve Bu Dağılışı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi / Determination of the
Possible Distribution of Heremites auratus (Golden Grass Skink) and the Factors
Affecting This Distribution by the Niche Modeling Method
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Giriş
Tıknaz Kertenekele olarak isimlendirilen Heremites auratus (Linnaeus, 1758) Scincidae familyasının bir üyesi olup
kalın bir vücuda sahiptir. Az bitkili açık arazilerde ve taşlık alanlarda yaşar. Tür, ülkemizde daha çok Batı, Güney ve
Güneydoğu Anadolu’da yayılış göstermektedir. Bu çalışma, Heremites auratus’un Türkiye’deki dağılışını etkileyen
ekolojik faktörlerin belirlenmesini ve olası dağılışının ortaya konmasını amaçlamaktadır.
Materyal ve Metot
Araştırmada literatürde belirlenen 62 lokalite ve TÜBİTAK 113Z752 No’lu projede kullanılan 18 lokaliteden elde
edilen koordinat verileri kullanılmıştır. Niş modellemede kullanılan 19 biyoklimatik veri WorldClim Global Climate
Data adlı siteden (http://www.worldclim.org) elde edilmiş ve çalışmada 2,5 dakika (5X5 km) konumsal
çözünürlükteki iklimsel haritalar kullanılmıştır. Tür dağılım modeli Maxent 3.3.3k programı ile gerçekleştirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Türün dağılışını etkileyen faktörler; yıllık ortalama sıcaklık (bio1, %36,7), mevsimsel yağış miktarı (bio15, %22,9)
ve kurak mevsimdeki yağış miktarı (bio14, %17,8)’dır. En soğuk aydaki minimum sıcaklık (bio5) ve en sıcak
mevsimdeki ortalama sıcaklığın (bio10) türün dağılışını etkilemediği görülmüştür. Güncel iklimsel koşullar altında
Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi’nin güneyi, İç Anadolu’nun orta ve batısı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Iğdır ve
civarı türün dağılışı için uygun alanlar olarak belirlenirken, Trakya, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu’nun doğusu ve
Doğu Anadolu Bölgesinin uygun olmayan alanlar olduğu saptanmıştır. Türün en yoğun olarak gözlemlendiği alanlar
ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Iğdır ve civarı olmuştur.
Teşekkür
Bu çalışma TÜBİTAK 113Z752 No’lu proje tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Heremites auratus, Ekolojik Niş Modelleme, Scincidae, Türkiye
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(12854) Ophisops elegans (Ménétriés, 1832) (Squamata: Lacertidae) Populasyonunda
Yaş Yapısının Belirlenmesi / Determination of Age Structure in Ophisops elegans
(Ménétriés, 1832) (Squamata: Lacertidae) Population
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Giriş
Ophisops elegans (Menetries, 1832) yurdumuzda en sık rastlanan kertenkele türlerinden biridir. Türkiye ile birlikte
Yunanistan, Bulgaristan, İsrail, Lübnan, Suriye, Ürdün, Irak ve İran’da da yayılış göstermektedir. Son yıllarda
sürüngen ve amfibilerdeki yaş hesaplamalarında yaygın olarak “iskelet kronolojsi” yöntemi kullanılmaktadır. Bu
yöntem, her yıl durgunluk safhasında uzun kemiklerde oluşan ve bu kemiklerin enine kesitlerinin boyanması ile koyu
renkli halkalar şeklinde gözlenebilen çizgilerin (LAG = Line of Arrested) sayılması ile gerçekleşmektedir. Bu
çalışmada, Ophisops elegans’ın Aydın ilinde yaşayan bir populasyonunda iskelet kronolojisi yöntemi kullanılarak yaş
yapısı belirlenmiş ve yaşın vücut büyüklüğü ile olan ilişkisi araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
Bu çalışma, Aydın ilinin Kepez Mevkii’nden toplanmış 32 erkek ve 33 dişi olmak üzere toplam 65 Ophisops
elegans örneği ile gerçekleştirilmiştir. Populasyonun yaş yapısı “iskelet kronolojisi” yöntemi kullanılarak
belirlenmiştir. Ayrıca yaş ile vücut büyüklüğü arasındaki ilişkiyi saptayabilmek için bireylerin, baş+gövde boyu
(SVL) da ölçülmüştür. Tüm analizler SPSS 2.0 ve Microsoft Office Excel programları kullanılarak
gerçekleştirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Populasyondaki erkekler için ortalama yaş 5,5 yıl dişilerde ise 5,7 yıl olarak hesaplanmıştır. Baş+gövde boyu (SVL),
erkeklerde 31,3-48,7 mm arasında değişirken, dişilerde 29,2-48,4 mm arasında değişmektedir. Bu verilere göre
erkeklerin vücut uzunluklarının (Ortalama = 38,4±4,4 mm) dişilerin vücut uzunluklarından (Ortalama = 37,2±3,8 mm)
daha büyük olduğu saptanmıştır. Veriler normal dağılım gösterdikleri için cinsiyetler arası yaş ve büyüklük
karşılaştırmalarında “t-testi” kullanılmıştır. Analiz sonucunda, erkek ve dişi bireylerin hem vücut büyüklüğü hem de
yaş bakımından önemli derecede farklılık göstermedikleri tespit edilmiştir (p= 0,000). Yapılan “Spearman”
kolerasyon testinde ise yaş ve boy arasında hem dişi hem erkek bireyler için önemli ve kuvvetli bir ilişki olduğu
(Rerkek=703, Rdişi=736; p<0,05 gibi) belirlenmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada, Aydın ilinin Kepez Mevkii’nde
yaşayan Ophisops elegans populasyonu için yaş ve boy dağılımı ile bu iki karakter arasındaki ilişki başarıyla ortaya
konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ophisops elegans, iskelet kronolojisi, vücut büyüklüğü, yaş
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(12867) Eğirdir Gölü’ nde Zebra Midyesinin (Dreissena polymorpha, Pallas 1771)
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Pallas 1771) in Lake Eğirdir
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Giriş
İstilacı bir tür olarak nitelenen ve Zebra Midyesi olarak bilinen Dreissena polymorpha, Pallas, 1771 tutundukları
yüzeylerde oluşturdukları biyokütle ile su akışını aksatma yada tamamen engelleme, korozyona yol açma, su filtre
yada eleklerini tıkama, kapalı sulama sistemlerinde tıkanmalara neden olma, sucul ekosistemde doğal olarak bulunan
diğer canlıların yaşamını kısıtlama gibi birçok önemli soruna neden olmaktadır. Bu çalışmada Dreissena
polymorpha’nın, Türkiye’ nin ikinci büyük tatlı su kaynağı olan Eğirdir Gölü’ nün 5 bölgesindeki dağılımı
irdelenmiştir.
Materyal ve Metot
Eğirdir Gölünde, Hoyran, Kayaağzı, Barla, Köprü ve Gelendost bölgelerinde 2016 yılında kış, ilkbahar, yaz ve
sonbahar mevsimlerinde Ekman-Grab örnekleme kabı ile göl zemininden alındıktan sonra Eğirdir Su Ürünleri
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü limnoloji laboratuvarına getirilen bentik örnekler, farklı göz açıklığındaki eleklerde
(0.4, 0.8 ve 1.4 mm) yıkanarak D. Polymorpha örnekleri ayıklanmıştır. Ayıklanan D. polymorphaların sayımı
yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
D. polymorpha m2’de birey sayısı sırasıyla; Hoyran, 12782 adet/m2, Kayaağzı, 1683 adet/m2 , Barla, 5247 adet/m2,
Köprü; 6171 adet/m2, Gelendost, 6039 adet/m2, Eğirdir Gölü tüm istasyonlar ortalaması ; 7511 adet/m2 olarak
belirlenmiştir. Maksimum yoğunluk Hoyran bölgesinde 12782 adet/m2 olarak, minimum yoğunluk ise Kayaağzı
bölgesinde 1683 adet/m2 olarak belirlenmiştir.
Teşekkür
Bu çalışma T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Tarafından desteklenmektedir. (Tagem/Haysüd/2016/A11/P-02/2)
Anahtar Kelimeler: Dreissena polymorpha, Eğirdir Gölü, dağılım, Türkiye, tatlı su
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Comment of Gastropoda Fauna from the Northern Part of the Sea of Marmara
SENEM ÇAĞLAR 1, SERHAT ALBAYRAK 1
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Giriş
Bentik omurgasızlar, sesil veya sedanter olmaları nedeniyle doğrudan ortam baskısına maruz kaldıklarından,
faunalarının bilinmesi ve kommünite yapılarının incelenmesi ister doğal ister kirletici kaynaklı, çevresel baskıların
etkileri hakkında önemli bilgiler verir. Bu sebeplerle kendi denizlerimize ait fauna ve floralarımızın bilinmesi, çevresel
baskının etkilerinin anlaşılması ve sağlıklı ekosistemlere sahip olabilmemizin önünü açmaktadır. Marmara Denizi’nde
bentik biyotayı ilgilendiren kapsamlı ve özellikle makrozoobentik canlı gruplarını ayrı ayrı içeren çalışmaların fazla
olmaması, yoğun kirletici baskısı altında bulunan kuzey Marmara’da bazı Gastropoda türlerinin ekolojik değişkenler
ile yorumlanması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
Materyal ve Metot
Bu çalışma kapsamında 2012-2014 yılları arasında farklı habitatlar ve derinliklerde (0,1 m-45 m) 0,1 m2 örnekleme
alanına sahip van Veen Grap (23 ist.) ve kuadrat (8 ist.) kullanılarak, toplam 31 istasyonda örnekleme
gerçekleştirilmiştir. Deniz suyunun sıcaklık, tuzluluk, çözünmüş oksijen, pH değerleri ile zemin materyalinin çamur
yüzdesi ve toplam organik karbon (TOK) içeriği de belirlenmiştir. Elde edilen canlı türlerinin araştırma bölgesindeki
sıklıkları Soyer Frekans İndeksi, istasyonlar arasındaki benzerlik Bray-Curtis benzerlik indeksi ve bölgesel dağılım
modelini çözümlemek için de çok boyutlu örnekleme (MDS) yöntemi kullanılmıştır. Yığın analizi sonuçlarına göre
oluşan gruplar içindeki benzerlik ve gruplar arasındaki farklılığa her bir türün yüzde katkısını belirlemek amacıyla
SIMPER analizi uygulanmıştır. Biyotik (Tür sayısı, birey sayısı) ve abiyotik (derinlik, sıcaklık, tuzluluk, çözünmüş
oksijen, pH, çamur yüzdesi, TOK) parametreler arasındaki ilişki ise Spearman dizi ilişki katsayısı yöntemi ile ortaya
konmuştur. Ortaya çıkarılan gruplar ile ekolojik parametreler arasındaki farklılık ise ANOVA ile belirlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Çalışma sonucunda 32 tür ve 1448 birey elde edilmiştir. Birey sayılarına göre incelendiğinde Bittium reticulatum (576
birey, %40 baskınlık), Rissoa splendida (336 birey, %23 baskınlık) ve Pusillina lineolata (124 birey, %9
baskınlık)’nın en baskın türler olduğu görülmüştür.
Soyer frekans indeksine göre, elde edilen türlerin araştırma bölgesinde bulunma sıklıkları incelendiğinde 6 türün
(Bittium reticulatum, Bittium submamillatum, Gibbula adansonii, Gibbula deversa, Rissoa splendida, Pusillina
lineolata) “yaygın”, geriye kalan 26 türün ise “nadir” türler grubuna girdiği, “Devamlı” türler grubuna ise hiç bir türün
girmediği görülmüştür.
Bray-Curtis yığın analizi ve MDS yöntemi çalışma bölgesinde beş farklı grup ortaya çıkarmıştır ve bu grupların
birbirleriyle benzerlikleri bulunmamaktadır. Ayrıca G17 kodlu istasyon ise bu beş grubun dışında kalmıştır ve hiçbir
gruba benzerlik göstermemektedir. Bu gruplar içindeki benzerlik ve farklılığa neden olan türlerin yüzde katkısı
SIMPER analizi ile belirlendiğinde, birbirine en fazla benzerlik gösteren (%49,73) gruba en fazla katkıyı Hyala
vitrea (%100)’nın sağladığı saptanmıştır. Tür sayısı ve birey sayısı ile ekolojik değişkenlerin ilişkisi Spearman ile
incelendiğinde tür ve birey sayısının sıcaklık ve çözünmüş oksijen (p<0,05) ile anlamlı bir artış; tür sayısının derinlik,
tuzluluk, TOK ve çamur yüzdesi ile birey sayısının ise derinlik, tuzluluk ve çamur yüzdesi ile anlamlı bir azalış
(p<0,05) gösterdiği belirlenmiştir.
Ortaya çıkan bu gruplar ile ekolojik parametreler arasındaki ilişki ANOVA ile incelendiğinde ise, bu grupların derinlik
(p=0), sıcaklık (p=0,016), tuzluluk (p=0), çözünmüş oksijen (p=0,014), TOK (p=0,043) ve çamur yüzdesi (p=0,493)
değerlerinin anlamlı bir şekilde farklı olduğu ancak pH (p=0,493) açısından anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür.
Teşekkür
Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin 17829 numaralı projesi ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gastropoda, Mollusca, Marmara Denizi
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(13004) Trakya Bölgesinde Çeşitli Tarlalarda Havayla Taşınan Mikrofunguslar ve
Fungal Çeşitlilik Üzerine Bir Araştırma / A Research on Airborne Microfungi and
Fungal Diversity in Different Fields in Thrace Region
MELTEM ÇAKMAK 1, HALİDE AYDOĞDU 1
1
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
meltem.cakmak21@gmail.com
Giriş
Havayla taşınan mikrorganizmalar bir ekosistemdeki önemli biyolojik bileşenler olup, ekolojik denge ile direk bir
ilişkiye ve doğadaki diğer birçok yaşam formları üzerinde çeşitli fonksiyonlara sahiptirler. Atmosfer,
mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam olmamakla birlikte, atmosferde çeşitli mikroorganizmalar ve
bunlara ait sporlar değişik oranlarda bulunarak taşınabilmektedir. Atmosferdeki fungal spor yoğunluğu bölgeye,
coğrafi faktörlere ve meteorolojik faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Tarımsal alanlarda havayla taşınan
fungal sporlar, patojen olması durumunda tarladaki ürüne bulaşarak hastalık oluşturabilmektedir. Yine üründe
meydana gelen fungal hastalık nedeni ile oluşan çok sayıda spor, havaya karışarak hava akımı yolu ile etrafa
yayılabilmektedir.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada Trakya bölgesinde Yeşilköy civarında tarla (soğan, nohut, ayçiçeği, mısır) ve bahçe bitkilerinin (nane,
bezelye, bakla, marul) olduğu tarlalarda havayla taşınan mikrofungus çeşitliliğini belirlemek ve cins düzeyinde teşhis
etmek amacıyla hava örnekleme cihazı ile Rose Bengal Streptomisin Agar besiyeri içeren petri plaklarına hava
örnekleri alınmıştır. İnkübasyon sonrası petri kaplarında üreyen mikrofunguslar izole edilerek, kültürel yöntemlerle
cins düzeyinde teşhis işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Tarla bitkilerinin yetiştirildiği alanlardan alınan hava örneklerinde en fazla fungal spor 46.400 kob/m3 ile nohut
tarlasından, en az ise 29.100 kob/m3 ile ayçiçek tarlasından izole edilmiştir. Yapılan teşhis sonuçlarına göre en
fazla Cladosporium cinsine
ait
mikrofunguslar
izole
edilmiş
olup,
bunu
sırasıyla
Mycelia
Sterilia, Alternaria ve Stemphylium takip etmiştir. Bahçe bitkilerinin olduğu tarlalardan alınan hava örneklerinden ise
en yaygın olarak Cladosporium, Alternaria, Mycelia Sterilia ve Stemphyliumizole edilmiştir. Tüm bitkilerin
yetiştirildiği tarlaların havasında Cladosporium en baskın cins olarak bulunmuştur. Soğan ve mısır tarlasından alınan
hava örneklerinde fungal çeşitlilik en fazla iken, en az çeşitlilik ise bakla ve nane bahçelerinden alınan hava
örneklerinde gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: hava, mikrofungus, fungal çeşitlilik, tarla bitkileri
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(13262) Habitat Descriptions of Phoenix theophrasti (Datça Hurması) Populations in
Turkey
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ERDEM ARSLAN 1
1
EGE ÜNİVERSİTESİ
2
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Introduction
Phoenix genus is one of the most known genus of Palm genera. It is considered to be an important breed, especially
in the date palm, Phoenix dactylifera. Individuals of genus are observed in different habitats, from sea-level sand dune
scrub to pine forests up to 2000m high and from the coast of wet mangrove to the semi-arid zone. Field studies
conducted in this study revealed the general habitat descriptions of our country populations of Phoenix theophrasti,
which is endemic to Turkey and Crete Island, located in the Phoenix genus.
Material method
The first records of Phoenix theophrasti date back to the 4th century BC. The Greek botanist Theophrastus wrote
about the presence of palm trees in Crete. These palms are thought to be P. dactylifera (date palm) until the early 20th
century. In the second half of the 1900s, Datça date palm was introduced to the world of science as a separate species
by Greuter, and it was named after P. theophrasti in the name of Theophrastus. It is known in the literature as Crete
date palm, because the type of location is given to Crete Island. Turkish name is given as Datça date palm. Habitat
study of species; Has been determined by field studies on populations of 5 different localities in our country.The
habitat descriptions (bedrock, water systems) of Finike , Patara, two different populations on the northern and southern
side, on the Datça Peninsula and Bodrum-Gölköy population were determined.
Results and Discussion
Habitat descriptions of populations as a result of field studies:
Finike population is located on the Limestone main rock walls of the Pinus brutia forest openings and sea level side
where the surface water flow is not present on the limestone bedrock. Patara population is near a water system (lake)
with four seasons of water, and at the same time it is located in the Patara Ancient City, explaining that it is a population
that has moved and cultivated here. Datça populations are distributed over the serpentine bedrock and up to the seaside
areas where the basin water is high, continuing along the seasonal stream beds that open to the sea. Bodrum-Gölköy
population is distributed over four seasons water (lake) bitter water resources and swamp areas around the water
system in the region. The different habitat types in the 5 identified populations reflect differently on the morphology
of individuals as well, which is determined by the field studies we conducted. The correlation of the morphological
differences and ecologies in the populations in the continuation of our studies will be discussed.
Acknowledgment This study is supported by TUBITAK project 116Z288.
Key Words: Phoenix theophrasti, habitat, ecology
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(13279) Van Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Üzümlerin Şeker Analizi / Sugar
Analysis of Grapes Grown in Van Ecological Conditions
1
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YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
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Giriş
Üzüm tanesi su, şekerler, organik asitler, fenolik bileşikler, azotlu bileşikler, aroma maddeleri, mineral maddeler,
vitaminler, yağ asitleri ile pektik maddeler olarak adlandırılan kimyasal bileşiklerden oluşmaktadır. Üzümlerde
bulunan temel şekerler glikoz ve fruktoz olup, toplam karbonhidrat miktarının %99’unu veya daha fazlasını
oluşturmaktadır. Olgunlaşma aşamasında glikoz ve fruktoz eşit miktarlarda bulunurken; aşırı olgunlaşmış üzümlerde
fruktoz miktarı glukoza göre daha yüksektir.
Bu çalışmada Van ekolojik koşullarında yetiştirilen Narince, Alfons Lavallée, Hasandede, Kalecik Karası ve Hamburg
Misketi üzüm çeşitlerinden üzüm taneleri yeme olumu döneminde hasat edilerek şeker içerikleri bakımından
incelenmişlerdir.
Materyal ve Metot
Her çeşide ait üzüm taneleri homojenize edildikten sonra her bir tekerrürden 5 g’lık örnek alınmış ve 10 ml’lik % 6’lık
metafosforik asit içerisinde homojenize edilmiş, daha sonra 15 dakika 4ºC sıcaklıkta 15000 rpm’de santrifüj edilmiştir.
Süpernatant kısımdan alınan örnekte 0.45 mm delik çapına sahip olan filtrelerden süzüldükten sonra HPLC (Yüksek
Basınçlı Sıvı Kromatografisi)’sinde şeker tayinleri yapılmıştır. Bu amaçla Phenomenex Rezex RCM monosakkarit
kolonu, taşıyıcı faz olarak %80 asetonitril ve refraktif indeks dedektörü kullanılmıştır. Üzüm çeşitlerinin glikoz ve
fruktoz için tanımlamaları dışsal standartlar kullanılarak yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Glikoz ve fruktoz sırasıyla, Narince çeşidinde 8.12 g 100g-1 ile 9.68 g 100g-1, Alfons Lavallée çeşidinde 8.38 g 100g1 ile 9.86 g 100g-1, Hasandede çeşidinde 8.21 g 100g-1 ile 9.72 g 100g-1, Kalecik Karası çeşidinde 9.01 g 100g-1 ile
10.08 g 100g-1 ve Hamburg Misketi çeşidinde 8.75 g 100g-1 ile 10.15 g 100g-1 olarak saptanmıştır. Üzümlerde
olgunluğu belirleyen önemli özelliklerden biri olan glikoz/fruktoz oranı ise Narince’de 0.83, Alfons Lavallée’de 0.85,
Hasandede’de 0.84, Kalecik Karası’nda 0.89 ve Hamburg Misketi’nde 0.88 olarak tespit edilmiştir. Üzümlerde
karbonhidratlar olarak monosakkaritlerden heksozlar (6 C’lu), disakkaritler, polisakkaritler bulunur. Üzümde başlıca
iki heksoz bulunur. Bunlar glukoz ve fruktozdur. İlk olgunluk evrelerinde glikoz miktarı fazladır ve olgunluk
ilerledikçe fruktoz miktarı artar. Tam olgunluk aşamasında bu iki şeker arasındaki oran 1 ya da 1’in biraz altındadır.
Glikoz/fruktoz oranı ise üzümlerde olgunluğu belirleyen önemli parametrelerden biridir. Hasat döneminde
üzümlerdeki glikoz/fruktoz oranı çeşitlere göre farklılık göstermekle birlikte birçok üzüm çeşidinde bu oran 0.79-1.14
arasında değişmektedir.
Teşekkür
Bu çalışmaya, FAP-2016-5639 no’lu Araştırmacı Potansiyelinin Geliştirilmesi Desteği Projesi kapsamında destek
sağlayan YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı’na teşekkür ederim.
Anahtar Kelimeler: Üzüm, şeker, glikoz, fruktoz, glikoz/fruktoz oranı
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(13301) Tekirdağ'da Üç Farklı İsopod Türünün (Porcellio laevis, Porcellio dilatatus ve
Armadillo officinalis) Mevsim İlişkili Mikroçevre Tercihlerinin İncelenmesi /
Investigation of Three Terrestrial Isopod Species (Porcellio laevis, Porcellio dilatatus,
and Armadillo officinalis) with Regard to Their Seasonal Microhabitat Preferences in
Tekirdag
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Giriş
Dünya genelinde geniş bir dağılım sergileyen ve 3700’den fazla türü bildirilmiş olan kara isopodları (Crustacea:
Isopoda: Oniscidea), organik materyallerin işlenip doğaya kazandırılması noktasında özel bir öneme sahiptirler. Olası
çevre kirliliğinin belirlenmesi noktasında oldukça etkili bir indikatör olduğu bildirilen grubun, ekosistem adına asal
canlılardan oldukları bilinmektedir. Yine; söz konusu organik madde döngüsü yanında, yapılan kimi son araştırmalar,
bu artropodların diğer bazı canlılarla olan ilişkisinin de oldukça çarpıcı olduğunu, ekosistemdeki rollerinin bilinenden
çok daha ileri bir seviyede olabileceğini göstermiştir. Söz konusu önemlerine rağmen, kara isopodlarıyla ilgili
ülkemizde yapılmış kapsamlı faunistik çalışmalar bulunmamaktadır. Bu çalışmada; önem ve yaygınlık açısından
ülkemizde öne çıkan kara isopodu türlerinden Porcellio laevis, Porcellio dilatatus ve Armadillo officinalis’in
mevsimsel dağılımı, alan tercihi ve birbirleriyle olan ilişkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışma; Tekirdağ’da birbirinden farklı mikroçevreleri bir arada barındıran bir alanda gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık
10 dönümlük bir alanda bulunan koyun ağılı, inek ahırı, tavuk kümesi ve sera alanları civarında veya dahilinde değişik
büyüklüklerde ve konumlarda odaklar hazırlanmıştır. Bu odaklar, nokturnal olan isopodların gündüzleri altında
saklanmaları adına uygun olabilecek biçimlerdeki tahta, plastik, taş, kiremit, metal, ytong, strafor ve gübre
yığınlarından oluşmuştur. Odak noktalarındaki üç türe ait bireylerin sayıları ve toprağın nem derecesi ayda bir olmak
üzere 14 ay boyunca kontrol edilerek kaydedilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Odak noktalarından elde edilen verilerde üç tür içinde en sık rastlanan türün P. laevis olduğu ortaya çıkmıştır. Türü
sırasıyla P. dilatatus ve A. officinalis takip etmiştir. Aylık dönemler incelendiğinde ise Ekim, Kasım ve Aralık
aylarında toplam isopod sayısının diğer aylara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Yuva tiplerine göre izopodların
cm2 başına düşen sayıları incelendiğinde ise P. laevis’in en çok gübre ve plastik, P. dilatatus’un taş ve tahta, A.
officinalis’in ise strafor ve taş altında bulunduğu saptanmıştır. Odaklardaki nem derecesine göre isopod sayıları
incelendiğinde, orta derecede nemli topraklarda kuru veya çok nemli topraklara göre daha çok isopoda rastlandığı
ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kara isopodları, mevsimsel dinamik, mikroçevre
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(13344) Seasonal Abundace of Oppia nitens (Acari: Oribatida) Collected from Sakarya
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Introduction
Oribatid mites are one of the most plentiful groups of acari, but they are still too little known. Althought they live very
much in litter and soils, they may present deserts, tundra, freshwater and sea. They provide to decomposition, nutrient
cycle, soil formation and dispersion of fungal spores. Genus Oppia Koch 1836, is one of the members of family
Oppiidae and includes 20 species and one subspecies. The main characteristics of the genus are: elongately fusiform
or lanseolata sensillus, notogastral heterotrichy, absence costula and crista.
Material and Methods
In this investigation, four soil samples were taken once a season from Caybaşı village of Sakarya province (October,
January, April, July) then the samples were carried to the laboratory in nylon bags and placed on modified BerleseTullgreen device. Mites were sorted from the samples under a stereomicroscope (Olympus SZX51) and mounted on
slides in modified Hoyer’s medium or 60% lactic acid. seasonal abundance of Oppia nites is determined by counting.
Results and Discussion
The relationship between the climatic factors and the seasonal abundance of Oppia nites is investigated in this study.
The analysis shows that there is a relation between number of individual and temperature, with the incresase in
temperature the number of individual also rised.

Key Words: Oribatida, Oppia nitens, Seasonal variation
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Introduction
Oribatid mites are often dominant mite group collected from canopy fauna. They compete with insects in terrms of
species richness in canopy. Families Adhaesozetidae, Cymbaeremaeidae, Micreremidae, Mochlozetidae, Oripodidae,
and Tuparezetidae are primarily found in the canopy.
Material and Methods
In june the fruit and leaf samples taken from Sakarya were placed on the Berlese funnel and the light source were
opened for ten days. The samples were stored in 70% ethanol bottle at the bottom of Berlese funnel. Mites were sorted
from the samples under a stereomicroscope (Olympus SZX51) and mounted on slides in modified Hoyer’s medium
or 35% lactic acid. The compound light microscope (Leica DM1000LED) images were taken. Two oribatid mite
species were identified.
Results and Discussion
Two oribatid mite specimens belonging to the genera Micreremus and Quadroppia were obtained from the fruit and
leaves and fruits of green plum trees. We have investigated oribatid mite biodiversity in plum tree
canopy. Micreremus and Quadroppia was observed in our studies. Oribatid mite species belonging to
genus Micreremus were recorded as common tree dwellers. For example it was previously reported the
some Micreremus species found on leaves and twings of lemon and orange in İtaly, on canopy of tropical dry forest
in Mexico. Micreremus brevipes was found to be the eu- or superdominant species on branch tips and thin branches
on canopy of a Central European mixed forest. Our results are in accordance with these findings. Oribatid mite species
belonging to genus Quadroppia were can be found in soil, on stored foods and organic mater in a form of leaves,
fragments of twings or fruits. In this study we have observed specimens of this genus on leaves and fruits of plum
trees.

Key Words: Oribatida, Green plum, Canopy, Micreremus, Quadroppia
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Giriş
Bitki besin elementlerinden N ve P bitki gelişimi ve büyümesinde önemli rol oynayan elementlerindendir. Bu iki
elementin oranı ise hangi elementin bitki büyüme ve gelişiminde sınırlayıcı olduğunu belirler. Ayrıca doğal
ekosistemlerde bu iki element türlerin rekabet yeteneklerinin belirlenmesinde kullanılır. Yine bitkilerin bu elementleri
kullanma stratejileri, bitki topluluklarının oluşumu ve çeşitliliğin kontrolünde en önemli faktördür. Bu çalışmada,
farklı fitocoğrafik bölgelere ait fakat simpatrik olarak yayılış gösteren bitkilerde yaprak N:P oranları karşılaştırılmıştır.
Böylece hem aynı ekosistem içerinde hem de farklı ekosistemlerde türlerin durumları ortaya konmuştur. Bunun için
herdem yeşil ve çalı formunda, bölgenin yerel türü olan Rhododendron ponticumL. ile bir Akdeniz enklavı
olan Arbutus unedo L. türü seçilmiştir.
Materyal ve Metot
Araştırma Orta Karadeniz Bölgesi’nde doğal Fagus orientalis Lipsky türünün hakim olduğu orman ile tahribata
uğramış ve sonradan Pinus pinaster Ait. plantasyonu yapılmış ormanlarda yürütülmüştür. İki yıl boyunca her iki tür
izlenmiş ve her ay yaprak örnekleri toplanmıştır. Alınan yaprak örneklerinde N ve P içerikleri tayin edilip, N:P oranları
hesaplanmıştır. Türlerin N:P oranları mevsimsel olarak karşılaştırılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Doğal orman’da N:P oranlarının mevsimsel dağılımı Arbutus unedo için İlkbahar, Yaz ve Sonbahar aylarında sırasıyla
15.15, 13.53, 12.70 iken Rhododendron ponticum’da 15.26, 13.48, 12.61 olarak hesaplanmıştır. Pinus
pinaster ormanında ise türlerinin N:P oranlarının mevsimsel dağılımı Arbutus unedo için İlkbahar, Yaz ve Sonbahar
aylarında sırasıyla 16.67, 18.73, 21.27 iken Rhododendron ponticum’da 16.42, 15.49, 15.99 olarak hesaplanmıştır.
Sonuçlara baktığımızda her iki tür için P. pinasterormanında her mevsim için daha yüksek N:P oranına sahip olduğu
bulunmuştur. Sonuçlar değerlendirildiğinde doğal ormanda her iki türün N ve P elementleri için rekabet ettiği, P.
pinaster ormanında ise özellikle A. unedo türü için P elementinin sınırlayıcı olduğunu, R. ponticum türünün büyüme
ve gelişiminde ise her iki elementin sınırlayıcı olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Arbutus unedo, Rekabet, Tahribat, Besin oranı, Rhododendron ponticum
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Introduction
Besides being the most species rich and numerically dominant arthropod group in forest soils, oribatid mites also
inhabit in tree canopies. The main roles of oribatid mites in litter and soil ecosystems can be sumarised as:
mineralization, decomposition and development of soil microstructure. These roles of may not differ significantly for
canopy oribatid fauna. Oribatid mites inhabiting on trees would also provide organic nutrients essential for the growth
of phylloplane microflora by their faecal pellets. They may also have more complex ecological roles, such as
controlling or dispersing g leaf fungal pathogens. In this study oribatid mite species on cherry and japanese pulm trees
in Sakarya province were examined and three oribatid mite species were identified.
Material and Methods
The fruit and leaf samples of cherry and japanese pulm trees were collected from Sakarya province. Mites were
extracted by a Tullgren funnel apparatus. They were fixed and stored in 70% ethanol. Mites were sorted from the
samples under a stereomicroscope (Olympus SZX51) and mounted on slides in modified Hoyer’s medium or 35%
lactic acid. Examined materials are deposited in the Acarological Collection of the second author, Sakarya
UNIVERSITY, Turkey.
Results and discussion
Two oribatid mite specimens belonging to the genera Micreremus and Oppiella were obtiened from the fruit and leaf
samples of japanese pulm trees. One oribatid mite specimen belonging to the genus Ramusella was obtiened from the
fruit and leaf samples of cherry tree. Besides oribatid mites are often the numerically dominant group of forest soils,
many oribatid species also ocur in canopy. By this study, canopy mites inhabiting on the cherry and japanese pulm
trees were determined based on the specimens collected from Sakarya provinve.
Key Words: acari oribatida turkey cherry and japanese pulm
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Introduction
Abundance of the oribatid mites in soil has practical importance because of being vectors of some beneficial
microorganisms like saprotrophic and mycorrhizal fungi, that stimulate the yield of crops. In this study oribatid mite
species on Strawberry plantation in Sakarya province were examined and two oribatid mite genera were identified.
Material and Methods
The fruit and leaf samples from the Strawberry plantation were collected from Sakarya province. Mites were extracted
by a Tullgren funnel apparatus. They were fixed and stored in 70% ethanol. Mites were sorted from the samples under
a stereomicroscope (Olympus SZX51) and mounted on slides in modified Hoyer’s medium or 35% lactic acid.
Examined materials are deposited in the Acarological Collection of the second author, Sakarya UNIVERSITY,
Turkey.
Results and Discussion
Two oribatid mite species belonging to the genera Acrotritia and Tectocepheus were obtiened from the fruit and leaf
samples of strawberry. We have investigated the oribatid mite species on strawberry plantation. Oribatid mites
belonging to genus Tectocepheus (especcially Tectocepheus velatus) were recorded as one of the dominant species on
strawberry (Klimek et al 2014). Our results are also supporting these findings. Oribatid mite species belonging to
genus Acrotritia were found to be rare species on strawberry plantation. In this study we have observed one specimen
on leaves and fruits of strawberry.
Key Words: oribatid, acari, fruit, Acrotritia and Tectocepheus
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Introduction
Oribatid mites are one of the important group of soil animals in many ecosystems. Oribatid mites also known as beetle
mites, armored mites or moss mites and comprise about 11,000 species inclugding in 163 families. Chitin is the second
most important natural polymer in the world. Chitin mainly found in the structure of arthropods, fungi, algae, yeast
and and bacteria. Chitosan, obtained by partial deacetylation of chitin under alkaline conditions, is the most
commercial form of chitin. Chitosan can be used in biotechnology, material science, drugs and pharmacology,
agriculture and environmental protection. In this study chitin content of Parachipteria sp. (Acari, Oribatida) was
determined by using chemical applications.
Material and Methods
Soil mites belonging to Parachipteria sp. were extracted from soil samples collected from Sakarya province by a
Tullgren funnel apparatus. Chitin contents of this mites extracted by washing, drying, demineralization,
deproteinazation, decolorization and elimination of lipids respectively. Chemical analisis of obtained chitin was
performed by using IR and NMR. Surface morphology of Parachipteria sp. was investigated by Scaning electron
microscopy.
Results and Discussion
There has been no study of chitin structure about soil mites belong to Parachipteria sp.. In this study we chemically
and physicocheically caracterized chitin structure of Parachipteria sp. for the first time. In the procedure firstly sample
was eluded with hot HCI, than hot aq. NaOH in different concentration.and than with water. After drying of the sample
yielded insoluble residue in diferent solution ( hexane, ether, benzene but not THF, methanol). Commercially, chittin
and its derivatives are extracted from the shrimp, crab, crayfish and krill Shell after consuption as food. After cellulose
chitin was the most abundant biopolymer materials in the nature for arthropod but not for oribatida, because acari is
the far smaller living.
Key Words: chitin, acari, oribatida, chemical analisis, Turkey
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Itroduction
Oribatids are one of the seven orders of Acari and occur in many types of habitat especially most common in soils
where their densities can reach several hundred thousand individuals per square meter.
Oribatid mites belonging to genus Phauloppia can be easily distinguished from the related taxa by linera
lamella, absence of translamella, fourteen pairs of notogastral setae, four pairs of genital setae and tridactyl legs. Up
to date belonging to this genus two species; Phauloppia rauschenensis (Sellnick, 1908) Phauloppia lucorum (Koch,
1841) have been recorded from Turkey.
Material and Methods
Mites were extracted by a Tullgren funnel apparatus form the soil samples collected from Kandıra town of Kocaeli
province. They were fixed and stored in 70% ethanol. Mites were sorted from the samples under a stereomicroscope
(Olympus SZX51) and mounted on slides in modified Hoyer’s medium or 60 % lactic acid.
Results and Discussion
The species Phauloppia lucorum was previously recorded in Turkey only from the Artvin province. This study
comprises redescription and new locality record of the species from Sakarya province.
Keywords: Phauloppia, Turkey, new locality, Acari, Sakarya
Key Words: Phauloppia, Turkey, new locality, Acari, Sakarya
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Introduction
Most of the oribatid mites are free living organisms and members of soil fauna. Oribatids have an important role in
soil ecosystem. They affect litter decomposition and humus formation by mechanical breaking down of organic
materials and fragmentation, they also stimulate microfloral activity in the soil by dispersing bacteria and fungal
spores. More than 10,000 oribatid mite species with in 163 family, 1269 genera and subgenera known all over the
world. The genus Cepheus Koch, 1835 has 26 known species, two of them; Cepheus dentatus and Cepheus
caucasicus Sitnikova, 1975 previously recorded from Turkey.
Material and Methods
Mites were extracted by a Tullgren funnel apparatus form the soil samples collected from Kızılcahama town. They
were fixed and stored in 70% ethanol. Mites were sorted from the samples under a stereomicroscope (Olympus
SZX51) and mounted on slides in modified Hoyer’s medium or 35% lactic acid. Drawings were made with the aid of
a camera lucida attached to a compound microscope. Examined materials are deposited in the Acarological Collection
of the second author, Sakarya UNIVERSITY, Sakarya, Turkey.
Results and Discussion
Redescription and Scanning Electron Microscoppy images of Cepheus tuberculosus, which is new for the Turkish
fauna, are presented in this study. The newly recorded species differs from the related species by relatively long and
distally broadened notogastral setae, distally barely widened sensillus and. notogaster with tuberculate cerotegument.
Key Words: Oribatida, Acari, Cepheus tuberculosus, new record
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In Turkey, the hair goats are more than 90% of the total goat population. They are the prime breeds of goats and they
can be breed in the Mediterranean, Aegean and Southeast regions of Turkey. Also, they are the main income for
Turkish breeders. Hair goat kidding deaths are an important problem in Turkey. Much of the deaths from birth to
weaning time are due to management mistakes. Moreover, goat age, parity, season of birth, birth type and sex etc. are
effect on stillbirth of hair goats. This study aimed to determine the effects of goat age, parity, season of birth, birth
type, sex, on stillbirth of hair goats in Turkey by Classification and Regression Tree method (CART). The CART is
efficient data mining algorithms. This method predicts the value of a target variable based on the values of several
input variables. Total 787 kids of 249 hair goat data records were used from 2014 to 2016. The goat age, parity, season
of birth, birth type, sex, was analyzed as independent variables and stillbirth was taken as dependent variables.
Regression tree analyses showed that the most significant variable on stillbirth was parity. After that season of birth
and age of goat are secondary factors
Key Words: Stillbirth, Hair Goat, Data Mining, Regression Tree
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Giriş
Omega-3 yağ asitlerinin sağlık amaçlı kullanımı yaygınlaşmakta, gıda, ilaç ve yem sektörlerinde kullanım alanları
artmaktadır. Günümüzde endüstriyel ölçekli omega-3 yağ asidi üretiminin yaklaşık %85'i balık yağlarından elde
edilmektedir. Fakat balık yağlarının civa, dioksin, poliklorür bifenil gibi deniz kirliliğine bağlı zararlı bileşikler ve
ağır metalleri içerme riski, balık stoklarının küresel ısınma ve avlanmaya bağlı olarak azalması, balık yağının tat ve
kokusundan duyulan rahatsızlık gibi birçok etmen alternatif bir kaynağa ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Balıkların
bünyelerinde barındırdıkları omega-3 yağ asitlerini kendileri üretemediği, alglerden temin ettiği de bilinmektedir. Bu
sebeple yüksek oranda omega-3 içeren Schizochytrium sp. S31 mikroalginin optimize koşullarda üretilmesi ve üründe
toksin kalıntı bırakmayan tek aşamalı süperkritik akışkan yöntem ile yağ ekstraksiyonun gerçekleştirilmesi
amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada, Schizochytrium sp. S31 (ATCC 20888) mikroalgi kullanılmıştır. Schizochytrium sp. S31 mikroalginin
toplam biyokütle ve yağ oranını artırmak amacıyla hücre büyüme koşullarının tepki yüzey metodu ile optimizasyonu
gerçekleştirilmiştir. Yağ ekstraksiyon çalışmalarında gıda güvenliği için organik solvent kalıntısı bırakmayan
süperkritik akışkan ekstraksiyonu kullanılmıştır. Süperkritik akışkan ekstraksiyonunda basınç, sıcaklık ve süre
değişkenleri optimize edilmiştir. 5g kurutulmuş mikroalg kütlesinden ekstraktör sistemi (Spe-ed SFE-2, Applied
Separations Inc., Allentown, PA) kullanılarak lipid eldesi gerçekleştirilmiştir. 325-425 bar basınç aralığı, 40-60°C
arası sıcaklık ve 90-150 dk. süreleri optimize edilerek lipid eldesi için en uygun koşullar belirlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
İstatistiksel analiz sonuçlarına göre, maksimum biyokütle (26.86g/L) üretimi, 2.29 g/l monosodyum glutamat (MSG),
pH 5.8 yetiştirme koşulları ile elde edilmiştir. Maksimum lipid (% 35) üretimi 0.49 g.L-1 MSG, 17.6 °C sıcaklık
koşullarında elde edilmiştir. SFE koşullarının optimizasyonu sonucu 425bar basınç, 40.5°C ve 97.5 dakika
koşullarında en verimi sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlarına göre, basınç ve sıcaklık faktörlerinin toplam lipid ve
DHA konsantrasyonu üzerinde önemli etkiye sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Mikroalg, omega-3, süperkritik akışkan lipid ekstraksiyon, gıda güvenliği
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Giriş
Tifo dışı Salmonella enterica serovarları ile kontamine su ve gıdaların tüketimi her yıl dünya çapında ölümle
sonuçlanan vakalara neden olmaktadır. Bu durum mikrobiyal gıda güvenliğini önemli bir halk sağlığı sorunu haline
getirmektedir. Tavuk ve tavukçuluk ürünleri salmonelloz için en yaygın bulaşma yolları
arasındadır. Salmonella türleri konakçıda ve dış ortamda, özellikle de gıda üretim süreçlerinde hayatta kalabilmek için
direnç ve kalıcılık sağlayan biyofilm yapısını oluşturabilmektedir. Birçok gıda kökenli salgının biyofilm ile ilişkili
olduğu bulunmuştur.
Materyal ve Metot
Çalışmada Edirne’de satışa sunulan tavuk etlerinden izole edilmiş ve patogenez determinantları (antibiyotik direnç
durumları, plazmid profili, C. elegans nematod model sistemde patojenite potansiyelleri) tanımlanmış olan Infantis
(n=26) , Enteritidis (n=4), Kentucky (n=1) ve Telaviv (n=1) serotipine dahil 32 adet Salmonella enterica izolatının
abiyotik yüzeyde biyofilm oluşturma özellikleri belirlenmiştir. İzolatların biyofilm oluşturma kapasitelerinin
belirlenmesinde 96 kuyucuklu polisistren plakalarda spektrofotometrik ölçüm esasına dayanan kristal viyole boyama
metodu kullanılmıştır. İzolatların biyofilm oluşturma özellikleri üç farklı sıcaklıkta (5°C, 22°C ve 37°C) ve üç farklı
zaman periyodunda (1, 2 ve 3 gün) belirlenmiştir. İzolatların biyofilm morfotipleri Kongo kırmızı içeren (8 μg/ml)
LB agar (wo/NaCl) besiyerinde 5°C, 22°C ve 37°C’de 8 gün inkübasyon sonrasında tanımlanmıştır. İzolatların, sıvıhava fazı arasında pelikül oluşturmasını göstermek için 4,5 mL LBwo/NaCl broth besiyerlerine aktif kültürlerden (18
saat) 0,5 mL inoküle edilmiş ve test tüpleri 5°C, 22°C ve 37°C’de statik koşullarda 8 gün süresince inkübasyona
bırakılmış ve pelikül oluşumu günlük olarak incelenmiştir. S. Typhimurium ATCC 14028 suşu kontrol olarak
kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Salmonella izolatlarının polisistren plakalarda 3. günde en yüksek oranda biyofilm oluşturdukları gözlenmiştir.
37°C’de izolatların %22’si güçlü, %22’si ılımlı, %56’sı da zayıf biyofilm oluşturmuştur. 22°C’de izolatların %98’i
güçlü biyofilm oluştururken yalnızca %2’si zayıf biyofilm oluşturmuştur. 5°C’de ise izolatların %44’ü zayıf biyofim
oluştururken %56’sı biyofilm oluşturmamıştır. İzolatların Kongo Kırmızısı agarda 3 farklı morfolojide koloniler
(SAW; pürüzsüz ve beyaz, BDAR; kahverengi, kuru ve pürüzlü, RDAR; kırmızı, kuru ve pürüzlü) oluşturduğu
gözlenmiştir. 37°C’de izolatların %94’ü BDAR, %3’ü SAW ve %3’ü tanımlanamayan morfotipte koloniler
oluştururken 22°C’de %81’i BDAR, %19’u RDAR morfotipte koloniler oluşturmuştur. 5°C’de herhangi bir koloni
oluşumu gözlenmemiştir. İzolatların 37°C’de %13’ü, 22°C’de %100’ü sıvı-hava fazı arasında pelikül yapısı
oluşturmuşken, 5°C’de 8 günlük inkübasyon süresince pelikül oluşumuna rastlanmamıştır. 22°C’de RDAR
morfotipine sahip izolatlar rijit, BDAR morfotipine sahip izolatlar ise kırılgan yapıda pelikül oluşturmuştur. İzolatların
daha önce tanımlanmış olan antibiyotik direnç durumu, C. elegans nematod model sistemdeki patojenite potansiyelleri
ve biyofilm oluşturma yetenekleri arasında bir bağlantıya rastlanamamıştır. Elde edilen sonuçlar, satışa sunulan tavuk
etlerinden izole edilmiş olan Salmonella enterica izolatlarının gıda üretim süreçlerinde sıklıkla kullanılan
sıcaklıklarda abiyotik yüzeylerde yüksek oranda biyofilm oluşturabildiklerini ortaya koymuştur. Gıdalar ile temas
eden yüzeylerin yetersiz sanitasyonu özellikle Salmonella’yı içeren gıda kökenli patojenlerin yayılımına ve
dolayısıyla gıda kökenli salgınlara neden olmaktadır. Bu durum mikrobiyal gıda güvenliğinin ve endüstriyel
süreçlerdeki sanitasyon işleminin önemini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Salmonella, biyofilm, patogenez, mikrobiyal gıda güvenliği
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Listeria monocytogenes, gıda kaynaklı hastalıklardan listeriozise neden olan Gram pozitif, sporsuz, fakültatif
anaerobik bir bakteridir. Gıdalarda L. monocytogenes gibi patojen bakterilerin gelişimini engellemek amacıyla
sentetik antimikrobiyel ajanlar yaygın olarak kullanılmakta ancak bu kimyasalların güvenliği ile ilgili kaygılar gün
geçtikte artmaktadır. Bu nedenle fenolik bileşikler açısından zengin meyve, sebze, baharat, bitki veya bunların
ekstraktları, patojen ya da bozulma yapan bakterilerin gelişmesini önlemek ve gıdaların raf ömrünü uzatmak amacıyla
kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı farklı konsantrasyonlarda nar kabuğu ekstraktı içeren aljinat filmlerin Uskumru
balığı filetolarındaki L. monocygenes üzerindeki antibakteriyel etkisinin ve buzdolabında depolanması sırasında
mikrobiyel kalitesi üzerine etkisinin belirlenmesidir.
Materyal ve Metot
Nar kabuğu ekstraklarının eldesinde çözgen olarak %80’lik etanol kullanılmıştır. 50 g’lık Uskumru balığı filetolarına
son konsantrasyon 104 kob/g olacak şekilde L. monocytogenes inoküle edilmiştir. Bakteri inokülasyonu yapılan
filetolar %2,5, %5, %7,5 ve %10 oranında nar kabuğu ekstraktı içeren %3’lük aljinat solüsyonunu ile kaplanmıştır.
Bu şekilde hazırlanan filetolar ambalajlanarak buzdolabında (4±1 oC) 13 gün boyunca depolanmıştır. Depolama
süresince L. monocytoges, toplam aerob mezofil bakteri, toplam aerob psikrofil bakteri, toplam maya-küf ve
Enterobactericea sayısı tespit edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
% 2,5; % 5; %7,5 ve %10 NKE içeren aljinat film ile kaplanan uskumru balığı filetolarının 4 oC’de 13 günlük
depolanması sonucunda L. monocytogenes sayısı ekstrakt konsantrasyonundaki artışa bağlı olarak önemli düzeyde
azalmıştır. Depolama periyodu boyunca toplam aerob mezofil bakteri, toplam maya küf ve Enterobactericea sayısı
nar kabuğu ekstraktı kullanılan deneme gruplarında kontrol grubuna kıyasla önemli düzeyde düşük bulunmuştur.
Sonuç olarak, nar kabuğu ekstraktının su ürünlerinde doğal koruyucu olarak kullanılabilecek bir potansiyele sahip
olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nar kabuğu; antimikrobiyel, film, L. monocytogenes
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Introduction
Vegetables and fruits play a significant role in human nutrition. They contain a variety of nutrients including vitamins,
minerals, fibers and antioxidants. However, intake of food contaminated with heavy metals can pose a risk to the
human health. Food safety is a major public health concern. This problem becomes increasingly serious all over the
world, especially in developing countries. Heavy metals are generally not biodegradable, have a long biological life,
and have the potential to accumulate in different body organs and may cause adverse health outcomes. Heavy metal
contamination may be due to agricultural technology, industrial pollution, geological sources. International and
national regulations on food quality have reduced the maximum permissible levels of toxic metals in foodstuffs due
to the increased awareness of the risk of food chain pollution of these metals. Heavy metals have been basically
classified as potentially toxic (e.g. aluminium, arsenic, cadmium, lead, mercury), probably essential (e.g. nickel,
vanadium and cobalt) and essential (e.g. iron, manganese, copper, zinc and selenium). While toxic elements can be
very harmful over a long period of time even at low concentrations, the essential metals can cause toxic effects when
metal intake is excessive.
The aim of this study was to assess the level of boron (B), cadmium (Cd), cobalt (Co), copper (Cu), chromium (Cr),
iron (Fe), lead (Pb), magnesium (Mg), manganese (Mn), nickel (Ni) and zinc (Zn), in various fruits and vegetables
sold in public-market.
Material and Methods
Twenty-five vegetables and 11 fruit samples from the Aydın public market were first cleaned under tap water and
oven dried at 105 °C for 24 h. 1.0 g of dried samples were weighed, transferred into a porcelain crucible and placed
in a muffle furnace. The muffle furnace temperature was gradually increased to 650 °C and held at this temperature
for 16 hours. Then 5 mL of 25 % (v / v) HNO3 was added to the ash. The ash suspension was filtered and the solution
was completed to 25 mL. Inductively coupled plasma optical emission spectrometry was used for the determination
of the elements.
Result and Discussion
The levels of elements were found in the range 0-72.53 µg/g for boron, 0-0.27 µg/g for cadmium, 0–0.40 µg/g for
cobalt, 3.23–25.05 µg/g for copper, 0–0.33 µg/g for chromium, 7.35–554.86 µg/g for iron, 0–2.19 µg/g for lead,
91.99–2363.91 µg/g for magnesium, 0–58.34 µg/g for manganese, 1.03–16.84 µg/g for nickel, and 4.02–48.55 µg/g
for zinc. The accuracy of the method was determined by use of a standard reference material (lyophilised brown breadBCR 191). The determined values were compatible with the certified reference values.
Key Words: Trace metal, vegetable, fruit, ICP OES
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Giriş
Su ürünleri sektörü, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sağlaması gereken sektörlerdendir. Bu konuda atılması
gereken adımlardan birisi ise özellikle dış pazara yönelik ürünlerin izlenebilirliğidir. İzlenebilirlik kapsamında üretici,
üretim sürecinin başından sonuna kadar satın aldığı ve kullandığı her türlü girdi ile ilgili bilgileri, yaptığı
uygulamaların tarih ve yöntemini düzenli olarak kayıt altına almalıdır. Ancak halen Türkiye'de izlenebilirlik adına
yapılanlarda büyük eksiklikler bulunmaktadır. Oysa rekabetin bu kadar yoğun olduğu bu sektörde özellikle su
ürünleri yetiştiriciliğinde ilk sıralarda yer alan Türkiye'nin Dünya pazarlarındaki yerini koruyabilmesi için öncelikle
üreticiler tarafından izlenebilirliğin benimsenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada AB'ye uyum çerçevesinde AB'de ve
Türkiye'deki izlenebilirlik uygulamaları incelenmiş ve eksiklikler ortaya konmuş, çözüm önerileri
getirilmeye çalışılmıştır.
Materyal ve Metot
Araştırmanın ana materyalini, izlenebilirlik ile ilgili mevzuatlar ve çeşitli kaynak araştırmaları oluşturmaktadır. Bu
kapsamda konuyla ilgili yayınlanmış makale, rapor ve istatistiklerden yararlanılmış, özellikle AB'deki izlenebilirlik
ile ilgili son gelişmeler Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği raporlarından elde
edilmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra yurt içinde su ürünleri sektöründe paydaş olan çeşitli kuruluşlar ile yapılan
karşılıklı görüşme ve yazışmalar yoluyla bilgiler toplanmaya çalışılmıştır. Çalışmada, su ürünleri sektöründe eksikliği
duyulan su ürünleri sektörü üretimi ve iç-dış ticaretinde izlenebilirlik için “yasal dayanak, idari yapılar ve uygulama
mekanizmaları”nayönelik temel mevzuatlar incelenmiştir. Ayrıca, su ürünleri üreticilerine yönelik kalite ve standartlar
gibi uygulamadaki ayrıntıları düzenleyen yardım ve destek mekanizmalarına yönelik düzenlemeler incelenmiştir. Bu
çerçevede DPT, GTHB, TÜİK, BSGM, gibi kuruluşların yayınlarından ve faaliyet raporlarından faydalanılmıştır.
Türkiye’deki bazı su ürünleri işletmeleri ile yüz yüze görüşmeler yapılmış ve doğrudan bilgi alımları yapılmıştır. Bu
görüşmelerde özellikle Türkiye'deki su ürünleri üreticilerinin izlenebilirlik hakkındaki görüş ve beklentileri ele
alınmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Günümüzde gıda ürünlerinde izlenebilirlik konusunda büyük bir farkındalık mevcuttur. Nitekim, AB Gıda
Güvenliği Mevzuatı ( genel gıda kanunu)'nda da tüketicinin yüksek düzeyde korunması adına tüm gıda zincirleri için
(gıda+yem) kurallar konmuştur. Gıdaların ve gıda üreten hayvanların beslenmesinde kullanılan ya da hayvanlara
verilen yemlerin üretimi, işlenmesi ve dağıtımında da bu kurallar uygulanmaktadır. Bu kuralların içinde
izlenebilirliğe (bir adım öncesi-bir adım sonrası kuralı) ve şeffaflığa (kamuya bilgi) ise ayrı bir önem verilmiştir.
Sözkonusu mevzuatta iç ve dış ticarette canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerin serbest dolaşımı için usul ve esaslar
belirlenmiştir. Sertifikalar, hayvanların kimliklendirilmesi ve faaliyetlerin kaydı gibi kontrollerin üretim aşamasında
yapılması zorunlu kılınmıştır. İthal edilen ve topluluk içi canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin merkezi
bir veri tabanına girilmesi ve yönetilmesi, hayvan ve hayvansal ürünlerin kontrolü ve izlenebilirliği esasdır. AB ortak
balıkçılık politikasına göre İzlenebilirlik kapsamında avcılıkta, teknelerdeki su ürünlerinin sadece kayıtlı alıcılar yada
kayıtlı mezat yerlerinde satılması, ilk alıcının kayıtlı olması, asgari büyüklüğün belirlendiği ürünlerin satışı,
depolanması yada nakliyesinden sorumlu olanların ürünlerin coğrafi menşeini kanıtlaması gerekmektedir. Ayrıca,
bu ürünlerin satışını yapanların ortak piyasa düzenleri kapsamında su ürünlerinin tazelik ve boyu konusunda, ürünlerin
pazarlama standartlarına uymasını temin etmeleri ve tüketiciyi bilgilendirmek için gerekli tedbirleri almaları
gerekmektedir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde de benzer kurallar geçerli olup, balığın nerden alındığı, besleme sürecinde
hangi yemin nereden, ne kadar alındığı, ne ilaç verildiği ve asılama ile ilgili bilgilerle beraber nereye satıldığının kayıt
altına alınması, aynı zamanda balık refahı kurallarına uyulması istenmektedir.
Anahtar Kelimeler: İzlenebilirlik, AB, Türkiye, avcılık, yetiştiricilik
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Introduction
Schizochytrium sp. is widely studied microalgae to obtain high content of polyunsaturated fatty acids especially
docosahexaenoic acid (DHA). They contain various bioactive compounds that can be used as pharmaceutical raw
material, food additive, aquaculture and animal feed. Today, approximately 85% of the industrial scale omega-3 fatty
acid production is derived from fish oils. However, fish oil contain harmful compounds and heavy metals such as
mercury, dioxin, polychloride biphenyl due to sea pollution. It is also known that fish can not produce the omega-3
fatty acids that they have in their bodies and provide them from algae. Schizochytrium sp. S31 which is known as
GRAS (generally recognized as safe), grown rapidly and produced high amount of DHA can be used as an alternative
to fish oils.
Material and Methods
Schizochytrium sp. S31 (ATCC 20888), which was preserved in the American Type Culture Collection (ATCC) was
used in the present study. Microalgal growth studies conducted via inoculation of viable cells into a sterile complex
medium under optimum temperature, pH, and stirring conditions in Biostat A Plus bioreactor. Cell pellet was dried in
a lyophilizer bu using Teknosem TRS-2 stainless stain lyophilizer, which has -65°C condenser temperature and 2.5m3
vacuum capacity. 5g dryed biomass was dissolved in 100ml hexane containing erlen-mayer and incubated at 25°C,
225rpm for 6 hours. FAMEs were tranffered to bottle containing Na2SO4/heptane to remove any residual moisture
and analyzed using an Agilent 6850 GC with Agilent HP 88 column. The free fatty acids (FFAs) and the non-polar
components are separately recovered and measured wih KOH titration method. Elemental composition was
determined using a Carlo Erba EA 1108 elemental analyzer.
Results and Discussion
Cell dry weight was calculated as 65 g/l at the end of the incubation. According to lipid extraction result, total lipid
content was calculated as 27.5 % of the cell dry weight. Fatty acid compositions obtained from the GC analysis, the
two fatty acids, C16:0 and C22:6 accounted for about 90% of total fatty acid content. Free fatty acid, anisidin, peroxide
and unsaponifiable matter values were determined below the limit when it is compared to fish oil. According to
elemental anaylsis results, Arcenic, Cadmium, Copper, Iron, Lead and Mercury level were below 0,2ppm.
Heterotrophic cultivation of Schizochytrium sp. S31 is an excellent opportunity to provide alternative omega-3 sources
since it contain high amount of DHA with very low heavy metal content. The fatty acids can be extracted from algae
and used in foods, or the biomass can be used directly as a feed additive in various animal industries such as
aquaculture.
Key Words: Schizochytrium sp. S31, omega-3, fish oil, food safety
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Giriş
Dünya nüfusunun giderek yoğunlaşmasına bağlı olarak, insan sağlığı ve beslenmesinde önemli bir yere sahip olan et
ve et ürünlerine olan talep de giderek artmaktadır. Türkiye’de gıda sanayii üretiminde önemli bir yere hakim olan et
ve et ürünlerinin tüketicilere sağlıklı bir şekilde ulaştırılabilmesi gıda güvenliği konusundaki gelişmelerle yakından
ilgilidir.
Materyal ve Metot
Bu çalışma gıda güvenliğini sağlamanın temel öğesi için ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi standardının yanı sıra,
GMP (Good Manufacturing Practice - İyi Üretim Teknikleri/ Uygulamaları) ve HACCP (Hazard Analysis Critical
Control PointTehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları), BRC (British Retails Concortium), IFS (international
Food Standart), ISO 22000:2005-GGYS gibi uygulama standartları kullanılarak hazırlanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Kırmızı et ve et ürünleri sanayii, hayvanların mezbahadaki kesiminden başlayarak paketlenmesine kadar geçen tüm
süreci içermektedir. Türkiye’de söz konusu sanayide, kamu-özel sektöre ait mezbahalar, kombinalar, Et ve Balık
Ürünleri Kurumu’na ait kombinalar ve et ürünleri üreten tesisler bu konuda faaliyet gösteren kuruluşların başında
gelmektedir. Bununla beraber, et ve et ürünleri sanayiinde gıda güvenliğinin sağlanabilmesi açısından söz konusu
kurum ve kuruluşlarda alınacak önlemler yeterli olmamaktadır.
Hammaddesini hayvancılık sektöründen alan sanayide, gıda güvenliğinin sağlanmasının önünde duran engellerin
hayvanların yetiştirilmesinden başlayarak, et ve et ürünlerinin tüketiciye ulaşmasına kadar geçen zincir boyunca
belirlenebilmesi gerekmektedir. Hayvanlara uygulanan tedaviler ve ilaçlar, hayvan yemleri, hayvan hastalıkları,
kaliteli kaba yem üretimi için gerekli tohum, teknik bilgi, mekanizasyon ve sulama gibi konularda da eksiklikler gibi
hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlar, et ve et ürünleri sanayiinin sağlıklı bir şekilde işleyişini de engellemektedir.
Kasaplık hayvanların nakil şartları arzu edilen düzeyde olmaması, kesimden önce hayvanlara yapılan kötü muameleler
nedeniyle hayvanlar strese girebilmekte ve bunun sonucunda et kalitesi olumsuz yönde etkilenebilmektedir.
Türkiye’de gıda güvenliği açısından son derece önemli olan izlenebilirlik et ve et ürünleri sektöründe
sağlanamadığından, sektörde üretim aşamasından başlayarak, tüm arz zinciri boyunca izleme sistemleri kurulmalıdır.
Tarım-sanayii entegrasyonu sağlanmalı, bu çerçevede sözleşmeli yetiştiricilik teşvik edilmeli ve üretim kalitesine göre
fiyatlandırma yapılmalıdır. Teknik ve hijyenik koşulları yeterli, ruhsatlı işletmelerde kurulu kapasitenin yeterince
kullanılmasını sağlamak, güvenli ve kaliteli üretimi arttıracak, sanayinin gelişimine de katkıda bulunacaktır. Ayrıca,
üreticilerin eğitim düzeyinin düşük olmasından kaynaklanan hayvan hastalıkları ve yemleme gibi teknik konulardaki
bilgi eksiklikleri, gıda güvenliği uygulamalarını sınırlamaktadır. Bu nedenle, başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı olmak üzere, sektör paydaşı olan tüm kurum ve kuruluşlar üreticilerin bilinçlendirilmesi ve eğitilmesine
öncelik ve önem verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: et, gıda güvenliği, Türkiye'deki sorunlar
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Genetik ve moleküler biyolojide meydana gelen gelişmeler, organizmaların genetik yapılarının mühendislik
işlemleriyle işlenebilmesini ve biçimlenebilmesini mümkün kılmıştır. Biyoteknolojik yöntemlerle kendi türü
haricinde bir türden gen aktarılarak belirli özellikleri değiştirilmiş bitki, hayvan ya da mikroorganizmalara “Genetiği
Değiştirilmiş Organizma (GDO)” denilmektedir.
Materyal ve Metot
Bu derleme çalışmasında Genetiği Değiştirilmiş Organizma ile ilgili bilgiler ulusal ve uluslararası makaleler, raporlar
ve tezler referans alınarak hazırlanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Biyoteknolojik alanda meydana gelen gelişmeler birçok alanda olduğu gibi gıda sektöründe de değişimlere yol
açmıştır. Geleneksel yöntemlerle yapılan üretimler yerlerini biyoteknolojik yöntemlere bırakmaya başlamıştır. Dünya
nüfusundaki hızlı artış ve insanların beslenmesi zorunluluğu tarımsal araştırmalara önem verilmesini sağlamış, bu
araştırmalar sonucunda, özellikle son 50 yılda tarımsal üretimde önemli artışlar elde edilmiştir. İnsan sağlığını
yakından ilgilendiren ve artan dünya nüfusunun iyi ve dengeli beslenmesinde en önemli faktör olan gıdanın; bol, ucuz,
kaliteli ve sağlıklı üretilmesi gerekmektedir. Genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımıyla hastalıklara ve
zararlılara karşı dayanıklılık, yabancı ot ilaçlarına dayanıklılık, meyve olgunlaşma sürecinin değiştirilmesi, besin
öğelerince zenginleştirilmesi ve iyileştirilmesi, raf ve depolama ömrünün uzatılması ve aromanın arttırılması gibi
faydaların olduğu düşünülmektedir. Ancak besin kalitesindeki değişiklik, gıda güvenliği, alerjik reaksiyonlar ve
bunların toksik etkileri ile ilgili önemli risklerin de varlığı dikkate alınmalıdır.
Gen teknolojisinin oldukça yeni olması ve çok hızlı gelişmesi nedeniyle ileri sürülen bütün görüşleri kesin olarak
ispatlayacak kadar yeterli bilimsel veri bulunmamaktadır. Zaman içinde gerçekleştirilecek araştırmalar ve elde
edilecek sonuçlar bu alandaki sorulara daha iyi ışık tutacaktır.
Anahtar Kelimeler: Genetiği değiştirilmiş organizma, GDO, biyoteknoloji
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Introduction
Food can become contaminated at any stage during production, distribution and preparation. Trace metals can also
contaminate foods through agricultural technology, industrial pollution, geological sources and food
processing. While metals like selenium, iron, nickel, copper, zinc and manganese are essential metals since they play
an important role in biological systems, aluminium, lead and cadmium are non-essential metals and they are toxic
even in trace amounts. Furthermore, the essential metals can also cause toxic effects when the metal intake is
excessive. The objective of this study was to assess the level of aluminium (Al), boron (B), cadmium (Cd), cobalt
(Co), copper (Cu), chromium (Cr), iron (Fe), lead (Pb), magnesium (Mg), manganese (Mn), nickel (Ni) and zinc (Zn)
in various canned foods sold in public-market.
Material and Methods
Canned foods including pea, chickpea, mixed vegetable, pickle, bean, tomato, corn, pineapple, mushroom were
purchased from supermarkets from Aydın-Turkey. 1.0 g of samples were weighed, transferred into a porcelain crucible
and placed in a muffle furnace. The muffle furnace temperature was gradually increased to 650 °C and held at this
temperature for 16 hours. Then 5 mL of 25 % (v / v) HNO3 was added to the ash. The ash suspension was filtered and
the solution was completed to 25 mL. Inductively coupled plasma optical emission spectrometry was used for the
determination of the elements.
Result and Discussion
The levels of elements were found in the range 0.57–2.16 µg/g for aluminium, 0–17.48 µg/g for boron, 0-0.05 µg/g
for cadmium, 0–0.45 µg/g for cobalt, 4.39–53.98 µg/g for copper, 5.53–87.84 µg/g for iron, 0–2.57 µg/g for lead,
192.06–1222.85 µg/g for magnesium, 1.73–24.85 µg/g for manganese, 1.05–5.09 µg/g for nickel, and 8.1–37.52 µg/g
for zinc. The accuracy of the method was determined by use of a standard reference material (lyophilised brown breadBCR 191). The determined values were compatible with the certified reference values.
Key Words: Trace metal, canned food, ICP OES

605

(13233) Çevre Dostu Üretim Tekniği: Akuaponik Sistem / Environmentally Friendly
Production Technique: Aquaponic System
1

NAFİYE ADAK 1, NURDAN TOPAKCI 1
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
nafiye@akdeniz.edu.tr

Giriş
Ülkemizde ve dünyada küresel ısınmanın artması ile birlikte bitkisel yetiştiricilik önemli düzeyde etkilenmekte, taban
suyundaki su rezervleri azalmakta, tarım alanları çoraklaşmakta, toprak yüzeyinde tuz birikimi meydana gelmekte ve
erozyon gibi ekolojik bozulma tehlikeleri de artmaktadır. Bu nedenlerle özellikle son yıllarda ülkemizde,
konvansiyonel tekniklere göre daha az su, gübre, pestisit ve işgücü kullanımını gerektiren topraksız üretim teknikleri
(hidroponik sistem) kullanılmaya başlanmıştır. Bu tarım tekniğin toprak kullanılmadan, her türlü alanda yapılabilmesi
ve açık/kapalı sistemlerle çevre kirliliğini kontrol edebilmesi sürdürülebilir bir tarım tekniği olmasının en önemli
nedenidir. Ayrıca bu tarım tekniğine balık ve deniz canlıları yetiştirme sistemlerinin (akuakültür sistem) ilavesiyle,
aynı yetiştiricilik sisteminde hem bitki, hem de balık yetiştiriciliği mümkün olmaktadır.
Materyal ve Metot
Akuakültür sistemlerin hidroponik sistemlerle koordine edilmesi ile oluşturulan bu ‘Akuaponik Sistemler’ çevreyi
koruyan sürdürülebilir bir gıda üretim sistemidir. Hidroponik sistemde bitkiler tamamıyla su içinde yetiştirilebildiği
gibi, torf, perlit, kokopit gibi yetiştirme ortamlarında da yetiştirilebilmektedir.
Bulgular ve Tartışma
Akuakültür sisteminde ise yemleri tüketen balıklar amonyakça zengin atık üretmektedirler. Aşırı miktarda biriken atık
maddeler balıklar için toksik etki göstermektedirler. Balık tanklarında ve yetiştirme ortamlarındaki bakteriler, bu
amonyağı önce nitrite, daha sonra da nitrata dönüştürmektedirler. Bitkiler dönüştürülmüş olan nitratı besin olarak
tüketmekte ve gübre kaynağı olarak kullanmaktadırlar. Aynı zamanda bitki kökleri, suyu balıkların kullanımı için
filtrelemekte ve balıklara tekrar gönderilebilmektedir. Oksijen içeren ortamda bu döngü devam etmekte ve
sürdürülebilir alternatif bir gıda üretim sistemi oluşturulabilmektedir. Bu sistem ile hem sebze üretimi, hem de protein
bakımından zengin balık üretimi mümkün olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: topraksız tarım, bitki, balık
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Giriş
Aromatik bitki ve baharatlardaki eser elementler, tıbbi ve toksik özelliklerinden dolayı aktif kimyasal bileşenlerin
oluşumunda çok önemli bir rol oynamaktadır. Bazı metaller temel besleyicilerdir (çinko, demir, bakır ve kobalt) ve
yüksek konsantrasyonlarda toksik etki gösterirken bazılarının da (kurşun ve kadmiyum) bilinen hiçbir faydalı özelliği
yoktur sadece toksiktir. Günümüzde aromatik bitkiler ve baharatlar birbirleri ile karıştırılsa da aralarında ciddi fark
vardır. Aromatik bitkilerin yaprakları veya çiçekleri taze, kurutulmuş, kıyılmış, kırılmış, dövülmüş şekillerde,
yemeklerde, çaylarda, içeceklerde, soslarda kullanılır. Baharatlar da genel olarak tropikal bölgelerde yetiştirilirler ve
aromatik bitkilere nazaran çok daha keskin aromalara sahiptirler. Baharat bitkisinin çok daha fazlasından,
yaprağından, dalından, kökünden, gövdesinden, yumrusundan, tohumundan, çiçeğinden, her şeyinden
faydalanılmaktadır.
Materyal ve Metot
Bitki kökenli gıdalarda hava, su, toprak gibi antropojenik faaliyetlerden gelen ve bitki içinde birikebilen ağır metaller
bulunabilir. Dolayısıyla, baharat tüketimi, potansiyel metal kontaminasyonuna neden olarak insan sağlığı için tehlike
oluşturur. Bu çalışmada aromatik bitki ve baharat örneklerine yaş yakma ve mikrodalga çözünürleştirme teknikleri
uygulanarak elementler alevli atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayin edilmiştir. Mikrodalga ile çözünürleştirme
de 0.3 g örnek alınarak asit karışımı ilavesi ile kapalı kapta çözünürleştirme gerçekleştirilmiş ve süzülerek 25 mL’ye
seyreltilmiştir. Yaş yakma metodunda ise 0.25 g örnek asit karışımı ile ısıtıcı tablada 70 0C’de berrak çözelti elde
edilene kadar çözünürleştirilmiş ve süzülerek 25 mL’ye seyreltilmiştir. Aynı işlemler blank için de yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Baharat ve aromatik bitki örnekleri belirtilen örnek hazırlama teknikleri ile ön işlemden geçirildikten sonra alevli
atomik absorpsiyon spektrometresi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre insan vücudunda bulunması gereken
makro element miktarları fazla tayin edilirken, vücudumuz için zararlı olan toksik metaller gözlenememiştir. Bunlara
ilave olarak mikro elementler vücut için bulunması gereken düzeylerdedir.
Anahtar Kelimeler: Baharat, Aromatik Bitki, Mikrodalga, Yaş yakma, AAS
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Introduction
Fish is a very important part of a healthy human diet. It is rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids, liposoluble
vitamins and essential minerals and is a major source of high quality proteins. Nevertheless, fish can also accumulate
elevated levels of environmental contaminants, such as heavy metals. Rainbow trout is the main freshwater fish species
farmed in Turkey. Trout cage culture has grown significantly over the last decade in dam reservoirs of Turkey,
especially in Keban Dam Reservoir, which has the biggest rainbow trout production capacity. The main objectives of
this study were to perform human health risk assessment for carcinogenic and noncarcinogenic metals ingested via
consumption of farmed rainbow trout.
Material and Methods
Farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) were collected from four cage farming facilities in the Keban Dam
Reservoir. Immediately after collection, fish were transferred to the laboratory on ice boxes. For heavy metal content
determinations, 1.0 g fish muscle sample was digested in teflon vessels with 10 ml HNO3:H2O2 (4:1) mixture in a
microwave digestion unit. After cooling to room temperature, the digested sample solutions were adjusted to 50 mL
with ultrapure water. The levels of As, Cd, Pb, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni and Zn in the fish extracts were measured by
a flame/graphite furnace atomic absorption spectrometry. In this study, to assess the human health risks for
carcinogenic and non-carcinogenic metals associated with fish consumption, multiple approaches were used: (1)
estimated daily intake (EDI, µg/kg bw/day); (2) target hazard quotient (THQ) and total target hazard quotient (TTHQ);
(3) lifetime cancer risk (CR).
Results and Discussion
The estimated daily intake values of ten metals were well below the tolerable daily intake (TDI) limits, indicating that
there was no health risk associated with the intake studied heavy metals through the consumption of examined fish
samples. The target hazard quotient (THQ) value (<0.02) of each metal due to consumption of farmed rainbow trout
did not exceed the hazard quotient threshold of 1. TTHQ value was also smaller than 1. THQ and TTHQ values
suggested that there was no health risk for the adults in Turkey due to the intake of either individual metal or ten
metals contained in farmed rainbow trout.
The carcinogenic risk (CR) value for inorganic As (iAs) due to exposure from consumption of farmed rainbow trout
was 1.09 × 10-6. In general, a lifetime cancer risk above 10-4 is considered unacceptable, cancer risk lower than 106 is considered to be negligible and cancer risk between 10-6 and 10-4 is generally considered an acceptable range. In
this study, the CR value of iAs was within the acceptable range of 10-4 and 10-6. According to these results, there
was no carcinogenic risk from consumption of farmed rainbow trout.
Key Words: Human Health Risks, Heavy Metals, Farmed Rainbow Trout
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Introduction
Due to their toxicological effects, high persistence, bioaccumulation and biomagnification in the food chain, heavy
metals are among the most dangerous pollutants in the the aquatic ecosystems. They can cause toxic effects in fish
and may be bioaccumulated via food chain to hazardous levels, thus posing potential health risk to humans who eat
fish. Heavy metals can be classified as carcinogen and non-carcinogen, which can cause carcinogenic and noncarcinogenic effects on humans. For both carcinogenic and non-carcinogenic metals associated with fish consumption,
several human health risk assessment methods have been developed by US Environmental Protection Agency
(USEPA). The main objective of this study was to perform human health risk assessment for carcinogenic and noncarcinogenic metals ingested via consumption of mangar living in the Keban Dam Reservoir.
Material and Methods
In the present study, eleven sampling sites were selected on the Keban Dam Reservoir. At sampling sites, mangar
(Luciobarbus esocinus) individuals were caught using gill nets. The concentrations of As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn,
Ni, Pb and Zn were determined in muscle tissue of mangar. For this, 1.0 g of previously homoginesed muscle sample
was digested in teflon vessels with 8 ml HNO3 (65%) and 2 mL H2O2 (30%) mixture in a microwave digestion unit.
After cooling to room temperature, the digested sample solutions were transferred into polyethylene flasks and
adjusted to 50 mL with ultrapure water. Concentrations of ten metals in extracts were determined by flame/graphite
furnace atomic absorption spectrometry.
Results and Discussion
The estimated daily intake values for the examined mangar were well below the tolerable daily intake (TDI) limits,
indicating that there was no health risk. The THQ value (<0.015) of each metal did not exceed the hazard quotient
threshold of 1. In this study, total THQ value was also smaller than 1, suggesting there was no non-carcinogenic health
risk due to the intake of these examined metals. The carcinogenic risk value of inorganic As was below 10-6.
According to these results, there was no carcinogenic risk from consumption of mangar. The maximum allowable
monthly consumption limits (CRmm) were calculated to determine how many meals of mangar from Keban Dam
Reservoir can safely be eaten per month with no adverse carcinogenic health effects. According to CRmm values of
inorganic As, adults may safely consume 39 meals of mangar per month. Thus, CRmm value calculated for mangar
is categorized as safe fish consumption because it is >16 meals/month.
Acknowledgments
The study was supported by The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) (Project No:
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Küresel ticaret zincirinin önemli bir unsuru olan hayvansal gıdalar, halk sağlığını doğrudan etkileyebilecek çeşitli
zoonoz hastalıkları ve gıda zehirlenmesi risklerini beraberinde getirmektedir. Bu etkiler hem kamunun hem de
bireylerin sağlık harcamalarında artışa, toplu hayvan ölümlerine ve arz zincirinde daha birçok ekonomik etkiye neden
olabilmektedir. Bu nedenle insanın en temel ihtiyaçlarından olan beslenme ve sağlıklı yaşamın ekonomik
ulaşılabilirliğinin mümkün olabilmesi için gıda güvenliğinin hayvan refahı seviyesinin iyileştirilerek sağlanması son
derece önemlidir.
Hayvan refahı, en basit ifadeyle "hayvanların türüne özgü ihtiyaçlarının tatmini" olarak tanımlanmaktadır. Hayvan
refahı, hayvanların sağlığı ve insancıl muamele edilmesiyle ilgili olmakla birlikte, toplum refahının da önemli bir
unsurudur. Beslenme ve güvenli gıda temini, hem toplum refahının ve sağlığının korunmasında, hem de ülke
ekonomisinde ve kalkınmada temel işlevi olan önemli konulardan biridir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Gıda Tarım
Örgütü (FAO) gıda güvenliğini; "sağlıklı ve kusursuz gıda üretimini sağlamak amacıyla gıdaların üretim, işleme,
muhafaza, taşıma ve dağıtım aşamalarında gerekli kurallara uyulması ve önlemlerin alınması" olarak tanımlamaktadır.
Gıda güvenliğini etkileyen tüm tehlikeler biyolojik, kimyasal, fiziksel bulaşmalardan ve üretim sırasındaki bazı hatalı
hayvan refahı uygulamalarından kaynaklanmaktadır.
Bu çalışmanın dört temel amacı bulunmaktadır. Birinci olarak, hayvan refahı ve gıda güvenliğini kavramsal açıdan
incelemektir. İkinci olarak, hayvan refahı ve gıda güvenliği arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Üçüncü olarak,
hayvan refahı ile gıda güvenliği arasındaki ilişkinin ekonomi kapsamında değerlendirilmesidir. Son olarak, gıda
güvenliğinin sağlanması sürecinde hayvan refahına ilişkin öneriler yer almaktadır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmanın ana materyalini uluslararası kuruluşların raporları ile bilimsel çalışmalar oluşturmuş olup çalışmada
literatür araştırması yöntemi kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışma sonucunda elde edilen bulguların başında gıda güvenliğinde hayvan refahının öneminin henüz yeterince
anlaşılamaması gelmektedir. Bu nedenle hayvan refahının iyileştirilmesi sürecinde en önemli aktörler olan tüketiciler,
üreticiler, medya, araştırmacılar ve politika belirleyiciler çeşitli uygulamalar ile bilinçlandirilmeli ve eyleme
geçmelidir. Çalışma sonucunda ortaya konan bir diğer önemli bulgu, hayvan refahının sadece hayvan sağlığı ile ilgili
olmayıp aynı zamanda gıda kalitesi ve gıda güvenliği yakından ilişkili olup önemli ekonomik etkilere sebep
olduğudur.
Anahtar Kelimeler: hayvan refahı, gıda güvenliği, toplum refahı, zoonoz hastalıklar
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Giriş
Günümüzde hızlı nüfus artışı, artan yapı yoğunluğu ve gelişen ileri teknoloji ürünlerinin oluşturduğu antropojen
etkiler, kentlerdeki yaşam kalitesini giderek azaltmaktadır. Modern kentsel çevrelerin oluşturduğu ortamlar bir yandan
yaşamı kolaylaştırırken, diğer yandan hava kirliliği ve gürültü gibi etkenlerle insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere
neden olmaktadır. Yeşil alanlar, kentsel mekanlarda insan yaşamı ve gereksinimleri açısından büyük önem
taşımaktadır. Bu alanlar, değişik kentsel kullanımlar arasında sirkülasyon ve fiziksel konfor sağlama, kente estetik
değer kazandırma, rekreasyon fırsatları sunma gibi işlevlerinin yanı sıra gürültüyü ve kirliliği azaltma gibi işlevleriyle
de insan sağlığı ve yaşam kalitesine olumlu etkilerde bulunmaktadırlar.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada, insan sağlığı açısından büyük önem taşıyan kentsel hava kalitesinin artırılmasında açık ve yeşil alanların
önemi vurgulanacak, biyomonitör bitkiler ve hava kirliliği kavramları açıklanacak ve hava kirliliği ile mücadelede
kullanılan bitkiler konusunda yapılan bilimsel araştırma sonuçlarından örnekler verilecektir. Bilimsel araştırma
sonuçlarından, kentsel yeşil alanların bu yönde planlanması ve hava kirliliği kontrolünde nasıl yararlanılabileceğine
dair çıkarımlarda bulunulacak ve kentlerimizde yeşil dokunun geliştirilmesi ve insanların yaşam kalitesinin
yükseltilmesi yönünde alınması gereken önlemler sıralanacaktır.
Bulgular ve Tartışma
Geleneksel hava kirliliği programları hava kirleticilerini kaynağında kontrol etmeye odaklanmaktadır. Bu yaklaşım
yeni kirleticilerin emisyonunu etkili bir şekilde azaltabilmekle birlikte havada bulunan mevcut kirleticilere etki
etmemektedir. Havadaki partikül konsantrasyonları, kuru birikim ve mikroklimatik etkileri ile yeşil alanlar tarafından
önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Bitkilerin gerçekleştirdiği fotosentez işlemi ve dal ve yapraklarının oluşturduğu
pürüzlü yüzeyler, hava kirleticilerini azaltmaktadır. Yapılan araştırmalar yaşlı bir Kayın (Fagus sp.) ağacının bir saatte
2350 gr. CO2 absorbe edebildiğini ortaya koymuştur ki, bu miktar 10 evden havaya verilen CO2 hacmine eşdeğer
sayılmaktadır. Yeşil alanların atmosferdeki tozları tutma yönünden de önemli işlevleri bulunmaktadır. Örneğin; araç
trafiğini yaya trafiğinden ayıran 1 metre yüksekliğinde bir yeşil çitin, tozları ve eksozla yayılan Kurşun (Pb) miktarını
yarı yarıya azalttığı saptanmıştır. Beckett ve ark. tarafından 2000 yılında yapılan bir çalışmada, farklı ağaç türlerinin
(Pinus sp., Cupressus sp., Sorbus aria, Populus sp., Acer campestre) hava kalitesi üzerine etkilerini
değerlendirmişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre, denemede kullanılan türlerin hepsi havada bulunan partiküllerden
özellikle insana zararlı olabilecek boyutta olanları (2,5-10 μm, 1-2,5 μm ve <1 μm) yüksek oranlarda yakalamışlardır.
Ayrıca, çalışmada iğne yapraklılar geniş yapraklı türlere göre belirgin biçimde daha fazla materyal yakalarken, bunlar
içinde çamlar servilere göre daha fazla partikül yakalamışlardır. Keller'in 1919 yılında yaptığı çalışmada kenti saran
bir yeşil kuşağın, havadaki kurşun oranını % 85 oranında azalttığını saptamıştır. Almanya'nın Frankfurt kentinde
Olembo ve Rham tarafından 1987 yılında yapılan araştırmalar, kenti çevreleyen 50 - 100 m. genişlikteki orman
kuşağının hava sıcaklığını 3.5 °C azalttığını, hava nemini de % 5 oranında artırdığını ortaya koymuştur. ABD’de
McPherson tarafından 1998'de yapılan bir diğer çalışma 6 milyon ağacın 304.000 ton atmosferik karbondioksiti
tüketerek, sera gazı etkisini azalttığını ortaya koymuştur. Yeşil alanlar ayrıca, mikro iklimleri değiştirerek kirlilik
azaltımı üzerinde dolaylı bir etkiye de sahiptir. Bitkiler, sağladıkları gölge ile konut iç hava sıcaklığını düşürürler ve
böylece klima için elektrik kullanımı azalır. Nihai sonuç, enerji tüketiminin azalması nedeniyle santrallerden çıkan
kirletici maddelerin emisyonunun azalmasıdır. Yeşil alanlar ayrıca, kentsel yüzeylerin yansıma oranını ve
evapotranspirasyonu değiştirerek ortam hava sıcaklığını düşürür.
Anahtar Kelimeler: Hava kirliliği, Kentsel Yeşil Alanlar, Biyomonitör bitkiler.
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2017 Şubat-Temmuz döneminde (6 aylık), İzmir - Bornova ilçesindeki hava kirliliğini değerlendirmek üzere 24 saatlik
yağmur suyu örnekleri (200 ml.), EGE-MATAL istasyon seçilerek toplanmış ve Rn-222 tayini yapılmıştır. Ayrıca
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Bornova hava kirliliği izleme istasyonu verileri, yağışlı günlerin
tarihleri gözönüne alınarak havadaki partikül (PM10) yoğunluğu açısından incelenmiştir. Değerlendirme, Rn-222
konsantrasyonları ile PM10 arasında korelasyon ilişkisi kurularak yapılmıştır. Bornova hava kalitesini etkileyen
etmenler belirlenerek, korelasyon sonucu ortaya konulmuştur. Ayrıca genelde sucul ortam kirliliği; statik su
kütlelerinde incelenirken bu çalışmada dinamik su yapısı olan yağmur suyu araştırma konusu olarak seçilmiştir. Hem
hava kirliliği değerlendirme çalışması hem de atmosferedeki su döngüsü gözönüne alındığında dünyadaki su
rezervleri, toprak ve canlı organizmalara kirlilik katkısı bakımından anlam teşkil etmektedir.
Meteryal ve Metot
Yağmur suyu örnekleri 24 saat içinde 200 ml. alınarak, radon ve ürünleri kollektör yöntemiyle (Saç, M. ve diğ., 2013)
bakır disk üzerinde 600 V gerilim altında 4 saat boyunca toplanır. Eberline Model SAC-4 dedektöründe ((ZnS(Ag)
alfa spektrometresi) disk üzerindeki radon ve ürünleri 20 dak. sayılır .Konsantrasyon hesaplanır.
Bulgular ve Tartışma
Dinamik su kütlesi olan yağmur suyu örnekleri (200 ml.) 6 ay boyunca 24 saat içinde toplanarak radonun yarı ömrü
olan 3,82 gün içerisinde kollektör yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen veriler 0,46 Bq/l ila 0,02 Bq/l arasında
değişmektedir. Aynı tarihlere ait PM10 verileri ise 73 µg/m3 ila 9 µg/m3 arasında değişir. Her iki veri seti arasındaki
korelasyon gözönüne alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Sağnak yağışlı ardışık günlerin radon ve PM10 yükleri
değerlendirilerek veriler günlük takip edilmiştir.
Teşekkür
Bu çalışmanın gerçekleşmesini sağlayan Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü ve EGE- MATAL ‘a teşekkür
ederiz.
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Son yıllarda çevresel etki değerleri üzerinde çokça durulmaktadır. Nedeni ne olursa olsun çevreye olumsuz etki eden
etmenler bulunup alternatif çözümler üretilerek ortamların yaşanabilir konuma getirilmesi gerekmektedir. Bu konuda
şüphesiz enerji kaynaklarının değişik amaçlarla kullanımında konunun yeteri kadar değerlendirilmeyişi önemli bir
faktör olarak görülmektedir.
Edirne ili şehir merkezindeki hava kirliliğinin; motorlu araçlardan, endüstri tesislerinden ve konutların ısıtılmasından
kaynaklandığı bilinmektedir. Hava kirliliğinin artışında Trakya Yöresinin iklim koşullarının ağır oluşunun büyük
etkisi vardır. Özellikle konutların ısıtılmasında yakıt olarak kömürün yaygın olarak kullanılması hava kirliliğinin
artmasına neden olmaktadır. Edirne il merkezinde ısınma amaçlı kömür olarak Keşan, Uzunköprü ilçeleri linyit
kömürü ve doğalgaz kullanılmaktadır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada, Edirne ili şehir merkezindeki yıllara göre; hava kirlilik değerleri, kömürlerin yanması sonucu oluşan
baca gazı bileşen değerleri, doğalgaza ait yoğunluk ve ısıl değerler, doğalgazın yanmasıyla oluşan baca gazı bileşen
değerleri incelenerek, ısınma amaçlı kömür ve doğalgaz kullanıldığında oluşan hava kirlilik değerleri
karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucu yüksek çıkan değerler Dünya sağlık örgütünün hava kirleticiler için
belirlemiş olduğu sınır değerleri ile kıyaslanarak bulgular elde edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Dünya sağlık örgütünün hava kirleticiler için belirlemiş olduğu sınır değerleri yıllık ortalama kükürt dioksit olarak 20
µg/ m³, partikül madde olarak 20 µg/ m³ tür. Bu değerler dikkate alındığında, Edirne il merkezinde hava kirliliği sınır
değerleri 2001 yılı Ocak ayında 22 kez aşılmıştır. Saatlik sınır değerlerinin aşılmasında ölçüm yapılan 31 il arasında
Edirne ili 4’üncü sırada yer almıştır. Özellikle kış aylarında gerek kükürt dioksit gerekse partikül madde değerlerinde
artış olmaktadır. Bu da bize bu artışın kış aylarında ısınma veya değişik amaçlı kullanılan linyit kömürlerinden
kaynaklandığını göstermektedir.
Edirne il merkezinde 2006 yılı ortalama kükürt dioksit değeri 96 µg/m³, partikül madde değeri 79 µg/ m³ iken,
Doğalgazın kullanılmaya başlandığı 2008 yılından itibaren ise Edirne il merkezindeki hava kalitesi 2012 yılı ortalama
kükürt dioksit değeri 40 µg/m³, partikül madde değeri 74 µg/m³, 2015 yılı ortalama kükürt dioksit değeri 24 µg/m³
,partikül madde değeri 56 µg/m³, 2016 yılı ortalama kükürt dioksit değeri 25 µg/m³, partikül madde değeri 46 µg/m³
olmuştur. Bu değerlerin kükürt dioksit ve partikül madde olarak olarak Dünya sağlık örgütünün ve Avrupa
Birliğinin sınır hava kirleticiler için vermiş olduğu değerlerin üzerinde olduğu görülmektedir.
Edirne il merkezinde Doğalgaz kullanılmaya başlandıktan sonra hava kalitesinde kükürt dioksit ve partikül madde
değerlerinde düşüş olduğu gözlenmektedir. Bu düşüş 2016 yılında 2006 yılına göre kükürt dioksit değerinde % 72.91,
partikül madde değerinde ise % 41.77 olmuştur.
Sonuç olarak kükürt dioksit ve partikül madde değerlerinde gerek aylık gerekse yıllık olarak değerlerin düşürülmesi
için Edirne il merkezinde Doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Edirne, Kükürt dioksit, Partikül, Doğalgaz, Kömür, Hava kirliliği
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(13494) Toksik Formaldehit ve Ksilen Buharının TWA-TLV STEL Değerlerinin Ölçüm
Değerlerinin Karşılaştırılması / Comparison of Measured Values of TWA-TLV STEL
Values of Toxic Formaldehyde and Ksilen Steam
1

HABİB SERDAR ADAY 1
İSTANBUL TİP FAKÜLTESİ
serdaraday1@gmail.com

Giriş
Rutin Patoloji laboratuvarlarında günlük 100-300 arasında biyopsi kabul edilmektedir. Bu doku ve/veya organlardan
oluşan örnekler farklı kimyasal maddeler ile doku takip ve fiksasyon işleminden geçirilerek kalıcı parafin bloklar
haline dönüştürülmektedir. Bu iş ve işlemler oldukça uzun ve emek yoğun faaliyetlerdir.
Materyal ve Metot
Bu iki temel kimyasal kolay inhale olabilmekte ve buharları ise WHO ve OSHA gibi kuruluşlar tarafından toksik
olarak kabul edilmektedir.Bu sebeple çalışanların bu kimyasalları dikkatli kullanmaları idarenin ise kullanımı kontrol
etmesi gerekmektedir. Bu sebeple 09.10.2013 tarih 28790 sayılı yönetmelikte personelinin korunmasına yönelik
tedbirleri tarif etmiştir. Bahse konu Yönetmelikten hareketle Anabilim Dalı Laboratuvarımızda farklı zamanlarda
toksik buhara en fazla maruz kalan 20 personellerimize solunum düzeyinde yaka kartı kullanılarak toksik xylene ve
% 38-40 formaldehit buharı gazı ölçümü yapılmıştır. Her iki kimyasal toksik gaz ölçüm grubu kendi arasında kısa
(TLV-STEL) süreli 15 dakika ve uzun süreli (TWA) günde 8 saat, çalışma boyunca süresi belirli ve tekrar edilebilen
maruziyetlerde çalışanların sağlığını bozmayacak ‘ zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyon’ tesbit ölçümü yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Toksik ksilen ve %38’lik formaldehit buharı ölçümü, solunum düzeyinde ve kart ile yapılmıştır. Toksik buhar
TWA’da 1 ölçümde yüksek değere yakın bulunmuş gerekli düzenleme yapılmış ardından yapılan kontrol ölçümünde
normal seviyenin altında tesbit edilmiş, TLV-STEL düzeyleri ise MAK altında görülmüştür. Formaldehitte ise
yalnızca TLV-STEL’de 1 ölçüm değeri yüksek değere yakın bulunmuş, yapılan düzenlemeler sonucunda bu ölçümde
MAK altına indirilmiştir.
TWA ve TLV-STEL arasındaki ölçülen değerlerin uyumlu, maruziyet miktarı ile maruziyet süresinin doğru orantılı
olduğu, kısa ve süreli maruziyetlerde yerinde alınacak tedbirler ile müsaade edilen azami konsantrasyon değerlerinin
kontrol altına tutulabileceği görülmüştür
Anahtar Kelimeler: Formaldehit, xylene, OSHA, MAK, TWA.
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(12105) Manisa İli İçsu Balıkları ve Çevresel Tehditler / Manisa City Freshwater Fishes
and Environmental Threats
GÖKTUĞ GÜL 1, NURCAN UZEL 1, ALİ GÜL 1
1
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
nrcnuzel@gmail.com
Giriş
Türkiye içsu potansiyeli ve barındırdığı balık faunası açısından önemli bir yere sahiptir. İç sularda 27-31familyaya ait
371-368 balık türü bulunmakta ve bunların %41,58’i endemiktir. Bu türler yaklaşık 26 havzadaki su sistemlerine
yayılmıştır. Bunlardan Ege Bölgesinde 17 500 km2 lik alana sahip olan Gediz Nehri Havzası’nın önemli bir kısmı
Manisa il sınırları içerisinde olup, balık biyoçeşitliliği ve bunlardan yaralanabilme potansiyeli oldukça yüksektir. Bu
çalışmada Manisa il sınırları içindeki sucul alanlarda bulunan balık taksonlarının tespiti ve bunlar üzerindeki çevresel
tehditlerin gözlem ve literatür bilgilerine göre belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Manisa ilindeki sucul ekosistemlerde Mart-Kasım 2014 tarihleri arasında 3 lentik ve 12 lotik su sistesmi olmak üzere
15 istasyonda çeşitli ağlar, kepçe ve elektroşoker cihazı kullanılarak örnekleme yapılmıştır. İstasyonların koordinatları
belirlenmiş ve gözlemler kaydedilmiştir. Balıklar %4’lük formaldehitte laboratuvara getirilmiş, fotoğrafları çekilmiş
ve çeşitli kaynaklardan yararlanılarak teşhisleri yapılmıştır. Gözlem sonuçları ve literatür bilgileriyle birlikte türlerin
bilimsel ve türkçe adları, yoğunlukları, endemizm durumu, IUCN kategorileri, konumu, kaynağı ve koruma
öncelikleri ile çevresel tehditler belirlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Gözlem ve literatüre göre yapılan değerlendirmede; Nemacheilidae (3), Salmonidae (1), Anguillidae (1), Cobitidae
(3), Cyprinidae (23) Cyprinodontidae (1), Gobiidae (1), Percidae (1), Poeciliidae (2), Siluridae (1), Atherinidae (1),
familyalarına ait 38 balık taksonu belirlenmiştir. Bunlardan 32'sinin doğal, 6'sının aşılama, 14'nün endemik, 3'nün
istilacı ve 1’nin koruma altında olduğu saptanmıştır. Çalışmada Alburnus chalcoides, Alburnus orontis, Anguilla
anguilla, Atherina boyeri, Barbus pergamonensis, Capoeta bergamae, Carassius gibelio, Cobitis taenia, Cyprinus
carpio, Gambusia affinis, Luciobarbus escherichi, Oxynoemacheilus angorae, Pseudorasbora parva, Rhodeus
amarus, Sander lucioperca, Silurus glanis, Squalius cephalus ve Squalius fellowesii olmak üzere 18 türe avlanma
yoluyla ulaşılmıştır. C. gibelio, C. idella, G. affinis, G. holbrooki, O. mykiss ve S. lucioperca’nın aşılama ya da
kaynağı belli olmayan yollardan bu alandaki su sistemlerine yayıldığı belirlenmiştir. Son yıllarda ülkemiz içsularında
hızla yayılan ve istilacı türler olarak bilinen A. boyeri, C. gibelio ve P. parva’nın araştırma alandaki su sistemlerinde
de hızla yayıldığı görülmüştür. Alburnus orontis, Alburnus chalcoides, Squalius cephalus, Carassius gibelio, Barbus
pergamonensis, Luciobarbus escherichi, Cyprinus carpio ve Oxynoemacheilus angorae’nın ekolojik hoşgörülerinin
yüksek olduğu ve araştırma alanında geniş bir yayılıma sahip oldukları belirlenmiştir.
Araştırma alanında bulunan Gediz Nehri Havzasındaki bazı akarsu ve göllerde balık taksonlarının yaşam alanlarının
tehdit altında olduğu ve biyoçeşitliliğin azalma eğilimine girdiği gözlemlenmiştir. Sucul ekosistemlerin evsel ve
endüstriyel atıklarla kirlendiği, bu durumun bazı bölgelerde ötrofikasyonu tetiklediği görülmüş ve ileriki yıllarda balık
popülasyonları açısından çok önemli problemlerin yaşanacağı izlenimi edinilmiştir. Ayrıca su rejimlerinde
değişiklikler olduğu, su sistemlerinden tarımsal amaçlı yoğun su kullanımı olduğu gözlemlenmiştir. Akarsular
üzerinde farklı nedenlere bağlı kurulan bent ve setlerin balıkların beslenme, üreme ve yayılım göçünü önemli ölçüde
engellediği görülmüştür. Manisa il sınırları içerisindeki göl ve akarsularda bulunan balık faunasının yüksek düzeyde
çevresel tehdit altında olduğu, bu nedenle koruma öncelikli türler belirlenmiş ve izleme önerilerinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Manisa, İçsu, Balık, Fauna, Çevresel tehdit

617

(12709) Isparta İli Sınırları İçindeki Aksu Çayı-Köprüçay Nehri’nin Balık Türleri ve
Dağılımları / The Distribution and Fish Species of Aksu Steram-Köprüçay River in
Isparta Province
1

HABİL UĞUR KOCA 1, MURTAZA ÖLMEZ 1
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
ugurkoca@sdu.edu.tr

Giriş
Sucul yaşam alanlarının geniş bir coğrafyaya yayılarak biyolojik ve ekolojik açıdan önemli balık türlerini
barındırması, araştırmacıların bu alanlarda çalışma yapmalarına olanak sağlamıştır. Akdeniz Bölgesi’nin önemli su
kaynaklarından biri olan Aksu Çayı-Köprüçay Nehri (Isparta-Türkiye)’nde yürütülen bu çalışmada Cyprinidae
familyasına
ait
2’si
endemik
3
tür
[Capoeta
antalyensis (Battalgil,
1944), Pseudophoxinus
fahrettini Freyhof&Özuluğ, 2009), Carassius gibelio (Bloch, 1782)], Cobitidae familyasına ait endemik 1 tür [Cobitis
turcica Hankó, 1925] ile Salmonidae familyasına ait endemik 1 tür [Salmo labecula Turan, Kottelat&Engin, 2012]
belirlenmiştir. Carassius gibelio (Bloch, 1782) türüne ait ilk bilgi bölge için tarafımızdan verilmektedir.
Materyal ve Metot
Araştırma sahası olarak toplam uzunluğu 156 km olan Aksu Çayı-Köprüçay Nehri’nin Isparta ili sınırlarında kalan 82
km’lik kısmında belirlenen 6 istasyon seçilmiştir. Mart 2009-Şubat 2010 tarihleri arasında aylık periyotlarda ve ayda
bir defa yürütülen araştırmada balık örneklerinin avlanmasında elektroşok cihazı kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Mart 2009-Şubat 2010 tarihleri arasında Aksu Çayı-Köprüçay Nehri (Isparta-Türkiye)’nde yürütülen bu çalışma
sonucunda belirlenen 6 istasyondan toplam 2366 birey yakalanmış, 3 familyaya ait 5 tür tespit edilmiştir. Cyprinidae
familyasının 1981 bireyle en baskın familya olmuştur.
Araştırma süresince C. antalyensis 1163 bireyle akarsuda bulunan en yoğun tür olarak karşımıza çıkmakla birlikte
birinci ve ikinci istasyonlarda yoğun bir şekilde yakalanmıştır. C. antalyensis’den sonra akarsuda 771 bireyle en fazla
tespit edilen tür P. fahrettini’dir. En yoğun olarak üçüncü istasyonda ve mart ayında avlanmıştır. C. gibelio nisaneylül ayları arasında sadece 3. istasyonda 47 adet avlanmıştır. İstasyon Karacahisar kolu ile bağlantılıdır ve kolun üst
kısmında baraj gölü bulunmaktadır. C. turcica 258 bireyle 3., 4. ve 5. istasyonlarda avlanmıştır. S. labecula ise 6.
istasyon olan akarsuyun kaynak bölgesinde 127 adet avlanmıştır.
C. gibelio’nun yabancı bir tür olarak varlığı endemik türleri barındıran bu kaynak ve bölgenin korunması açısından
önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Isparta, Aksu Çayı-Köprüçay Nehri, Balık Türleri, Dağılım / Isparta, Aksu Stream-Köprüçay
River, Fish Species, Distribution
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(12739) Dicle Üniversitesi Kabaklı Göleti: Sucul Bir Cennet Can Çekişiyor / Dicle
UNIVERSITY Kabaklı Pond: An Aquatic Paradise is About to Vanish
ERHAN ÜNLÜ 1, AYSEL BEKLEYEN 1, RECEP KARAKAS 1
1
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
aybek@dicle.edu.tr
Giriş
Gerek doğal gerekse yapay sucul sistemler, ülkemizin en önemli biyoçeşitliliğinin yer aldığı çok özel ortamlardır.
Başta balıklar olmak üzere çok çeşitli sucul canlılar, sürüngen ve kuş türleri bu habitatların önemli biyolojik
zenginlikleridir. Ancak hızla artan nüfus artışı ile birlikte sucul sistemler, hem evsel ve sanayi artıklarının deşarj alanı
olarak hem de tarımsal ve hayvancılık amaçlı bilinçsiz kullanımı sonucu hızla kaybolmaktadırlar. Son elli yıl
içerisinde ülkemizin kaybettikleri telafi edilemez boyutlara ulaşmıştır. Dicle Üniversitesi Kampus sahasında bulunan
Kabaklı Göleti de birçok canlı türüne ev sahipliği yapmaktadır. Ancak son zamanlarda gölette ciddi bir kirlilik
yaşanmış ve toplu balık ölümleri görülmüştür. Bu nedenle başlatılan bu çalışmada, Kabaklı Göleti’nin biyoçeşitliliği
derlenmiş, balık ölümlerinin nedenleri araştırılmış ve gölün korunmasına yönelik öneriler sıralanmıştır.
Materyal ve Metot
Kabaklı Göleti’nde Ocak 2016 tarihinden itibaren toplu balık ölümlerinin araştırılması amacıyla 3 farklı istasyon
belirlenmiştir. Örnekleme istasyonlarının seçiminde kirletici öğeler ve göleti besleyen su kaynağı gibi etmenler göz
önüne alınmıştır. Bu istasyonlarda suyun bazı fizikokimyasal parametreleri ölçülmüştür. Ayrıca su, çamur ve balık
örnekleri alınarak laboratuara getirilmiş ve incelenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Bu güne kadar gölette; 3 balık türü, 1 kurbağa türü, 2 sürüngen türü, 105 kuş türü, 94 alg, 36 zooplankton ve 17
Ostracoda taksonu olmak üzere toplam 258 takson kaydedilmiştir. Yapılan üç aylık araştırmada, göletin aşırı şekilde
organik kirliliğe maruz kaldığı görülmüştür. Bu kirliliğin ana kaynağı, gölete suyu katılan Kabaklı Deresi’dir. Küçük
bir kanal durumundaki dere, civarda yer alan birkaç resmi kurum ile yerleşim yerlerinin kanalizasyon atıklarını
taşımaktadır. Ayrıca civarda yoğun hayvan yetiştiriciliği bulunmaktadır. Dere ile gölete taşınan bu atıklar gölde ciddi
bir organik kirlilik yaratmaktadır. Ayrıca gölet etrafındaki arazilerde pamuk başta olmak üzere sulu ve kuru tarım
yapılmaktadır. Artan nutrient miktarına bağlı olarak sudaki plankton üretimi de artmış, özellikle siyanobakteri ve alg
sayıları litrede milyonları bulmuştur. Ötrofikasyon sonucu balıklar, gölün oksijeni düşük derin bölgeleri yerine
oksijeni daha yüksek olan kıyı bölgelerinde yoğunlaşmışlardır. Su sıcaklığının bu bölgelerde çok düşük olması
nedeniyle bu balıkların hipotermiden veya bakteriyel, viral ya da mantar enfeksiyonlarından dolayı öldüğü
düşünülmektedir. Birçok canlıya ev sahipliği yapan Kabaklı Göleti’nin vakit kaybetmeden acilen koruma altına
alınması ve eski haline getirilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, ötrofikasyon, Kabaklı Göleti, Diyarbakır, Türkiye.
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(12767) Türkiye’deki Partenogenetik Artemia (Crustacea: Branchiopoda)
Populasyonlarının Coğrafik Dağılımı Üzerine Ekolojik Gözlemler / Ecological Survey
on Geographic Distribution of Parthenogenetic Artemia (Crustacea: Branchiopoda)
Populations in Turkey
YASEMİN SAYGI 1, ARMİN ESKANDARİ 2
1
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
basbug@hacettepe.edu.tr
Giriş
Artemia Crustacea alt filumunda, Branchiopoda sınıfında Anostraca takımına ait kozmopolit bir canlı grubudur ve bu
canlılar hipersalin karasal tuz gölleri ile kıyısal tuzlalarda kozmopolit yayılım göstermektedir. Artemia cinsine ait tür
tanımı yapılmış 6 biseksüel tür ve farklı ploidi düzeyinde 1 partenogenetik soy bulunmaktadır. Türkiye
populasyonlarının
da
dahil
olduğu
tüm
partenogenetik
populasyonlar
literatürde
partenogenetik Artemia populasyonları olarak kabul görmektedir.
Çevresel koşulların çok hızlı değiştiği ve pek çok organizma için ekstrem olduğu bu türden ortamlarda yaşayan bu
canlılar hayatta kalabilmek için diyapozlu ve kalın kabuklu yumurta üreterek populasyonun devamını garantilemeye
yönelik stratejiler geliştirmişlerdir. Kalın kabuklu yumurtaların uzun süre saklanmaları ve kuru halde ticari olarak
pazarlanmaları söz konusudur. Uygun koşullar altında yumurtalar kısa sürede açılarak larva elde edilmesi mümkün
olup, larvaların özellikle denizel kökenli balık ve kabuklu omurgasız yetiştiriciliğinde canlı yem olarak yaygın şekilde
kullanımı bulunmaktadır.
Türkiye’de tuzlu göllerde yayılım gösteren partenogenetik Artemia populasyonları doğal olup, populasyonlar üzerine
yapılan araştırma sayısı oldukça sınırlıdır. Ülkemizde bulunan Artemia populasyonlarının küresel iklim değişimi ve
özellikle tuzlalardaki tuz üretim süreçlerinden olumsuz etkilendikleri bilinmektedir. Bu çalışma kapsamında
ülkemizde bulunan populasyonlar ve bulundukları habitatlar ekolojik olarak araştırılmış, populasyonlar üzerindeki
baskı unsurları belirlenmiş, ayrıca Türkiye’deki partenogenetik Artemia yayılım alanları güncellenmiştir.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada Tuz Gölü, Bolluk Gölü, Tersakan Gölü, Acı Göl, Çamaltı Tuzlası, Ayvalık Tuzlası, Gökçeada Tuz
Gölü’nde bir yıl boyunca aylık olarak araştırma yapılmıştır. Aylık olarak yapılan çalışmalarda göllerdeki/tuzlalardaki
suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri (çözünmüş oksijen, sıcaklık, pH, elektriksel iletkenlik, toplam çözünmüş madde,
tuzluluk, Na, K, Mg, Br, F, Cl, Li, SO4, HCO3, CO3, NH4, NO3, NO2) ile Artemia populasyonlarının yoğunluk,
populasyon yapısı, üreme özellikleri, yumurta morfometrisi araştırılmıştır. Populasyon analizleri sırasında araziden
toplanan örnekler Leica binoküler mikroskopla incelenmiş nauplius, metanauplius, genç ve ergin bireylerin sayısal
değerleri kaydedilmiştir. Artemia’nın üreme dönemi ve doğal ortamlarındaki hayat döngüleri ve üreme tipi
(partenogenetik ovipar, ovovivipar) ve fekondite oranları aylık olarak incelenmiştir. Ayrıca bu canlıların aktif olarak
bulundukları dönemde tek sefer yapılan arazi çalışmaları ile yumurta, larva ya da ergin bireylere rastlanan yeni
habitatlar belirlenmiş ve ülkemizdeki yayılım alanları güncellenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmada Çamaltı ve Ayvalık Tuzlaları, Gökçeada Tuz Gölü ve Tuz Gölü Talassohalin, Bolluk, Tersakan ve
Acıgöl ise Atalassohalin habitatlar olarak sınıflandırılmıştır. Araştırma yapılan habitatlarda elde edilen fiziksel ve
kimyasal parametrelere uygulanan Temel Bileşenler Analizi sonuçları, Artemia biyotopları arasında değişkenliğe
neden olan bileşenler arasında tuzluluk, sodyum, klor, nitrit, magnezyum, potasyum, karbonat ve lityumun
bulunduğunu göstermiştir.
Populasyon yoğunluk sonuçları geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında Çamaltı, Ayvalık ve Acıgöl populasyonlarında
sayısal olarak ciddi bir azalmanın olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde bulunan tüm Artemia populasyonlarının
yalnızca dişi bireyden meydana geldiği, ergin bireylerin partenogenetik olarak ovipar ve ovovivipar tarzda ürediği
tespit edilmiştir. Bolluk, Acıgöl ve Ayvalık populasyonlarında ovipar üreme tarzının baskın olduğu, Tersakan ve
Çamaltı Tuzlaları’nda ise ovipar/ovovivipar oranının hemen hemen eşit olduğu anlaşılmıştır. Fekondite Bolluk
Gölü’nde 22, Tersakan Gölü’nde 44, Acıgöl’de 42, Çamaltı Tuzlası’nda 66, Ayvalık Tuzlası’nda 76 olarak
bulunmuştur. Yumurta çapı en düşük Acıgöl’de 231 µm olarak, en yüksek ise Ayvalık populasyonunda 269.2 µm
olarak ölçülmüştür.
Teşekkür
Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi tarafından 0901.601.003 nolu proje ile
desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Partenogenetik Artemia populasyonları, populasyon yapısı, üreme özellikleri, fekondite,
yumurta biyometrisi
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(12819) Süloğlu Baraj Gölü’nün (Edirne) Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ve Bentik
Makroomurgasızlarının Tespiti / Determination of Some Physicochemical Features and
Benthic Macroinvertebrates of Suloglu Dam Lake Reservoir (Edirne)
1

EBRU EROLU-KARACA 1, BELGİN ÇAMUR-ELİPEK 1
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
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Giriş
Bir su rezervuarından maksimum düzeyde yararlanılabilmesi için, bu rezervuarın içerdiği fizikokimyasal özelliklerin
ve temel biyolojik verimliliğinin hangi düzeyde olduğunun bilinmesi gerekir. Özellikle bentik makroomurgasızlara
ait bazı canlıların hemen her çeşit sucul ortamda bulunabilmeleri ve bulundukları sucul ekosistemdeki kirlilik artışına
gösterdikleri tepkiler, bu canlıların su kalitesi belirleme ve izleme çalışmalarında kullanılmalarında en büyük etken
olmuştur. Bu çalışma, Edirne il sınırları içerinde yer alan ve içme/kullanma suyu temininde de yararlanılan Süloğlu
Baraj Gölü’nün bazı fizikokimyasal özelliklerinin ve bentik makroomurgasız faunasının belirlenmesi amacıyla
gerçekleştirildi.
Materyal ve Metot
Çalışma alanından, gölü karakterize edecek şekilde seçilen istasyonlardan, Mart 2013 - Şubat 2014 dönemi içerisinde
aylık periyotlarla yapılan örneklemelerde, bazı fiziksel ve kimyasal özellikler (sıcaklık, seki derinliği, pH değeri,
çözünmüş oksijen, elektriksel iletkenlik, biyolojik oksijen ihtiyacı, kalsiyum, magnezyum, total sertlik, tuzluluk,
klorür, orto-fosfat, sülfat, nitrat ve nitrit azotları, amonyum azotu, askıda katı madde oranı ve bazı ağır metaller)
incelenirken, sediment örneklemesinden elde edilen makroomurgasızlara ait materyal de taksonomik açıdan
değerlendirildi.
Bulgular ve Tartışma
Elde edilen fizikokimyasal veriler doğrultusunda, baraj gölü su kalitesinin genelde I. sınıf kalite değerinde olduğu
belirlenirken, Süloğlu Baraj Gölü’nde Oligochaeta, Chironomidae, Amphipoda, Insecta ve Bivalvia’ya ait toplam 14
takson kaydedildi. Sonuç olarak, Süloğlu Baraj Gölü’nün sürdürülebilir kullanımı açısından benzer analizlerin belirli
periyotlarla izlenmesi ve elde edilen verilerin rezervuardaki mevcut canlılarla birlikte değerlendirilmesinin uygun
olacağı görüşüne varıldı.
Anahtar Kelimeler: Süloğlu Baraj Gölü, fizikokimyasal özellik, bentoz, makroomurgasız, su kalitesi
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(12857) Yeniçağa Gölü (Bolu) Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) Populasyonu
Üzerine Ön Ekolojik Araştırmalar / Pre-Ecological Researches on the Population of
Astacus leptodactylus (Eschscholtz,1823) in Lake Yeniçağa (Bolu)
İREM GENÇAY 1, YASEMİN SAYGI 1
1
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
gencayirem@gmail.com
Giriş
Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Yeniçağa Gölü Boğazlar (İstanbul ve Çanakkale) üzerinden gelen kuşların göç
yolu üzerinde bulunması, göl çevresinin önemli turba yatağı olması ve gölde yapılan su ürünleri faaliyetlerinden dolayı
önemli bir sucul ekosistemdir. Gölü doğudan ve batıdan besleyen iki dere (Kuzuviran ve Deliler) bulunmaktadır. Gölü
besleyen kaynaklar ve kanalizasyon besince zengin suların göle ulaşmasına neden olmaktadır. Çevresel kirletici
yükünün çok fazla olması nedeniyle Yeniçağa ileri derecede ötrofik yapıda bir göldür. Yeniçağa Gölü’nde su ürünleri
faaliyetleri kapsamında balıkçılık günümüzde daha ön planda olmakla birlikte gölde ticari olarak çok fazla
değerlendirilmeyen doğal bir kerevit populasyonu bulunmaktadır. Daha önce Yeniçağa Gölü’nde kerevit biyolojisi ile
ilgili araştırma yapılmamış olup, yürütülen bu çalışma kapsamında kerevitlerde boy-ağırlık ilişkisi, boy ve ağırlık
gruplarına göre birey sayısındaki dağılım, dişi ve erkek bireylerde boy-ağırlık, ayrıca eşey oranı, üreme özellikleri
(yumurta sayıları ve yumurta çapları) ve üreme periyotları gibi biyolojik özellikler tespit edilmiştir.
Materyal ve Metot
Yeniçağa Gölü’nde mayıs, haziran ve temmuz aylarında 3 arazi çalışması yapılmış 148 adet birey toplanarak
popülasyon parametreleri değerlendirilmiştir. Örneklemelerde kerevit pinter ağlar yardımıyla toplanmış ve %70 etil
alkol içerisinde fikse edilerek laboratuvara getirilmiştir. Laboratuvarına getirilmiş olan kerevit örneklerinin dişi erkek
bireylerinin, ayrıca kerevit vebası tespit edilen bireylerin ayrımı yapılmış, bireylerin ağırlıkları 0.1 mg hassasiyeti olan
Radwag AS220X2 ile, vücut uzunlukları ve yumurta çapları ise ise 0.1 mm hassasiyeti olan kumpasla
ölçülmüştür. Elde edilen kerevitlerde boy-ağırlık ilişkisi, boy ve ağırlık gruplarına göre birey sayısındaki dağılım,
dişi ve erkek bireylerde boy-ağırlık, ayrıca eşey oranı, üreme özellikleri (yumurta sayıları ve yumurta çapları) tespit
edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan bu ön çalışma 2017 yılı mayıs, haziran ve temmuz ayları arasında gerçekleştirilmiş olan arazi verilerini
kapsamaktadır. Ön çalışma kapsamında 3 ay boyunca yakalanan toplam kerevit sayısı 148 adettir. Bunlardan 86 tanesi
erkek, 53 tanesi dişi ve 9 tanesi yavru birey olarak belirlenmiştir. Yakalanan örneklerde populasyonun %58,10’unun
erkek, %35,81’inin dişi, % 6.09’unun ise yavru bireylerden oluştuğu tespit edilmiştir. Yakalanan kerevitler arasında
kerevit vebası olarak bilinen (Aphanomyces astaci) hastalığına yakalanmış olan birey oranı %10,81 olarak
bulunmuştur. Her bir bireyin toplam ağırlık ve toplam boy ölçümleri yapılmıştır ve total boy erkek bireylerde 75-235
mm arasında (ortalama 147,65 mm), dişi bireylerde 95-182 mm arasında (ortalama 130,09 mm) ölçülmüştür. Toplam
ağırlık erkek bireylerde 10-117 g arasında (ortalama 47,09 g) iken dişi bireylerde 17-72 g (otalama 37,64 g) olarak
ölçülmüştür. Yakalanan dişi bireyler arasında sadece mayıs ayında yumurtalı bireylere rastlanmıştır. Bireylerin sahip
olduğu yumurta sayısı 200-400 adet arasında olup yumurta çapları ortalama 2.5mm olarak ölçülmüştür. Ön ekolojik
çalışma süresince yakalanan örneklerin ölçümleri göz önüne alındığında erkek bireylerin, total ağırlık ve total boy
bakımından dişi bireylerden daha büyük olduğu görülmüştür. Mayıs ayında yakalanan yumurtalı dişi bireylerde
yapılan ölçümlerde yumurta çapının dişi total boyu ile doğru orantılı artış gösterdiği saptanmıştır.
Teşekkür
Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından FHD-2017 13750
nolu proje ile desteklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yeniçağa Gölü, Astacus leptodactylus, Populasyon parametreleri
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(12914) Assessment of Heavy Metal Pollution in Sediment Pore Water from Borçka
Dam Lake, Turkey
KORAY ÖZŞEKER 1, COŞKUN ERÜZ 1, NEİRA PURWANTY İSMAİL 1
1
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
koray_ozseker@mynet.com
Introduction
The purpose of the study was to determine metal pollution and ecological risk in the sediment pore water around
Borçka Dam Lake. The Borçka Dam Lake is located down of the Çoruh Basin and at the junction point of the Murgul
Stream, attending the left at 25 km northwest of Artvin located northeastern Anatolia in Turkey. The Borçka Dam
Lake is a deposit that is under the pressure of increasing mining, aquaculture activities and polluter as anthropogenic.
Also, the sediment pore waters are indicators of aquatic environment pollution and the metal concentration is sediment
pore water can be reflecting the aquatic pollution level.
Material and Methods
Concentrations of metal (Cr, Cu, Pb, and As), were determined from 5 station, range of 1.5-60 m depth, as spring and
autumn, 2015. Metal concentrations were determined using an inductively coupled plasma-mass spectrometer (ICPMS) analysis in ACME. Pore waters were separated from the sediment layers by centrifugation at 10,160 rcf x g for
30 min at +4 ˚C and filtered through 0.45 µm cellulose acetate membranes pore water samples were acidified with
supra pure HCL (pH < 2). Determining the level of pollution, pore water chemistry (WQC) and Sediment guidance
values (SGV) for fresh water sediment were applied.
Results and Discussion
The sand fractions were generally dominant (>53 %) in the surface sediments. Also, values of pH, according to season,
were ranged from 7.28 to 7.71 in spring, from 7.78 to 9.01 in autumn, respectively. Oxygen was ranged from 5.90 to
8.50 mg/L for all season. Metal concentrations were varied from 4.25 to 8.54 µg kg-1 for Cr; 12.5 to 27.43 µg kg-1
for Cu; 6.1 to 13.45 µg kg-1 for Pb; 4.7 to 17.1 µg kg-1 for As on spring season. Metal concentrations were varied
from 5.45 to 15.78 µg kg-1 for Cr; 18.9 to 56.3 µg kg-1 for Cu; 9.3 to 28.6 µg kg-1 for Pb; 5.4 to 19.2 µg kg-1 for As
on autumn season In the highest metal concentrations have been seen stations of M5, the most affected area of the
mine site. Mean values of Cu and Pb in sediment pore water were higher than reference value (WQC), whereas the
mean values of Cr, and As less than reference value. According to Sediment guidance values (SGV), mean values of
Cu and As were determined as class B- moderately contaminated; mean values of Cr and Pb were determined as class
A- low risk. Metal concentrations in sampling area decrease in the order M5 > M4 > B3 > B2 > B1 Based upon the
results from this study Cu can be considered as contributor to toxicity around the Borçka Dam Lake.
Key Words: Heavy metal, Pore water, Pollution, ICP-MS
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(12915) Ecological Pathways of Metal Pollution in Degirmendere River (River Bed and
Estuary) Sediment of Southeastern Black Sea Region, Turkey
KORAY ÖZŞEKER 1, COŞKUN ERÜZ 1, NEİRA PURWANTY İSMAİL 1
1
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
koray_ozseker@mynet.com
Introduction
The purpose of this research was to determine the spatial and temporal (seasonal) changes in the natural and
anthropogenic heavy metal pollution found in sediments of Degirmendere. The Degirmendere is an important river
that located in the center of the province of Trabzon. Also, the anthropogenic effects are seen as a quite intense in the
region. As the day progresses, the subject valley surrounded by buildings and business areas such as industrial
facilities, is exposed to a little more pollution every day. In addition, for many years, domestic wastewater has been
discharged into rivers or land without subjecting it to any treatment, and domestic solid wastes have been thrown into
the stream bed at random.
Material and Methods
Concentrations of metal (Cu, Pb, Zn, Ni and Co), were determined from total 12 (8 of estuary, 4 of river bed) station.
The samples were conducted as a seasonal, 2013. The sampling depths were selected range of 3- 150 m for river
estuary, range of 2-8 m for river bed. Metal concentrations were determined using an inductively coupled plasmamass spectrometer (ICP-MS) analysis in ACME. The sediment enrichment factor, pollution load index,
geoaccumulation index, sediment quality guideline and ecological risk assessment used most commonly methods for
determining pollution, were applied in this study.
Results and Discussion
The sand fractions were generally dominant (>57 %) in the surface sediments in summer. The values of temperature
were ranged 8.3-27 ºC, salinity was ranged ‰ 17.25-21.12, pH was ranged 6.80-8.40, in the study area. The current
of oceanographic parameters is an effective factor on sediment transport and accumulation. The discharge rate along
the shoreline was determined as 14 cm / s to 35 cm / s and 10 to 90 ° west to the east. Metal concentrations were varied
from 34.3 to 92.2 ppm for Cu; 28.3 to 60.9 ppm for Pb; 28 to 13.9 ppm for Zn; 16.5 to 43.5 ppm for Ni and 12.3 to
22.8 ppm for Co on all season. The highest metal values were determined for the station oh D6 (150 m depth). The
rise in concentration off shore is likely due to the load of metals being carried and deposited by the rivers, as well as
an increase in the proportion of clay in the sediment. The metal values were compared according to season, the highest
mean of metal were founded generally in autumn. The determined values generally appeared higher than the reference
values. Based upon the results from this study, Cu, Pb, and Zn can be considered as major contributors to toxicity in
coastal zones of all investigated regions. However, Cu showed the highest toxic effect within the studied metals
according to reference values, especially SQG in sediment.
Key Words: Metal, Pollution, Ecology, ICP-MS
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(12943) Aksu Stream (Isparta-Antalya) Estuary Zone Epilithic and Planktonic Algae
Diversity
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Introduction
Estuary zone is special ecosystems. The region where connection to the sea of streams is estuary zone. Nutrients come
from streams collected in estuary zone. Very little living species have adapt to these ecosystems and the greatest
biological productivity have been seen in these ecology. The aim of this study was to determine the epilithic and
planktonic algae diversity and some physico-chemical parameters in Aksu stream estuarine zone.
Material and Methods
Aksu Stream localeted in southern west of Turkey. This river born Akdağ mountain in Isparta and discharge to
Mediterranean in Antalya. In this study were investigated epilithic algae in three station and planktonic algae in five
station from Aksu stream. Epilithic and planktonic algae were taken between august 2012-april 2013 seasonally.
Biodiversity values (based on epilithic and planktonic algae) were determined with Shannon-Wiener and Simpson
diversity indices. To determined the similarities between stations was used the Sorensen’s Similarity indices, and for
this purpose was applied a clustering analysis of unweighted pair group mean averages (UPGMA). Diversity indices
and UPGMA were conducted using the multivariate statistical package (MVSP) program version 3.1.
Results and Discussion
In this study, a total of 44 taxa were identificated in epilithic samples, 42 taxa from Bacillariophyta, 1 taxa from
Chlorophyta and Cyanophyta. In the phytoplankton samples, total 47 taxa were detected (Bacillariophyta:21,
Charophyta:5, Chlorophyta:9, Cyanobacteria (Cyanophyta:3, Miozoa:8, Ochrophyta:1 taxa). Cocconeis placentula
var. euglypta (Ehrenberg) Grunow, Nitzschia palea (Kützing) W.Smith, Cymbella affinis Kützing, Rhoicosphenia
abbreviata (C.Agardh) Lange-Bertalot, Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère, Aulacoseira granulata (Ehrenberg)
Simonsen, Monactinus simplex (Meyen) Corda were consistently observed in research area. The lowest diversity
values both epilithic algae and phytoplankton were determinated in the winter season while the highest values were
found in the autumn.
Key Words: Aksu Stream, epilithic algae, phytoplankton, diversity
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(13057) Demirköprü Baraj Gölü’nde Yayın Avcılığında Birim Çaba Başına Düşen Av
Miktarı (CPUE) ve Iskarta / Catch Per Unit Effort (CPUE) and Discard of European
Catfish Fishery in Demirköprü Dam Lake
HAKKI DERELİ 1, TURHAN KEBAPÇIOĞLU 2, YUSUF ŞEN 3, ZEKİ SERKAN ÖLÇEK 3, MURATHAN
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yusuf.sen.parion@gmail.com
Giriş
Ege Bölgesi’ndeki en büyük yüzey alanına sahip ve en önemli balıkçılık sahalarından biri olan Demirköprü Baraj
Gölü’nde (Manisa) yayın balığı (Silurus glanis L., 1758) ticari balıkçılıkta önemli türlerden biridir. Gölde ticari
balıkçılar, pinter ve paragat av araçlarını yayın balığını hedefleyerek Haziran-Ekim döneminde kullanmaktadırlar.
Yayın balığı, sazan balığının (Cyprinus carpio L., 1758) hedeflendiği uzatma ağlarında ise avcılık sezonu (HaziranMart) boyunca av vermektedir. Bu çalışmada, Demirköprü Baraj Gölü’nde kullanılan av araçlarının yayın balığı için
birim çaba başına düşen av miktarları (CPUE) ile pinter av aracında ıskarta miktarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Saha çalışmaları Aralık 2015 - Kasım 2016 tarihleri arasında yürütülmüş ve toplam 55 örnekleme gerçekleştirilmiştir.
Pinter av aracı ile 19 göl çalışması (tam örnekleme) ticari balıkçılar eşliğinde yürütülmüştür. Ayrıca karaya çıkış
noktasında rasgele seçimle 12 kez paragat, 5 kez pinter ve 19 kez uzatma ağı örneklenmiştir. CPUE hesaplanmasında;
pinter için; CPUE=Σ(Y/n)N formülü, paragat ve uzatma ağı için; CPUE=g/f formülü kullanılmıştır. Iskarta
hesaplanmasında, ticari balıkçılıkta hedeflenen ve ıskarta edilen türler dikkate alınmıştır. Pinter av aracı ile avcılıkta
sadece yayın ve sazan türleri ticari balıkçılarca karaya çıkartılmakta, diğer türlerin tamamı ıskarta edilmektedir.
Uzatma ağlarında ise yayın ve sazanın yanı sıra Aralık-Ocak aylarında gümüşi havuz balığı (Carassius gibelio Bloch,
1782) da ticari olarak değerlendirilmektedir. Paragat av aracı ile avcılıkta çalışma süresince ticari balıkçılarca karaya
sadece hedef tür olan yayın balığının çıkarıldığı gözlenmiştir. Bu tespitler doğrultusunda; ıskarta miktarı, pinter av
aracı için tür bazında ve yasal yakalama boyu dikkate alınarak ağırlıkça hesaplanmıştır. Sadece karaya çıkış noktasında
örneklenen paragat ve uzatma ağı av araçlarında ise “yasal olarak ıskarta edilmesi gereken” yasal boyun altındaki
bireylerin toplam av içerisindeki oranı hesaplanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Yayın balığı için karaya çıkış noktasında CPUE değerleri, pinterde 2.335 g/100 pinter/gün, paragatda 7.545,3 g/100
iğne/gün ve uzatma ağlarında 55,8 g/posta/gün olarak hesaplanmıştır. Tam örneklemede ise pinter için CPUE, 8.298,9
g/100 pinter/gün olarak tespit edilmiştir. Karaya çıkış verileri dikkate alındığında; yayın için en yüksek CPUE değeri
paragat av aracında tespit edilmiş olup onu sırasıyla pinter ve uzatma ağı takip etmiştir. Yayın avcılığında paragat ve
pinterin uzatma ağına göre daha etkin oldukları belirlenmiştir. Pinterde (tam örnekleme) ıskarta miktarı, tür bazında
% 23,5, yasal yakalama boyu altındaki ticari türler de ıskarta olarak değerlendirildiğinde ise % 84,8 olarak
belirlenmiştir. Karaya çıkartılan av içerisinde yasal yakalama boyu altındaki bireylerin oranları ise pinterde % 81,8;
paragatda % 100 ve ağda % 32,9 olarak belirlenmiştir. Tam örneklemede tespit edilen CPUE’nin karaya çıkışta
yaklaşık dörtte birine düşmesi ve tür bazında ıskarta miktarının % 24,2’den 0’a düşmesi balıkçıların operasyon
esnasında ıskarta tür ve yasal yakalama altı boyların bir kısmını suya geri bıraktığını göstermektedir. Ancak pinter ve
paragat av araçlarında yakalanan yasal yakalama boyu altı ticari türlerin büyük kısmının ıskarta edilmediği ve ticari
olarak değerlendirildiği belirlenmiştir. Ekosistemin ve ticari balıkçılığın sürdürülebilirliği için gölde ticari türlerin
üreme boylarının belirlenmesi, av araçlarının seçiciliklerinin artırılması ve ticari balıkçıların bilinçlendirilmesi önem
arzetmektedir.
Teşekkür
Çalışma Izmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (2015-ÖDL-SUÜF-0003 No’lu
Proje) tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yayın balığı, CPUE, Iskarta, Pinter, Demirköprü Baraj Gölü
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Introduction
Prussian carp, Carassius gibelio (Bloch,1782), by its high reproduction capacity by means of gynogenesis and
tolerance to environmental changes, considered as asuccessfull invasive. It can become the dominant species in new
habitat in a short time with the help of these attributes. Carassius gibelio is an omnivorous species distributed in lentic
and lotic habitats. It is the first research done for Carassius gibelio in the Devegecidi Dam Lake. In this study were
investigated the length-weight relationships and the length-length relationships of Carassius gibelio Blonch,1782
inhabiting in Devegecidi Dam Lake, Southeastern Turkey.
Material and Methods
Carassius gibelio specimens were collected January-June 2017 in Devegecidi Dam Lake region in Turkey. The total
length (TL), standard length (SL) and fork length (FL) of fish were measured (±0.1 cm), weighted (± 1g) with an
electronic balance. The length-weight relationships for weight were calculated using the equation, W=aLb (Ricker
1979), where ‘a’ is a coefficient related to body form and ‘b’ is an exponent indicating isometric growth when equal
to 3. The length-length relationships, TL vs. FL, FL vs. SL, and SL vs. TL relations were estimated with linear
regression. All statistical analyses were evaluated at p < 0.05 significance level.
Results and Discussion
In this study were used Carassius gibelio specimens in total 127 collected in Devegecidi Dam Lake in 2017. Lengthweight relationships were found as W = 0.05 TL3.09 (r2= 0.81) for Carassius gibelio specimens. The b value were
bigger than 3, which represents positive allometric growty (b > 3, Student’s t-test; P <0.05). The length-length
relationships between total length (TL), fork length (FL) and standard length (SL) for Carassius gibelio were found to
be highly significant (r2 ≥ 0.95, p < 0.05).
Key Words: Carassius gibelio, Length-weight relationship, Length-length relationship, Devegecidi Dam Lake,
Turkey.
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(13171) Su Sümbülünün (Eichhornia crassipes) Tuz Toleransı / Salinity Tolerance of
Water Hyacinth (Eichhornia crassipes)
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Giriş
Tuzluluk su kalitesiyle ilgili parametreleri doğrudan etkilediği gibi bitki büyüme ve gelişimini de doğrudan
sınırlandırmaktadır. Bitkinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve büyümesi için tuz miktarının bitkinin tolere edebileceği
değerler arasında olması gerekmektedir. Tuzluluk değerlerinin artışı ile bitkinin yaprakları, gövdesi, rizomları ve
köklerinin bu artıştan olumsuz etkilendiği gözlemlenmiştir.
Materyal ve Metot
Tuzluluk denemelerinde su sümbülü Eichhornia crassipes (Mart) Solms kullanılmıştır. Denemelerde kullanılacak su
sümbülleri iki hafta boyunca Hoagland Çözeltisi içeren suda yetiştirilmiştir. Yaklaşık aynı boyda ve ağırlıkta olan
bitkiler seçilerek denemeler başlamadan önce çeşme suyu ve daha sonra da saf su ile yıkanmıştır. Kurutma kağıdının
üzerinde bekletildikten ve fazla suyu uzaklaştırıldıktan sonra bitkilerin rizom sayısı belirlenen, ağırlık ve boyları
ölçülen üç adet bitki ‰ 0,5, ‰1, ‰2, ‰3, ‰4 ve ‰5 tuz derişimine sahip su bulunan 1L’ lik beherlere
yerleştirilmiştir. Biyoteslerde tuzluluk NaCl ilavesi ile gerçekleştirilmiştir. Su sümbülleri 25±0.5˚C sıcaklıklarda,
6300 lüx ışık miktarı, 12 saat aydınlık/12 saat karanlık aydınlanma döngüsünde ve %80 RH nem bulunan test
kabininde 11 gün süre ile inkübe edilmişlerdir. Denemenin sonunda bitkiler tekrar kurutma kâğıdı üzerinde bekletilip
fazla suları alındıktan sonra ölçüm ve sayım işlemleri gerçekleştirilmiştir. Denemenin başlangıcı ve sonunda farklı
tuz derişimlerine sahip suların hem bazı fizikokimyasal (iletkenlik, tuzluluk, sıcaklık, toplam çözünmüş katı ve pH)
analizleri yapılmıştır ve hem de su sümbülü bitkisi üzerinde morfolojik ölçümler (gövde ve kök boyu, en büyük yaprak
eni, rizom sayısı ve yaş ağırlık) gerçekleştirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Biyotestler sonunda tuzluluk, iletkenlik, toplam çözünmüş katı madde ve çözünmüş oksijen parametrelerinde test
edilen tüm tuz konsantrasyonlarında azalma olduğu görülmüştür. Bitkinin fiziksel ölçümleri sonucunda kök boyu,
gövde boyu, rizom sayısı, yaş ağırlığı, en büyük yaprağın eni gibi özellikleri bakımından genel olarak düşük tuz
konsantrasyonlarında daha iyi bir gelişimin söz konusu olduğu saptanmıştır. Özellikle 4 ve 5 ppt’lik tuz
konsantrasyonları içeren solüsyonlarda yetiştirilen tüm su sümbüllerinin yapraklarının ve rizomlarının tuzdan olumsuz
etkilendiği ve suyun 3ppt ve üzerindeki tuzluluk değerlerinin bitkide sağlıklı gelişimi sınırlandırdığı görülmüştür.
Teşekkür
Bu çalışma maddi olarak T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (SANTEZ 0330.STZ.2013- 2 No’ lu Proje)
tarafından desteklenmiştir. Teşekkürü borç biliriz.
Anahtar Kelimeler: Eichhornia crassipes, tuzluluk, sucul bitki

628

(13242) Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifine Uygun Olarak Multimetrik İndeks
Geliştirme Yöntemi ve Bentik Makromurgasızlar Kullanılarak Biyolojik İzlemelerin
Yapılması
MUZAFFER DÜĞEL 1, HÜMEYRA BAHÇECİ 2
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Giriş
Ülkemiz sularının Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi kapsamına değerlendirilip sınıflandırılması Avrupa Birliği giriş
müzakerelerindeki çevre faslının en önemli başlığını oluşturmaktadır. Su çerçeve direktifine göre ülke sularının
izlenmesi ve sınıflandırılmasında biyolojik değerlendirme ve buna bağlı yöntemler öncelikle ele alınması gereken
konulardır. Ülkemizde iç sularda biyolojik değerlendirme çalışmaları yeni olmamasına karşın ülke genelinde bütün
sularda ve resmi olarak kullanılacak bir biyolojik değerlendirme sistemi kurulamamıştır. Bu çalışmada Orman ve Su
İşleri Bakanlığı Su yönetimi Genel Müdürlüğü kontrolünde gerçekleşen “Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik
Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi” kapsamında bentik omurgasızlar su kalite bileşeni için multimetrik
indeks geliştirilmiş ve bu kalite elementi için bir değerlendirme sistemi önerilmiştir.
Materyal ve Metot
2014-2016 yılları arasında proje kapsamında sekiz havzadan dört kez yapılan arazi çalışmalarında 195 akarsu
noktasından elde edilen makroomurgasız örnekleri ve çevresel veriler değerlendirilmiş ve Su Çerçeve Direktifi ve
ISO standartlarına göre kabul edilen yöntemlerle multimetrik indeks geliştirilmiştir. Multimetrik indeksler
geliştirilirken çalışma noktaları için 376 metrik hesaplanmış ve bu metrikler arasında havza bazında uygun olanları
seçilmiştir. Bu seçim yapılırken havza bazında elde edilen referans alanlar, ayrışma etkinliği (Discrimination
efficiency) ve temel tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışma sonucunda sekiz havza için dört metrik kategorisinden (Tolerans, çeşitlilik, fonksiyonel grup, komposizyon
) en az bir metrik olmak üzere metrikler seçilmiş ve havza bazında multimetrik indeksler geliştirlmiştir. Ayrıca
ekolojik kalite oranlarının belirlenmesi için referans değerler belirlenmiştir.
Teşekkür
Bu çalışma Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su yönetimi Genel Müdürlüğü’nün “Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik
Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi” kapsamında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda emeği geçen tüm Su
Yönetimi Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederiz.
Anahtar Kelimeler: Multimetrik indeks, Su Çerçeve Direktifi, Bentik Makroomurgasızlar, Biyolojik Değerlendirme

629

(13245) Kütahya İlinde Farklı Su Kütlelerinden Örneklenmiş Alglerin Komunite
Kompozisyonu ve Çeşitliliğini Etkileyen Faktörler/Factors Affecting Algal Community
Composition and Diversity in Kütahya Province at Different Water Body Types
NURHAYAT DALKIRAN 1, ŞÜKRAN DERE 2, OKAN KÜLKÖYLÜOĞLU 3, DİDEM KARACAOĞLU 1,
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ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
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Giriş
Alg örnekleri 19 - 22 Eylül 2014 tarihleri arasında Kütahya ili sınırlarında kalan 6 farklı su kütlesine ait (44 yalak, 19
göl ve baraj, 15 akarsu, 8 gölcük, 6 su birikintisi ve 1 termal su kaynağı) 93 sucul ortamdan toplanmıştır. Bu çalışmada
6 farklı su kütlesinden toplanan alg örneklerinin kompozisyonunu ve çeşitliliğini araştırmak, aynı zamanda alglerin
komunite kompozisyonu ve çeşitliliğini etkileyen çevresel faktörlerin neler olduğunu belirlemek amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Alg örnekleri arazi esnasında 250 ml örnek kaplarına alınmış ve %4’lük formaldehit solüsyonu ile fikse edilmiştir. Su
Sıcaklığı, pH, Elektriksel İletkenlik, Çözünmüş Oksijen ve Tuzluluk YSI Professional plus multiprob ile; Atmosferik
sıcaklık, Atmosfer basıncı ve Nem ise Testi 410-2 model anemometre ile arazi esnasında ölçülmüştür. Bazı besin
tuzları ve anyon katyon analizleri ise Bolu Abant İzzet Baysal Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuarında standart
yöntemlere göre analiz edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmada Bacillariophyta’ya ait 152, Chlorophyta’ya ait 125, Cyanobacteria’ya ait 74, Euglenophyta’ya ait 41,
Charophyta’ya ait 29, Ochrophyta divizyosu Chrysophyceae ve Xantophyceae sınıflarına ait sırasıyla 13 ve 3,
Miozoa’ya ait 9 ve Cyrptophyta’dan 1 takson olmak üzere toplam 447 alg taksonu belirlenmiştir. Kanonik İlişki
Analizi’nde 4 ve 4’ten az tekerrüre sahip örnekler analizden çıkarılmış, analiz 159 takson ve 20 çevresel değişken
arasında uygulanmıştır. Monte Carlo permutasyon testine göre (499 permutasyon) ilk ve tüm kanonik eksenlerin
anlamlı olduğu belirlenmiştir (p= 0,002). Forward selection uygulaması sonrası 6 çevresel değişken anlamlı bulunmuş
(su kütlesi tipi (p=0,002 F=2,66) genişlik (p=0,002 F=2,01), Sodyum (p=0,004 F=1,91), pH (p=0,012 F=1,32),
Çözünmüş Oksijen (p=0,014 F=1,29) ve Sediment organik fosforu (p=0,030 F=1,26) ve bu altı çevresel değişken
toplam varyansın % 10,97’sini açıklamışlardır.
Teşekkür
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 213O172 nolu proje ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kütahya, Alg Tür Çeşitliliği, Takson Zenginliği
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(13340) Present Distribution, Threats and Length-weight Relationships of the
Mediterranean Blenniids (Actinopterygii, Blennidae) in Brackish Waters of
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Introduction
The perciform suborder Blennioidei is a large group of fishes, representing over 800 species. Various blenny species
are widely distributed along the Mediterrranean coastline. During the last two decades there has been a progessive
loss and alteration of its habitat especially as a result of an agriculture and tourism development. The current study
aims to determine the species composition and range of Mediterranean blenniids occurring in river estuaries and
lagoon systems of Mediterranean coast of Turkey, and to characterise the length–weight relationship of specimens.
Material and Methods
A total of 15 sites (Yelkoma Lagoon Lake, Ceyhan River Estuary, Seyhan River Estuary, Berdan River Estuary, Göksu
River Estuary, Paradeniz Lagoon Lake, Sultansuyu Creek, Inceağrı Creek, Karpuzçayı Creek, Manavgat River
Estuary, Köprüçay River Estuary, Beşgöz Creek, Kopak Creek, Beymelek Lagoon Lake and Köyceğiz Lagoon Lake)
were surveyed between November 2014 to June 2017. Shore seine net were used. Details of habitats were recorded.
Speciemens were measured to the nearest 0.1 cm total length (L) and weighed to the nearest 0.01 g total weight (W).
The parameters, a and b were estimated by linear regression on the transformed equation: log(w) = log(a) + b log (L).
Results and Discussion
No specimens were recorded in the eleven localities during the survey. A total of 207 individuals representing 2 fish
species (Parablennius sanguinolentus and Salaria fluviatilis) were caught. P. sanguinolentus was found at two
(Beşgöz Creek and Manavgat River Estuary) of the localities investigated. S. fluviatilis was found at three (Karpuzçayı
Creek, Manavgat River Estuary and Köyceğiz Lagoon Lake) of the localities investigated. At each locality, the general
observations on the population, length-weight relationships and its situation were also presented. Current threats to its
habitats and its populations include the destruction of habitats, water pollution and the introduction of exotic species.

Key Words: Blenny, degradation, brackish-water, threats, exotic
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Giriş
Algler, sucul ortamlarda çok geniş bir yayılım alanına sahiptirler ve bu ortamların en önemli oksijen kaynaklarından
olmalarının yanı sıra diğer canlılar için de temel besin maddeleridirler. Ancak, sucul ekosistemlere besin tuzlarının
deşarjıyla birlikte alglerin aşırı derecede artması söz konusu olacak ve bu da beraberinde su kalitesinin bozulmasına
yol açacaktır. Ayrıca, tatlı sulardan tuzlu sulara kadar birçok ortamda yaşamlarını sürdürebilen bu canlıların bazıları
toksik madde üretme yeteneğinde olup, suda yaşayan veya sudan yararlanan canlılar için ciddi sağlık problemlerine
yol açarlar. Bu çalışmada, bazı siyanobakteriler tarafından üretilen ve toksik olduğu bilinen mikrosistinin, Süloğlu
Baraj Gölü’ndeki varlığı ve miktarı tespit edilmeye çalışıldı.
Materyal ve Metot
Edirne ili Süloğlu ilçesinde bulunan ve sulama/taşkın korumanın yanı sıra içme/kullanma suyu temininde de
yararlanılan Süloğlu Baraj Gölü’nde gerçekleştirilen bu çalışmada, Aralık 2012 – Ekim 2013 tarihleri arasında, gölün
belirli derinliklerden (yüzey, 1.m, 3.m, 5.m, 9.m ve 20.m) aylık periyotlarla alınan su örneklerinde mikrosistin
analizleri ve bazı fizikokimyasal ölçümler (sıcaklık, ışık geçirgenliği, pH, iletkenlik, çözünmüş oksijen, askıda katı
madde, NO3-N, o-PO4-3, klorofil-a) yapıldı.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmada, sadece Ağustos ve Eylül aylarında yapılan ölçümlerde, oldukça düşük konsantrasyonlarda (0.2-0.3 μg/L)
Mikrosistin-LR varlığı tespit edilirken, buna sebep olan siyanobakterilerin Microcystis spp. türlerine ait olduğu
belirlendi. Ayrıca Microcystiskolonilerine yüzeyde ve yüzeyin altındaki ilk 5 metre derinlikte daha fazla rastlanırken
bunun nedeninin ışık ve sıcaklık olduğu tespit edildi. Süloğlu Baraj Gölü’nde belirlenen Microcystis biyomasının
ilkbahar aylarından itibaren artmasıyla, ortamdaki fosfatlı bileşiklerin konsantrasyonunda da kayda değer bir azalma
olduğu görüldü.
Sonuç olarak, Süloğlu Baraj Gölü’nün mikrosistin içeriği değerlendirildiğinde, kullanım açısından herhangi bir risk
taşımadığı ve ölçülen Mikrosistin-LR’ın toksin konsantrasyonunun Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği 1 μg/L’nin çok
altında olduğu tespit edildi. Yine de içme sularında mikrosistin üretme potansiyeline sahip siyanobakteri türlerinin
varlığının gelecekte yaratacağı risklerden kaçınmak için, içme suyu rezervlerinin su kalitesinin sürekli olarak takip
edilmesi ve siyanotoksin üretiminin kontrol altında tutulması için benzer çalışmaların periyodik olarak tekrarlanması
önerildi.
Anahtar Kelimeler: Siyanobakteri, Mikrosistin, Süloğlu Barajı
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Giriş
Genel olarak ılıman göllerde fitoplanktonun mevsimsel süksesyonunun kış aylarında minimuma indirgendiği
düşünülmektedir. Bununla birlikte bazı çalışmalar kış aylarında da fitoplankton kommunitelerinde çeşitlilikler
olduğunu kaydetmiştir. Bu çalışmada küçük bir gölde buz altındaki tür kompozisyonunu ve kış aylarındaki
fitoplanktonun kommunite yapısını belirlenmeye çalışılmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışma alanı olan Balkan göleti, Balkan arboretumu içerisinde yer almaktadır. 1998 yılında arboretum alanındaki
bataklık alanın önüne set çekilmesi ile oluşturulan gölet 0.8 km2 alana sahiptir. Gölün en derin yeri 160 cm olurken
ortalama ışık geçirgenliği 48 cm’dir. Gölün buz ile kaplı olduğu 2015 ve 2016 yılı kış ayları boyunca toplam 12 hafta
süren çalışmanın son iki haftasında kısmi buz örtüsü vardır. Fitoplankton örnekleri Nansen şişesi ile buz tutmuş
göletten alınmış, teşhis edilmiş, sayımları yapılmış ve suyun bazı fizikokimyasal analizleri ölçülmüştür. Ayrıca kış
periyodu ile karşılaştırmak üzere sonbahar 2015, bahar 2016 ve yaz 2016’da mevsimsel örnekleme yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışma periyodu boyunca toplam 77 gün göl üzeri buz ile kaplı olarak tespit edilmiştir. Ortalama hava sıcaklığı 1.5oC ölçülmüştür. Bu süre içerisinde iklim koşulları mevsim normallerinin üzerinde soğuk ve nispeten kurak olarak
tespit edilmiştir. Gündüz saatlerinde sıcaklık yükselse dahi özellikle gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesi
ile birlikte meydana gelen rüzgar ve don olayları sonucu göl yüzeyi neredeyse tamamen buzla kaplı olarak tespit
edilmiştir. Buz örtüsünün altındaki Su sıcaklığı ortalama 1.6 oC olarak tespit edilirken, ortalama buz kalınlığı 0 cm
ile 10.4 cm arasında ölçülmüştür. Çalışma süresince gölde 8 gruba ait toplam 68 fitoplanktonik takson tespit
edilmiştir. Chlamydomonas reinhardtii, Cryptomonas paramecium,Cyclotella meneghiniana, Synura uvella ve
Trachelomonas türleri gölün hakim organizmaları arasında yer almaktadır. çalışma süresince gölde ölçülen Klorofila miktarı 13,8 ile 42,4 µg L-1 arasında ölçülmüştür.
Sonuç olarak, buz örtüsü altındaki fitoplankton gelişiminin büyük oranda sıcaklık ile ilişkili olmasının yanı sıra
fitoplankton kompozisyonunun gelişimi rastgele olmaktadır. buz örtüsü öncesi göldeki dominant tür kompozisyonu
kış ortasına kadar devam etmekte ve sonrasında yerini kamçılı-hareketli tek hücreliler ve kamçılı-hareketli koloniyal
türlere bırakmaktadırlar. Bu hareketli türler, sıcaklığın artması ve bunu takiben buz örtüsünün kalkması sonucunda
göletin yüksek besin tuzu değerlerininde etkisi ile ilkbahar çoğalması meydana gelmektedir. Bunun sonucunda oluşan
fitoplankton bloomu ve suyun fizikokimyasal yapısı yaz aylarındaki gölün trofik durumunuda etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Fitoplankton, Buz örtüsü, Balkan Göleti
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Giriş
Türkiye’deki tatlısu yengeçlerinin Potamon cinsine ile temsil edilmektedir. Bu cinse ait iki türün Trakya bölgesinde
yayılım gösterdiği bilinmektedir. Bu türlerden biri olan Potamon fluviatile (Herbst, 1785), Balkanlarda bulunan dört
tatlı su yengeç türünden biridir. P. fluviatile, Güney Avrupa'daki ağaçlık dereler, nehirler ve göllerde yayılım
gösterir. P. fluviatile geniş ekolojik toleranslara sahiptir. 10-12 yıl ömrü sahip bu tür 50 mm büyüklüğe ulaşılabilir.
Kıyı taşları altında yaşayan bu tür kerevitlerle( Austropotamobius torrentium ) rekabet halindedir. Trakya bölgesinde
farklı lokalitelerde (Demirköy deresinde, Üsküp Baraj gölü olan Bulanık Deresi'nden) yayılım gösterdiği bilinmekte
olan türün alabalık çiftliklerinde yavru balıklara zarar verebilir.
Materyal ve Metot
18-20 Mayıs 2017 tarihleri arası Dereköy-Sarp Dere arası yapılan ekspedisyonda direk gözlen ve kıyının
incelenmesiyle kerevit ve yengeç araması yapılmış. Ayrıca 1 gece pinter tuzağı ile avcılık gerçekleştirilmiş. Elde
edilen örnekler % 40 alkolde fikse edilerek laboratuvar şartlarında incelenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Bu araştırma P. fluviatile iki yeni lokaliteler de bulunduğunu göstermektedir. Trakya ve Türkiye bulunan Tatlısu
yengeç türlerinin dağılımı katkıda bulunan amaçlayan araştırma; Mutlu deresi (41°53'22.8"K 27°33'41.7"D) ve
Dereköy deresinde (41°57'06.3"K 27°22'34.8"D) P. fluviatile varlığını göstermektedir. Trakya'da sucul
organizmaların ve yaşam alanlarının yok olması, baraj yapımı ve yeni kanal ve sulama yapılması, kentsel kanalizasyon
atıkları endüstriyel ve tarımsal amaçlı büyük miktarda su alınması bağlı kurumalar nedeniyle artmaktadır. Bu
çalışmanın bulguları, Trakya'daki yeni lokalitelerden P. fluviatile bulunmuş olması çevre kirliliği ve su rejimi açısında
bu lokalitelerin kirlilik baskına karşın tatlısu yengeç için uygun bir habitat olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte,
bölgede henüz araştırılmamış birçok akarsu ve gölet bulunmaktadır. Başta kirlilik sebebiyle tatlısu yengeçlerin
yayılımında değişimler olabilir. Bu nedenle, Türkiye'nin özellikle Avrupa bölgesindeki tatlı su yengeçlerinin dağılımı
üzerine daha fazla araştırma yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Potamon fluviatile, Tatlısu yengeçi, Trakya Bölgesi
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Introduction
Algae are the major primary producers in many aquatic systems and are an important food source for other
organisms.Species composition and the seasonal variations of these forms in freshwater are dependent on the
interactions between physical and chemical factors. In this study, we aimed to examine phytoplankton composition
and their seasonal changes in Uluabat Lake.
Material and Methods
The study was conducted in 2014. During the study, the 10 stations are made from Uluabat Lake seasonal sampling.
Samples of 100 ml of sample containers on the land were fixed with 4% formaldehyde solution. For diagnostic, a lot
of literatures were used as the sources. Synonyms and systematic categories of taxa are arranged utilizing algabase
website.
Results and Discussion
30 taxa of Cyanobacteria, 17 taxa of Euglenozoa, 8 taxa of Dinophyta, 116 taxa of Bacillariophyta from four classes,
5 taxa of Ochrophyta from Chrysophyceae class, 4 taxa of Ochrophyta from Xanthophycea class, 5 taxa of
Conjugatophyceae class of Charophya, 52 taxa of Chlorophyceae class of Chlorophyta and 10 taxa Trebouxiophyceae
class of Chlorophyta have been identified. As a result, a total of 248 taxa were determined. Bacillariophyta species
diversity has been found to be the highest divisio, with many recurrence rates being low. Melosira varians species
with 3 Aulacoseira species from the Coscinodiscophyceae class of this group were observed throughout the entire
study. In the lake, one of the most obvious and dominant species is the Cyanobacteria group. Microcystis species
predominate in this group and Microcystis aeruginosa was identified as the most dominant organism in September
and the relative abundance reached to 80%. It is known that this species is toxic and produces microcystin.
Key Words: Uluabat Lake, phytoplankton, species diversity, Cyanobacteria
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Giriş
Yüzey suyu kalitesinin değerlendirilmesi, içsuların sürdürülebilir kullanımı açısından oldukça önemlidir. Trakya’da
yer alan ve içme/kullanma suyu olarak yararlanılan pek çok baraj gölü ve akarsuyun yanı sıra, Ege Denizi kıyılarında
balıkçılık açısından yararlanılan lagün göller de yer almaktadır. Bu farklı ekolojik karakterlerdeki suların içerdiği
fizikokimyasal parametrelerin özelliklerinin bilinmesi ve takibi, bu suların sürdürülebilir kullanımları açısından
oldukça önemlidir.
Materyal ve Metot
Trakya’da yer alan ve farklı ekolojik karakterlere sahip olan bazı içsulardan (Kadıköy, Karaidemir ve Kayalıköy baraj
gölleri, Meriç ve Ergene nehirleri, Dalyan ve Tuzla Lagün gölleri) Ekim 2014 – Ağustos 2015 tarihleri arasında
mevsimsel periyotlarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bu çalışmada, su kütlesine ait sıcaklık, iletkenlik, çözünmüş
oksijen, toplam çözünmüş madde, tuzluluk, ışık geçirgenliği, pH, besin tuzları (Nitrit ve Nitrat azotları, Sülfat, Fosfat),
iyon (Florür, Klorit, Bromat, Klorür, Bromür, Klorat) ve element (Lityum, Bor, Sodyum, Magnezyum, Alüminyum,
Kalsiyum, Krom, Mangan, Demir, Kobalt, Nikel, Bakır, Çinko, Galyum, Arsenik, Selenyum, Stronsiyum, Gümüş,
Kadmiyum, Baryum, Kurşun) konsantrasyonları belirlenmiştir. Böylece, su kalitesinin fiziksel, klasik kimyasal ve
kromatografik yöntemlerle izlenerek, çevresel değişkenlerin mevsimsel olarak kaydedilmesi hedeflenmiştir. Veriler,
istatistiksel olarak da değerlendirmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Elde edilen veriler Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği’ne göre değerlendirildiğinde, bazı parametrelere ait
konsantrasyonların bölgesel ve zamansal olarak genellikle yaz mevsiminde ve bahar aylarında yüksek seviyelere
ulaştığı ve su kalitesini düşürdüğü tespit edilmiştir. 2015 tarihli YSKYY’e göre, lagüner göllerde saptanan TDS
değerinin zaman zaman II. sınıf su kalitesine yakın seyretiği tespit edilirken, klorür değerlerinin Ergene Nehri'nde IV.
sınıfa kadar ulaştığı gözlenmiştir. Ayrıca tüm lokalitelerde Kobalt, Kurşun ve Selenyum değerleri yüksek oranlarda
bulunmuştur. Ayrıca ekosistemlerin fizikokimyasal içerik açısından birbirlerine olan benzerlikleri Bray-Curtis
indeksi ve Correspondence Analizi ile tespit edilmiştir. Uygulanan Spearman korelasyon indeksine göre bazı çevresel
parametreler arasında anlamlı korelasyonlar saptanmıştır (p<0.01). Buna göre, su sıcaklığı ile iletkenlik, tuzluluk,
sülfat, magnezyum ve kalsiyum (r=0.82-1); iletkenlik ile tuzluluk (r=1.00) değerleri arasında pozitif korelasyon
saptanırken; çözünmüş oksijen ile su sıcaklığı ve pH (r= -0.93, r= - 0.82), su sıcaklığı ile pH ve TDS (r= 1.00) değerleri arasında negatif korelasyon olduğu kaydedilmiştir. Sonuç olarak, çalışılan lokalitelerdeki içsuların
içme/kullanma suyu ve tarımsal sulama suyu amacıyla kullanımlarının sürdürülebilmesi için ve ayrıca, Gala Gölü
Milli Parkı civarında konumlanan lagüner göllerin ekosistem dengelerinin korunması için alınması gereken tedbirler
konusunda bazı önerilerde de bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Su Kalitesi, Fizikokimyasal parametreler, Ağır metal, Mevsimsel değişim, Trakya Bölgesi
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(12735) Tanypus punctipennis Meigen, 1818 (Chironomidae)’ in Laboratuvar
Koşullarında Yetiştirilmesi ve Bazı Çevresel Faktörlerin Larva Gelişimine Etkilerinin
İncelenmesi / Cultivation of Tanypus punctipennis Meigen, 1818 (Chironomidae) in
Laboratory Conditions and Investigation of the Effects of Some Environmental Factors
on Larval Development
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Giriş
Sucul ekosistemlerin en önemli gruplarından biri olan bentik makroomurgasızların ekosistemdeki varlıkları, ortamın
kalitesi hakkında önemli ipuçları verebilir. Bu grubun en önemli üyelerinden biri olan Chironomid larvaları da bu
anlamda yararlanılan indikatör türler içermektedir. Son yıllarda Chironomidler üzerine yapılan faunistik çalışmalar,
larval bulguların erginlerle birlikte desteklenmesinin daha güvenilir sonuçlar vereceği yönündedir. Böylelikle, çok
küçük instar evresinde olan ve bu nedenle teşhisleri tamamlanamayan örneklerin laboratuvar ortamında
yetiştirilmesiyle de daha kesin sonuçlar elde edilebilir.
Bu çalışmada, Chironomidae familyasına ait Tanypus punctipennis Meigen, 1818 larvalarının laboratuvar ortamında
yetiştirilmesi için en uygun olabilecek koşullar belirlenirken, larvaların gelişimlerinde en büyük etkiye sahip
olabileceği düşünülen sıcaklık ve pH gibi çevresel etkenlerin değişimlerine larvaların vermiş olduğu tepkiler
incelendi.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada kullanılan larvalar, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Fen ve Edebiyat Fakültelerine ait binaların
arka kısmında bulunan gölet ve çeşme yalağından Mart-Mayıs 2017 tarihleri arasında toplandı. El-çamur kepçesiyle
yaşadığı ortamdaki su ve sedimentle birlikte alınan larvalar, cam kavanoz içerisine konarak laboratuvara getirildi ve
tür teşhisleri yapılarak 3. instar evresindeki bireyler seçilerek her bir düzeneğe 5’er larva yerleştirildi.
Bulgular ve Tartışma
Sonuç olarak, sıcaklığın larvaların gelişiminde hızlandırıcı bir etkiye sahip olduğu belirlenirken, pH değerlerindeki en
ufak değişimlerin bile larvanın gelişimini inhibe edici bir nitelik taşıdığı gözlendi. Elde edilen verilerin ışığında larval
chironomidlerin doğal sucul ortamlarda gelişebilmeleri için bazı tavsiyelerde de bulunuldu.
Anahtar Kelimeler: Chironomidae, Larval chironomid, Tanypus punctipennis
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Giriş
Güneydoğu Anadolu Projesi’nin bir bölümünü teşkil eden, sınır Fırat Projesi’nin ikinci ünitesi olan Karkamış Barajı
ve HES Tesisi, Fırat Nehri üzerinde, Suriye sınırına 4.5 km. mesafede, beton ağırlık ve toprak dolgu tipinde ve
Türkiye’de nehir santrali tanımıyla gerçekleştirilen ilk uygulamadır. Baraj gölünde normal su kotunda göl hacmi 157
hm3 göl alanı ise 28 km2 olup barajın yıllık elektrik üretimi ortalama 652 GWh’dır. Bu çalışmada, farklı trofik
sınıflandırma indeksleri kullanılarak Karkamış Baraj Gölü’nün trofik durumunun ortaya konulması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Bu çalışma Karkamış Baraj Gölü’nün trofik durumunun ortaya konulması amacıyla Ocak 2015-Aralık 2015 tarihleri
arasında baraj gölünde belirlenen 5 örnekleme noktasında aylık olarak gerçekleştirilmiştir. Örnekleme noktalarında
çözünmüş oksijen ve seki disk derinliği yerinde ölçülmüş, alınan su örnekleri laboratuvara getirilerek toplam azot,
toplam fosfor ve klorofil-a APHA'ya göre tayin edilmiştir. Baraj gölünde trofik durum sınıflandırmasında Trofik
Durum İndeksi, OECD ve Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği tarafından önerilen sınıflandırma indekslerinden
yararlanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Baraj Gölün de yıl boyu çözünmüş oksijen 9.0-11.9, seki disk derinliği 3-9 m, toplam azot 0.682-1.696 mg N/L,
toplam fosfor 0.007-0.053 mg P/L ve klorofil a 0.075-4.824 µg/L arasında değişim göstermiştir. Baraj Gölü trofik
durumu tüm derinlikler ve su kolonu bakımından incelendiğinde Carlson trofik indeksine göre mezotrofik, Yerüstü
Su Kalitesi Yönetmeliği ve OECD indeksi x ̅ ±1 SD sınırlarına göre oligotrofik olarak belirlenmiştir. Üç farklı trofik
durum indeksine göre Karkamış Baraj Gölü trofik durumunun; oligotrofik sınıftan mezotrofik sınıfa geçiş sergilediği,
0-8 m arasındaki su kolonundan elde edilen verilere göre Karkamış Baraj Gölü’nde TN:TP oranına fosforun sınırlayıcı
nutrient olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Karkamış Baraj Gölü, seki disk, toplam azot, toplam fosfor, klorofil a
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Giriş
Güneydoğu Anadolu Projesi’nin bir bölümünü teşkil eden, sınır Fırat Projesi’nin ikinci ünitesi olan Karkamış Barajı
ve HES Tesisi, Fırat Nehri üzerinde, Suriye sınırına 4.5 km. mesafede, beton ağırlık ve toprak dolgu tipinde ve
Türkiye’de nehir santrali tanımıyla gerçekleştirilen ilk uygulamadır. Baraj gölünde normal su kotunda göl hacmi 157
hm3 göl alanı ise 28 km2 olup barajın yıllık elektrik üretimi ortalama 652 GWh’dır. Bu çalışmada, Karkamış Baraj
Gölü fitoplankton kompozisyonun ortaya konulması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Bu çalışma Karkamış Baraj Gölü fitoplankton kompozisyonun ortaya konulması amacıyla Ocak 2015-Aralık 2015
tarihleri arasında baraj gölünde belirlenen 5 örnekleme noktasında aylık olarak gerçekleştirilmiştir. Fitoplankton
örnekleri, plankton ağı ile alınmış ve steril numune alma şişelerine konularak gerekli kalitatif ve kantitatif analizler
yapılmıştır. Baraj gölünden alınan örneklerdeki alglerin tür teşhisleri Olympus marka CX21 model mikroskop ile
sayımları ise Olympus marka CX41 model inverted mikroskop ile yapılmıştır. Her istasyona ait su şişesinden
çalkalanarak homojen bir dağılım sağlandıktan sonra 1 mL su örneği alınmış ve mL’deki birey sayıları tespit edilmiştir
(Round, 1981). Her numune şişesinden 5 tekrarlı sayım işlemi yapılarak bu sayımların ortalaması alınarak sonuçlar
değerlendirilmiştir. Sonuçlar “mL’deki birey sayısı” olarak verilmiştir. Diyatomelerin teşhislerinin tam olarak
yapılabilmesi ve daha uzun süreli incelenebilmeleri için örnekler asitle muamele edildikten sonra kaynatma işlemi
gerçekleştirilmiş nötralize oluncaya kadar saf suyla yıkanarak teşhis için kalıcı preparatlar hazırlanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışma sonucunda; Bacillariophyta'ya ait 15, Chlorophyta'ya ait 15, Chrysophyta'ya ait 1, Cyanophyta'ya ait 10,
Dinophyta'ya ait 2 ve Euglenophyta'ya ait 1 takson kaydedilmiştir. Bu taksonlardan 44 tanesi tüm istasyonlarda
kaydedilmiştir. Gomfonema (8 takson), Epitemi, Fragilaria, Navicula ve Ulnaria (4'er takson), Cymbella, Gyrosigma
ve Nitzschia (3'er takson), Phormidium (3 takson) türleri baraj gölünde en çok temsil edilen türler olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Karkamış Baraj Gölü, Fırat Nehri, fitoplankton
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(12835) Türkiye İçsularında Yaşayan Pseudophoxinus (Teleostei: Cyprinidae) Cinsine
Ait 21 Balık Türünün Boy-Ağırlık İlişkisi / Length-Weight Relationship of 21 Fish
Species Belonging to Genus Pseudophoxinus (Teleostei: Cyprinidae) From Turkish
Inland Waters
GÜLŞAH SAÇ 1, MÜFİT ÖZULUĞ 1, JÖRG FREYHOF 2
1
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2
LEIBNIZ-INSTITUTE OF FRESHWATER ECOLOGY AND INLAND FISHERIES
gulsahsac@gmail.com
Giriş
Pseudophoxinus, 23 türü ile iç sularımızda yaşayan ve yüksek endemizm gösteren önemli bir balık cinsidir. Balıkçılık
bilimi için önemli bir araç olarak tanımlanan boy-ağırlık ilişkisi, populasyonların büyüme tiplerini belirlemede temel
olarak başvurulan bir eşitliktir. Mevcut çalışma ile Pseudophoxinus genusuna ait 21 türün (P. alii, P. anatolicus, P.
burduricus, P. antalyae, P. battalgili, P. caralis, P. crassus, P. egridiri, P. elizavetae, P. evliyae, P. fahrettini, P.
firati, P. handlirschi, P. hittitorum, P. libani, P. meandri, P. meandricus, P. ninae, P. turani, P. zekayi ve P. zeregi)
boy-ağırlık ilişkisi incelenmiştir.
Materyal ve Metot
Balık örnekleri, 2006 ve 2011 tarihleri arasında elektroşok cihazı ile yakalanmıştır. Nesli tükenmiş
olan P. handlirschi türüne ait değerler için, 1953 yılında yakalanan ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Hidrobiyoloji Müzesi koleksiyonunda saklanan örnekler kullanılmıştır. Türlere ait boy-ağırlık ilişkisinin
hesaplanmasında ln(W)=b+aln(SL) eşitliğinden yararlanılmıştır. Elde edilen b değerinin izometrik büyümeden (b=3)
farklı olup olmadığı t-test’i kullanılarak test edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Türlere ait b değerleri 2,830-3,427 arasında değişmiştir. Pseudophoxinus alii, P. anatolicus, P. burduricus, P.
caralis, P. egridiri, P. evliyae, P. fahrettini, P. firati, P. handlirschi, P. libani, P. meandri, P. meandricus, P.
ninae, P. turani ve P. zekayi türleri izometrik büyüme gösterirken, P. antalyae, P. battalgili, P. elizavetae ve P.
hittitorum türleri ise allometrik büyüme göstermiştir. Pseudophoxinus crassus ve P. zeregi türlerine ait farklı
populasyonlarda ise hem izometrik hem de allometrik büyümeye rastlanmıştır. Pseudophoxinus battalgili, P. caralis,
P. egridiri, P. elizavetae, P. evliyae, P. firati, P. handlirschi, P. hittitorum, P. libani, P. meandri, P. meandricus, P.
turani, P. zekayi ve P. zeregi türleri için elde edilen boy-ağırlık ilişkisi değerleri ilk bulgu
niteliğindedir. Pseudophoxinus iconii ve P. mehmeti türleri, elimizde örnekleri bulunmadığı için incelenememiştir.
Anahtar Kelimeler: Büyüme, endemik, Pseudophoxinus, boy-ağırlık ilişkisi, Türkiye
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Giriş
Bu çalışmada sazan balığı (C.carpio) örneklerinde çevresel stresin olası etkilerini görebilmek adına C.carpio kan
örneklerinde lizozim aktivitesi, kortizol ve serum glukoz düzeylerini araştırmak amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
2013 yılı ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde Eğirdir Gölü’nde 3 istasyonda (Gelendost, Hoyran, Köprü)
gerçekleştirilen çalışmada çeşitli göz açıklığına sahip ağlar vasıtasıyla elde edilen C.carpio örneklerinden 2 ve 5
ml’lik enjektörler yardımıyla kan örnekleri alınmıştır. C.carpio örneklerinde kortizol analizi elektrokemilüminesans
yöntemi ile, lizozim aktivitesi diffuzyon agar metodu ile ve serum glukoz analizi ise hekzokinaz yöntemiyle
spektrofotometrik olarak tayin edilmiştir. Elde edilen veriler mevcut kriterler ve literatürler ışığında
değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
C.carpio örneklerinde lizozim aktivitesi ortalama 0,256 mg/mL olarak belirlenmiş olup 0,171-0,456 mg/mL arasında
değişim göstermiştir. Sonbahar döneminde (0,276 mg/mL) ilkbahar dönemine (0,235 mg/mL) göre oranla biraz daha
yüksek lizozim aktivitesi belirlenmiştir. Kortizol, ortalama 21,14 nmol/L olarak belirlenmiş olup 3,52-52,53 nmol/L
arasında değişim göstermiştir. İlkbahar döneminde (23,00 nmol/L) sonbahar dönemine (18,19 nmol/L) göre oranla
daha yüksek kortizol belirlenmiştir. Serum glukoz ölçüm sonuçları ise ortalama 164 mg/dL olarak belirlenmiş olup 9514 mg/dL arasında değişim göstermiştir. Sonbahar döneminde (195 mg/dL ) ilkbahar dönemine (113 mg/dL) göre
oranla daha yüksek serum glukoz belirlenmiştir. Lizozim aktivitesi, kortizol ve serum glukoz ölçüm sonuçlarında
istasyonlar arası farklar görülmekle birlikte bu farkların istatistiki olarak önemsiz olduğu görülmüştür (p>0,05). Elde
edilen veriler diğer su ürünleri türleri ve çalışmalar ile karşılaştırıldığında daha düşük bulunmuştur. Bu duruma
canlının türü, yaşama ortamı gibi etkilerin neden olduğu sonucuna varılmıştır.
Teşekkür
Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin SDÜ-BAP 3454-D2-13 nolu proje
desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Cyprinus carpio, sazan, Eğirdir Gölü, lizozim aktivitesi, kortizol
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Introduction
In the present study, the temporal and spatial distribution of terrestrial sediment transported by the streams was
detected in two different locations of Eastern Black sea Dam lakes (Artvin); the Borçka and Muratlı Dam Lakes.
Dimensional analysis is important for shedding light on pollution studies in the sediment layer. Also, it contributes to
many studies such as maintain control of the size reduction process, mineral ore to determine the degree of
liberalization in various grain sizes, size reduction devices, given their results in terms of comparing with each other,
to determine the degree of ore of fragility and friability.
Material and Methods
In this study, samples were taken from seven stations for each lake. The four of the stations were selected in lakes and
three of the stations were selected in stream which is feeding lakes. The samples were done in seasonally, 2015.
Seasonal sampling was conducted during that period covering the spring, summer, autumn and winter seasons. The
sediment core sampler was used to sediment samples. The samples which is taken sediment block (0-5 cm) were
stored in the freezer (-18 °C) until the analysis phase. Sediment size analysis was performed using wet sieve analysis.
Results and Discussion
The sand fractions were generally dominant in the surface sediments in summer. Considering the distribution of the
material in general, the gravel was founded % 1-1, the fine gravel was founded % 2-2, the very large sand was founded
% 2-4, the coarse sand was founded % 7-7, the medium sand was founded % 9-13, the fine sand was founded % 4025, the very find sand was founded %16-24 and the clay was founded % 23-24 in the Borçka and Muratlı Dam lake,
respectively. The sediment pore volumes were determined % 38 in Borçka Dam Lake, and % 42 in Muratlı Dam Lake.
The uniformity coefficient (Cu) was found 3.16 and gradation coefficient (Cg) was found 1.66 sediment layers in the
Borçka. According to results, the sediment of region was found to occur non-uniform and well-graded material. In the
Muratlı region, the uniformity coefficient (Cu) was found 3.16 and gradation coefficient (Cg) was found 1.26.
According to results, the sediment of Muratlı region were found to occur non-uniform and well-graded material.
During all the sampling periods, the predominant component of the sediment was terrestrial substances that were
effective in the sedimantasyon on dam lakes. The analysis of the distribution of material according to season shows
that in lakes the structure of the sediment is composed of non-uniform, good quality material and the greatest part of
that material was generated by fine sand.
Key Words: Dam Lake, Sediment, Grain Size, Pore Volume
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Giriş
Su ürünleri sektörü ucuz ve kaliteli hayvansal protein sağlaması sebebiyle insanların beslenmeleri konusunda çok
önemli bir konum elde etmiştir. Bu çalışmamızda 2014 yılında Tunceli ilinde bulunan su ürünleri sektörünün yapısı
hakkında genel bilgiler verilerek gelinen noktalar ortaya konmuştur.
Materyal ve Metot
Tunceli ili su ürünleri sektörünün mevcut durumunun analiz edilerek ekonomik ve sosyal faydalar sağlanması
amacıyla planlanan çalışma, literatür taraması ve yüz yüze görüşülüp doldurulan anket çalışmasından oluşmaktadır.
Bulgular ve Tartışma
Tunceli ilinde balık avcılığı konusunda faaliyet gösteren 4 adet su ürünleri kooperatifi (1 tanesi henüz faal değil) ile
anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Avcılık yapan işletmelere ait üye balıkçı sayıları incelendiğinde 3 kooperatife ait
üye balıkçı sayısı kooperatiflerce 66 olarak ifade edilmiştir. Aktif balıkçılık yapan üye sayısı ise 34 olarak
belirtilmiştir. Avcılık yapan işletmelerde fanyalı ağ kullanan kişi sayısının 1 işletmede 13 olduğu belirtilirken bu
kişilerin aynı zamanda sade ağları da kullandıkları belirtilmiştir. Avcılık gün sayıları incelendiğinde 2 işletmenin yıl
boyunca avcılık yaptıkları gün ortalamasının 180 gün, 1 işletmenin ise ortalama 250 gün avlandığı
belirlenmiştir. Fanyalı ağ ile günlük avlanan ortalama ürün miktarı 2 işletmede 22-23 kg arasında değişirken diğer
işletmede 12 kg olarak ifade edilmiştir. Tunceli ilinde 8 adedi havuz, 19 adedi ağ kafes ve 1 kuluçkahane olmak üzere
toplam 28 işletme bulunmaktadır. İşletmecilerin %20’sinin ürünlerini işleme tesislerine, %55’inin ürünlerini
perakende satış yerleri, balık hali, balık lokantalarına pazarladıklarını belirtmişlerdir. İşletmelerin yeni türlerin
üretimiyle ilgili çalışma yapmaları konusunda ihtiyaçlarının çok çeşitli olduğu ve %50’sinin finans desteği, altyapı,
pazar bulma, satış desteği ihtiyaçları olduğu, %5’inin finans desteği, %5’inin eğitimli işgücüne ihtiyaç duyduğu
belirtilmiştir. %35 işletmenin bu soruya cevap vermediği, %5’inin ise hepsi diyerek cevap verdiği görülmüştür.
Yetiştiricilik yapan işletmelerin en büyük handikaplarından birisi, halkın kültür balıkçılığı ile elde edilen ürünlerin
sağlık için zararlı olduğu düşüncesidir. Bu nedenledir ki bitkisel ve hayvansal üretim dallarında olduğu gibi su ürünleri
yetiştiriciliğinde de organik balık yetiştiriciliği kavramı gündeme gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Avcılık, Tunceli, yetiştiricilik
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Giriş
Ege Bölgesi’ndeki önemli balıkçılık alanlarından biri olan Demirköprü Baraj Gölü’nde (Manisa) ticari balıkçılarca
uzatma ağları sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) avcılığında yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada,
Demirköprü Baraj Gölü uzatma ağı balıkçılığında sazan av verimindeki aylık değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışmada, av verimini belirlemek üzere Haziran 2015 - Aralık 2016 tarihleri arasında aylık deneysel çalışmalar
yürütülmüştür. Denemelerde, gölde ticari balıkçılarca daha çok tercih edilen 65, 70, 75 ve 80 mm göz genişliğinde
sade ve fanyalı multifilament uzatma ağları ticari balıkçılar eşliğinde kullanılmıştır. Hedef tür sazanın ağırlığı 1 g
hassasiyetli elektronik terazi ile ölçülmüştür. Av verimini belirlemek için aylık birim av miktarları (BAVM)
hesaplanmıştır. Birim av değerlerinin aylar arasındaki farklılığı istatistiki olarak test edilmiştir. 2011-2016 yıllarına
ait aylık av miktarı istatistikleri Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. Haziran 2015
- Aralık 2016 tarihleri arasındaki dönem için avcılık istatistiklerindeki av miktarı değişimleri, deneysel çalışmada elde
edilen av verimi değerlerinin aylık değişimi ile karşılaştırılmıştır. 2011-2016 yılları için aylık ortalama av miktarları
arasındaki farklılık istatistiki olarak test edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Deneysel çalışmalarda ağırlıkları 8 ile 8.540 g arasında değişen 690 adet (1.164,4 kg) sazan yakalanmıştır. En yüksek
av verimi 116,75 ± 6,305 g/m.operasyon-1 ile 2016 yılı Haziran ayında, en düşük ise 0,01 ± 0,012 g/m.operasyon-1
ile 2016 yılı Şubat ayında tespit edilmiştir. Av veriminde aylar arasındaki farkın önemli olduğu tespit edilmiştir (P:
0,000; P < 0,05). İl Müdürlüğü’nün göle ait Haziran 2015 - Aralık 2016 tarihleri arasındaki avcılık verileri
incelendiğinde; en yüksek aylık av miktarı 9.582 kg ile 2016 yılı Haziran ayında, en düşük ise 579 kg ile 2016 yılı
Eylül ayında tespit edilmiştir. Buna karşılık 2011-2016 yılları arasındaki aylık ortalamalar incelendiğinde ise en
yüksek değer 8.250 ± 1.962,0 kg ile Haziran ayında, en düşük ise 739 ± 428,2 kg ile Ocak ayında hesaplanmıştır. İl
Müdürlüğü verilerine göre aylık ortalama av miktarları arasındaki fark, deneysel örneklemelerde elde edilen bulgular
da olduğu gibi istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (P: 0,001; P < 0,05). Deneysel örneklemelerde elde edilen av
veriminin aylara göre dağılımı ile İl Müdürlüğü verileri arasında benzerlik tespit edilmiştir. Demirköprü Baraj
Gölü’nde uzatma ağı balıkçılığında sazan av veriminin ve miktarının yıl içerisinde değiştiği belirlenmiştir. Değişimin
sebeplerini belirleyebilmek için av gücünün ve balık davranışını etkileyen çevresel parametrelerin yıl içerisindeki
değişimlerini de belirlemeye ihtiyaç duyulmaktadır.
Teşekkür
Çalışma TÜBİTAK (214O632 No’lu Proje) tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Demirköprü Baraj Gölü, Av verimi, Uzatma ağı, Sazan, Aylık değişim
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Giriş
Aksu Çayı-Köprüçay Nehri, toplam 156 km uzunluğu ve içerisinde barındırdığı endemik balık türleri açısından
biyolojik çeşitliliği yaşatmak için zengin bir potansiyele sahiptir. Yapılan çalışmalarda endemik Capoeta antalyensis,
Pseudophoxinus fahrettini Freyhof & Özuluğ, 2009, Cobitis turcica Hankó, 1925 ve Salmo labecula Turan, Kottelat
& Engin, 2012 (Battalgil, 1944) türleri havzada tespit edilirken yabancı ve istilacı bir tür olarak balık faunalarını tehdit
eden Carassius gibelio (Bloch, 1782)’nun varlığı bölge için ilk defa verilmektedir.
Materyal ve Metot
Araştırma sahası Akdeniz Bölgesi’nde, Isparta İli Aksu İlçesinin kuzeybatındaki Anamas Dağları’nın güneyinden
doğan ve nihayetinde Akdeniz’e dökülen toplam uzunluğu 156 km olan Aksu Çayı-Köprüçay Nehri’nin Isparta ili
sınırlarında belirlenen 6 istasyondur. Mart 2009-Şubat 2010 tarihleri arasında aylık periyotlarda ve ayda bir defa
yürütülen araştırmada C. gibelio (Bloch, 1782) örnekleri elektroşok cihazı kullanılarak 37o 37’ 00’’ N ve 031o 10’
17’’ E koordinatlarına sahip üçüncü istasyondan yakalanmıştır. Balık boyları milimetrik taksimatlı ölçüm tahtası ile
ölçülmüş, ağırlıkları ise arazi tipi 0,01 g hassasiyetle elektronik terazi ile tartılmıştır. Yaş tespiti Lagler (1956)’ya göre
pullardan yapılmıştır. Boy ve ağırlıkların hesaplanmasında, total boy ile total ağırlık arasındaki ilişkinin
belirlenmesinde ve Fulton kondisyon faktörünün hesaplanmasında Ricker, 1975’den, von Bertalanffy büyüme
denklemi parametrelerinin hesaplanmasında ise Gulland and Holt, 1959’dan yararlanılmıştır. C. gibelio türünün çeşitli
özelliklerine ilişkin istatistiki hesaplamalar ve kontroller Düzgüneş vd., (1983) ile Yurtsever (1984)’den yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Aksu Çayı-Köprüçay Nehri’nde Mart 2009-Şubat 2010 tarihleri arasında yürütülen araştırmada, 47 adet C.
gibelio bireyi yakalanmıştır. Yakalanan balıkların tümünde yaş tayini yapılmış, populasyondaki bireylerin 0 ile II yaş
arasında dağılım gösterdiği belirlenmiştir. C. gibelio populasyonunda minimum çatal boy 9,40 cm, maksimum çatal
boy 17,60 cm, ortalama çatal boy ise 12,79±0,27 cm bulunmuştur. Populasyonun %23,40’ı 9,40-10,22 cm arasındaki
bireylerden oluşmuştur. Aksu Çayı-Köprüçay Nehri C. gibelio populasyonunda minimum ağırlık 13,55 g, maksimum
ağırlık 62,56 g, ortalama ağırlık ise 31,40±1,55 g’dır. Populasyondaki balıkların ağırlığı 13,55-28,27 g arasında
yoğunlaşmış olup, balıkların %70,20’si bu ağırlık aralığındadır. Araştırmada hesaplanan von Bertalanffy boy ve
ağırlıkça büyüme denklemleri sırasıyla Lt=53,17[1-e-0,06(t+3,13)], Wt=712,00[1-e-0,06(t+3,13)]2,21 olarak
bulunmuştur. C. gibelio bireylerinin bireysel boy ve ağırlık değerlerinden hesaplanan boy-ağırlık ilişkisi denklemi
W=0,11FL2,21, korelasyon katsayısı (R) ise 0,978 olarak bulunmuştur. Araştırmada hesaplanan boyca mutlak, oransal
ve anlık büyüme değerleri sırasıyla; 0-I yaş aralığında 2,60-27,28-0,24, I-II yaş aralığında 2,44-20,12-0,18, ağırlıkça
mutlak, oransal ve anlık büyüme değerlerini ise sırasıyla; 0-I yaş aralığında 13,81-99,42-0,69, I-II yaş aralığında
13,38-48,30-0,39 olarak bulunmuştur. Kondisyon faktörü değerleri 0 yaş için 1,61±0,01, I yaş için 1,55±0,02, II yaş
için 1,33±0,07 ve ortalama 1,53±0,03 olarak bulunmuştur. %1,99’luk oranla en az avlanan C. gibelio türünün varlığı
Aksu Çayı-Köprüçay Nehri için bir ilkdir ve bulunduğu diğer sularımızdaki durumu irdelendiğinde ciddidir.
Karacahisar Köprüsü civarında nisan ve eylül ayları arasında yakalanmıştır. Direkt olarak gözlemlenmemiş olmakla
birlikte Karacahisar’dan gelen kol ile Aksu Çayı-Köprüçay Nehri’ne girdiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Carassius gibelio (Bloch, 1782), Aksu Çayı-Köprüçay Nehri, Yaş, Büyüme, Isparta
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Giriş
Küresel iklim değişikliği dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz etkilerini göstermektedir. Özellikle lotik
sistemlerde yaz aylarında aşırı sıcaklık artışları ve yağışların azlığına bağlı olarak su seviyesinde düşmelere sebep
olmaktadır. Çalışma alanını oluşturan Yalova ili Altınova ilçesinde bulunan Yalakdere’de Temmuz, Ağustos ve Eylül
aylarında kuruma meydana gelmiştir. Bu çalışmada yaz aylarında yaşanan kuraklığın Yalakdere’nin epilitik diyatome
florası ve bentik omurgasız faunası değişimine etkileri incelenmiştir.
Materyal ve Metot
Yalakdere üzerinde belirlenen 4 istasyondan Nisan 2013 - Mart 2014 tarihleri arasında aylık olarak bentik omurgasız
ve epilitik diyatome örneklemesi yapılmıştır. Bentik omurgasız örneklemesi için büyük el neti ve Ekman Grab
kullanılmıştır. Epilitik diyatome örneklemesi için ise her bir istasyondan düzgün yüzeyli taşlar alınmıştır. Diyatome
früstüllerinin eldesi için “soğuk asit permanganat yöntemi” uygulanmış ve daimi preperatları hazırlanarak tür teşhisleri
yapılmıştır. Bentik omurgasız ve epilitik diyatomelerin çeşitlilik değerleri Shannon-Wiener çeşitlilik indeksi
kullanılarak hesaplanmıştır. Ayrıca diyatome takson zenginliği ve bentik omurgasız takson zenginliği değerleri de
karşılaştırılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Artan atmosferik sıcaklık ve azalan yağışa bağlı olarak oluşan kuruma periyodu sonrasında bentik omurgasız ve
epilitik diyatome takson kompozisyonlarının baskın gruplarında bazı değişimler görülmüş ve toleranslı türlerin birim
alandaki organizma yoğunluğu artmıştır. Kuraklık periyodu sonrasında epilitik diyatome florasında kirliliğe toleraslı
türleri barındıran Nitzschia cinsine ait bazı türlerin (N. dissipata, N. inconspicua, N. palea) ve Navicula
veneta türünün organizma yoğunluklarında artış gözlenmiştir. Bentik omurgasız faunasında ise Diptera takımından
Chironomidae ve Annelida'dan Oligochaeta grubu çalışma boyunca baskın organizma olmuş ve toleranslarının yüksek
olması sebebiyle kuraklık sonrası yüzdelerini arttırdıkları gözlenmiştir. Kuraklık öncesi yaygın olan Ephemeroptera
grubunun akış koşullarının normale döndüğü döneme kadar ortamda sınırlandığı tespit edilmiştir. Bentik omurgasızlar
kullanılarak hesaplanan çeşitlilik indeks değerleri 1,91 ile 0,48 arasında değişirken, epilitik diyatomeler kullanılarak
hesaplanan çeşitlilik indeks değerleri ise 3,11 ile 0,80 arasında bulunmuştur. Bentik omurgasızlar kullanılarak
hesaplanan çeşitlilik indeksi değerlerinin kuraklık sonrası örneklemelerde 1’in altına düştüğü belirlenmiştir. Epilitik
diyatomeler kullanılarak hesaplanan çeşitlilik indeksi değerleri ise; istasyonlara göre çeşitlilik değerleri farklı sonuçlar
vermiştir. Kuraklık sonrası 1. ve 4. istasyonda çeşitlilik indeks değerleri artmışken, 2. ve 3. istasyonda azaldığı
görülmüştür. Bu sonuçlara göre bentik omurgasızların habitatın fiziksel değişimlerinden daha kolay etkilendikleri için
diyatomelere göre iklim değişikliklerine daha hızlı tepki verdikleri görülmüştür.
Teşekkür
Bu çalışma, Orman ve Su İşleri Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğü’nün teknik desteği ile gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bentik Omurgasız, Epilitik Diyatome, Yalakdere, Kuraklık, Shannon-Wiener Çeşitlilik İndeksi
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(13243) Yalakdere’nin (Yalova) Trofik Durumunun Epilitik Diyatomelere Göre
Belirlenmesi / Determination of Trophic Status of Yalakdere (Yalova) According to
Epilithic Diatoms
SEBİLE HASRET 1, DİDEM KARACAOĞLU 1, NURHAYAT DALKIRAN 1, ENİS AKAY 2
1
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
sebilehasret@gmail.com
Giriş
Çalışma alanını oluşturan Yalakdere, Yalova ili Altınova ilçesinin en önemli akarsularından biridir. Yalakdere’nin
eski yıllarda Hersek Lagünü’yle bağlantılı olarak Marmara Denizi’ne döküldüğü ve daha sonra yatağı değiştiğinden
batıya yöneldiği bilinmektedir. Günümüzde Yalakdere’den Hersek Lagünü’ne tekrar su taşınması planlanmakta
olduğundan çalışma bölgesinin su kalitesinin belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada Yalakdere’de tespit edilen epilitik
diyatomeler kullanılarak Trofik Diyatome İndeksi (TDI) ve van Dam Trofik Durum İndeksi (VD-TS) hesaplanmış,
Yalakdere’nin trofik durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Epilitik diyatomeler Nisan 2013-Mart 2014 tarihleri arasında Yalakdere üzerinde belirlenen dört istasyondan aylık
olarak toplanmıştır. TDI indeksi nehirlerin trofik seviyelerini belirlemek için besin maddelerinin değişimleri
gözönünde bulundurularak geliştirilmiş bir indeks olup (Kelly 1998), Zelinka ve Marvan (1961)’ın ağırlıklı ortalama
eşitliği temeline dayanarak hesaplanmaktadır. VD-TS indeksi ise Van Dam ve ark. (1994) tarafından ortaya konulan
listede yer alan ekolojik indikatör değerlerine dayanarak, diyatome birliklerinin ağırlıklı ortalamalarından elde edilen
değerlerden hesaplanmaktadır. Çalışmada ayrıca toplam azot (TN) ve toplam fosfor (TP) ölçümleri de
gerçekleştirilmiş olup, bu analizlerde standart yöntemler kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışma boyunca dört istasyonda ölçülen TDI değerleri 61,95 ile 93,94 arasında değişmiştir. Yıllık ortalama TDI
değeri 80,95 olarak bulunmuş olup, bu değer Yalakdere’nin hipertrofik seviyede olduğunu göstermektedir. TDI
indeksinin düşük değerleri düşük nütrient seviyelerini gösterirken, yüksek indeks değerleri ötrofik koşulları
yansıtmaktadır (Kelly 1998). VD-TS indeksine göre yıllık ortalama değer 5,07 olarak kaydedilmiştir. Bu değere göre
Yalakdere’nin trofik durumu eutrofentik seviyede bulunmuştur. Yalakdere’de tespit edilen toplam diyatome takson
sayısı içinde de en büyük yüzdeyi %52,3 ile eutrofentik karakterde olan taksonlar oluşturmuştur. Eutrofentik
taksonların mevcudiyeti ortamdaki besin tuzlarının konsantrasyonlarının yüksek olduğunu gösterir. Çalışmada ölçülen
TN değerleri 3,56 ile 14,69 mg/l arasında değişmiş olup, yıllık ortalama TN değeri 6,0 mg/l olarak bulunmuştur. TP
değerleri ise 0,085 ile 1,75 mg/l arasında kaydedilmiş, yıllık ortalama TP değeri 0,3 mg/l olmuştur. Ölçülen TN ve TP
değerleri sonuçları çalışma bölgesinde ötrofik koşulların olduğunu işaret etmekte ve biyolojik bulguları
desteklemektedir. Çalışmada uygulanan diyatome indeksleri sonuçlarına göre Yalakdere’nin trofik durumunun ötrofik
koşulları gösterdiği ortaya konmuştur.
Teşekkür
Bu çalışma, Orman ve Su İşleri Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğü’nün teknik desteği ile gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Epilitik Diyatomeler, Yalakdere, Trofik Diyatome İndeksi, Van Dam Trofik Durum İndeksi
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(13359) Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü’ndeki Capoeta umbla (Heckel, 1843)’nın
Otolit Biyometrisi ve Balık Boyu Arasındaki İlişki / The Relationship Between Otolith
Biometry and Fish Length of Capoeta umbla (Heckel, 1843) in the Boztepe Recai Kutan
Dam Lake
FATİH GÜNDÜZ 1, MEHMET ZÜLFÜ ÇOBAN 2, FAHRETTİN YÜKSEL 3, KENAN ALPASLAN 1, FERHAT
DEMİROL 1
1
ELAZIĞ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2
FIRAT ÜNİVERSİTESİ KEBAN MESLEK YÜKSEK OKULU
3
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
fatih.gunduz@tarim.gov.tr
Giriş
Bu baraj gölü bulunduğu bölge için gerek su gerekse balık popülasyonları açsından önemli bir kaynak olarak
görülmektedir. Capoeta umbla Fırat ve Dicle nehir sistemlerinde yaygın olarak bulunan ve ekonomik olarak
değerlendirilen balık türleri arasında bulunmaktadır.
Materyal ve Metot
Bu çalışma Temmuz-Ağustos 2014 tarihlerinde Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü’nden farklı göz açıklıklarına sahip
tam ve yarım boy olmak üzere 0,50 donam faktörüne göre donatılmış monofilament sade ağlar kullanılarak
yakalanmışlardır. Yakalanan C. umbla bireyleri içi buz kalıpları ile doldurulmuş kapalı taşıma tankları ile Elazığ Su
Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarına getirilmiştir. Balıkların total boyları (TB) ölçüm
tahtasında ±1 mm ve ağırlıkları (A) ±1 g hassasiyetle ölçülüp tartılmıştır. Balıkların eşeylerini belirlemek amacıyla
karınları açılarak makroskobik olarak incelenmiş ve cinsiyet ayrımları yapılmıştır. Balıkların sağ ve sol sagittal
otolitleri ince uçlu pens yardımıyla çıkarılarak petr kaplarına bırakılmıştır üzerlerinde bulunan dokular iyice
temizlendikten sonra kilitli poşetlerde muhafaza edilmişlerdir. Otolitlerin ağırlıkları (OA) Bel Engineering marka
hassas terazide ± 0,0001 g hassasiyetle tartılmıştır. Otolitlerin boyutları ise bilgisayar destekli Olympus BX53 marka
mikroskop yardımıyla Olympus DP25 Analysis LS Research programı kullanılarak 0,001 mm hassasiyette iki eksen
üzerinde ölçülmüştür.
Bulgular ve Tartışma
Malatya Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü’nde yaşayan Capoeta umbla (Heckel, 1843) popülasyonuna ait toplam 99
örnekte sagittal otolit büyüklüğü (uzunluk, genişlik ve ağırlık) ile balık boyu (total boy) arasındaki ilişkiler incelendi.
Total boy ile otolit boyu arasındaki ilişki y=0,0556x+1,2509 (R2=0,7785), total boy ile otolit genişliği arasındaki ilişki
y=0,0399x+0,9683 (R2=0,6708) ve total boy ile otolit ağırlığı arasındaki ilişki y=0,0002x+0,0013 (R2=0,6663) olarak
tespit edilmiştir. Yapılan literatür taramasından elde edilen bazı balık türlerindeki balık boyu ile otolit biyometrisi
üzerine yapılan çalışmalardan elde edilen verilen ile bu çalışmadan elde edilen veriler karşılaştırıldığında büyük
oranda birbirleri ile uyumlu oldukları görülmüştür. Malatya ili Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü’nde yaşayan Capoeta
umbla balığının balık boyu ve otolit biyometrisi ilişkisi üzerine gerçekleştirdiğimiz bu çalışma bölge hakkında bir
fikir edinmemize ve otolit biyometrisi çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü, Capoeta umbla, otolit biyometrisi, total boy
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(13361) Tatar Baraj Gölü Su Kalitesinin Derinlikle ve Bölgelere Göre Değişimi /
Change of Tatar Dam Lake Water Quality Depend on Depths and Regions
KENAN ALPASLAN 1, GÖKHAN KARAKAYA 1, FATİH GÜNDÜZ 1, TUNAY ŞEKER 2, AYLİN AKSAĞAN 1
1
ELAZIĞ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
kenan.alpaslan@tarim.gov.tr
Giriş
Tatar Baraj Gölü, Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Tunceli, Elâzığ ve kısmen de Bingöl ili sınırları içinde Peri Suyu
üzerinde bulunmaktadır. Kaya gövde dolgu tipi olan barajın normal su kotunda göl hacmi 299,6 hm3 ve normal su
kotunda göl alanı 10,84 km2’dir. Elektrik enerjisi üretimi amacıyla yapılmış, bölgenin önemli hidroelektrik
santrallerinden birisidir. Bu çalışmada baraj gölü su kalitesinin derinlikle ve bölgelere göre değişimi incelenmiştir.
Materyal ve Metot
Tatar Baraj Gölü'nde, 2015 yılında aylık olarak 5 farklı lokasyonda su örnekleri alınmıştır. Örnekleme noktalarında
sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen, elektriksel iletkenlik, seki disk derinliği ölçülmüştür. Su örnekleri laboratuvara
getirilmiş ve lityum, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, florür, bromür, klorür, sülfat, amonyum azotu, nitrat
azotu, nitrit azotu, ortofosfat fosforu, toplam azot, toplam fosfor, askıda katı madde, toplam alkalinite, toplam sertlik,
biyokimyasal ve kimyasal oksijen ihtiyacı ve klorofil-a belirlenmiştir. İstatistiksel analizlerin yürütülmesinde ve
çeşitlilik indekslerinin hesaplanmasında JMP 8.0, CANOCO versiyon 4.5 ve Statistica versiyon 8 yazılımları
kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
İzlenen bazı fizikokimyasal su kalitesi değişkenlerinin 0‐50 m arasında derinlikle değişiminin değerlendirildiği bu
çalışma, Tatar Baraj Gölü’nde Haziran ve Eylül ayları arasında sıcaklık tabakalaşması oluştuğunu ortaya çıkarmıştır.
Sıcaklık tabakalaşması döneminde epilimnion 0‐8 m arasında, metalimnion 8‐20 m arasında ve hipolimnion 20 m
altında olduğu, diğer aylarda bu derinlikler arasında tam bir karışım oluştuğu belirlenmiştir. Ana bileşenler analizi
izlenen değişkenler arasındaki ilişkileri ve kümelenme analizi izlenen su kalitesi değişkenlerinin değişimi bakımından
baraj gölünde derinlik ve bölgelere göre farklılıklar olduğunu açığa çıkarmış, derinliğe göre ortaya çıkan bu bölgesel
farklılıkların baraj gölünü besleyen akarsu girişleriyle ilişkili olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Tatar Baraj Gölü, fizikokimyasal, sıcaklık, tabakalaşma

649

(13390) A Preliminary Study on Determining the Optimum Environmental Conditions
of Fabrea salina (Ciliphora:Heterotrichida)
NAZLI DENİZ EYİCE ÇAĞATAY 1, SERHAT ERTUĞRUL 1, NERGİS EMANET 1, SIRMA ÇAPAR DİNÇER 1
1
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
nergisemanet@gmail.com
Introduction
Fabrea salina is a pelagic and hypersaline ciliate having potential to be used as live food source in commercial
aqaucultures. Therefore; in this study, optimum environmental conditions of this ciliated protozoa species were
investigated on its natural habitat.
Materials and Methods
All the samples were collected between December 2015-May 2016 monthly from four different lakes (Acıgöl-Konya,
Acıgöl-Denizli, Bolluk, Tersakan) by using 10µm plankton net and counted by using subsampling method.
Morphological characters for the species were identified by live observation, defined by the evaluation of
morphometric measurements and counts which were performed digitally by LAS image manager system Illustrations
of the specimens were by free-hand sketchs and micrographs.
Results and Discussion
The total F. salina abundance varied between 1-447.6 cells/ml with 9.1-26.71°C temperature, 7.98-9.14 pH and
29.34-114.96 ‰ salinity. The largest number of ciliates were found at 15.34 °C, pH 8.35 and 75.71 ‰ salinity.
Individuals were mostly distributed by number among 14-24 °C, pH 8.16-8.87, 60-80 ‰ salinity. Consequently, F.
salina can be used as a live food source because it is a very tolerant halophilic ciliate species and can live extensive
environmental conditions but according to abundance results, aquacultures have to be organised for large stock
numbers.
Acknowledgement
Research supported by the Scientific and Technological Council of Turkey with the project of 115Y492.
Key Words: Turkish Ciliate Fauna, live food, aquaculture

650

(13472) Tunca Nehri’nde Farklı Habitatlarda Tatlısu Sülüğü Erpobdella octoculata
Linnaeus, 1758 (Annelida: Hirudinida)’nın Kolonizasyonu / Colonization of Freshwater
Leech Erpobdella octoculata Linnaeus, 1758 (Annelida: Hirudinida) in Different
Habitats in Tunca River
NURCAN ÖZKAN 1
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
nurcanozkan@hotmail.com
1

Giriş
Sülükler (Clitellata: Hirudinida), hermafrodit solucanlardır ve çeşitli tatlı su habitatlarında avcı ya da ekto-parazitler
olarak bol miktarda bulunurlar. Birçok sülük tatlı su kültürü ve hayvan sağlığı üzerinde önemli bir olumsuz etkiye
sahiptir. Erpobdella octoculata Linnaeus, 1758, tatlı sularda en yaygın sülük türlerinden biridir. Organik maddeler
tarafından bir dereceye kadar kirlenen derelerde bu tür çok yüksek yoğunlukta olabilir. Bu büyük ölçüde, sülüklerin
Tubifex gibi oligochaet'ler ve Chironomus larvaları üzerinde yoğun şekilde beslenmesinden kaynaklanmaktadır.
Erpobdellid sülükler ataları kan ile beslenme alışkanlıklarını terk eden sucul omurgasızların macrophagous
predatörleridir. Bu gruptaki türler hem omurgasız tür etkileşimlerinin çalışılmasında hem de tatlısu toksikolojisi için
indikatör tür olarak uzun zamandır model olarak incelenmiştir. Bu çalışma ile Tunca Nehri’nde dağılım gösteren E.
octoculata türünün değişik yaprak paketlerinden oluşan habitatlardaki kolonizasyonu hakkında bilgi edinilmesi ve
amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Trakya Bölgesi ve Tunca Nehri’nde belirlenen 3 lokalitede E. octoculata faunasının kolonizasyonunu belirlemek
amacıyla, Haziran ve Ekim 2012 tarihlerinde 5 ay örnekleme çalışması yapılmıştır. Örneklemelerde 5 farklı yaprak
paketi kullanılmıştır. Her ay bentik bölgedeki bir seri yaprak paketi alınarak değişik göz aralığındaki eleklerde elenen
materyal arazide pens yardımıyla toplanarak ilk tespitleri %4’lük formaldehit solüsyonuyla yapılmıştır. Laboratuarda
mikroskop altında tayinleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca örnekleme yapılan lokalitelerin fiziko-kimyasal özellikleri
hakkında bilgi sahibi olabilmek amacıyla, araştırma alanında ölçümler yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Boyları 3-7 cm kadar olabilen nispeten büyük sülüklerdir. Vücudun anterior kısmı konik yapılıdır ve ön vantuz
küçüktür. 5 halkalı bir segment yapısına sahiptir. Halkaların genişliği benzerdir. 4 çift göze sahiptirler. Bunlardan 2
çifti labial, 2 çifti bukkal konumludur. Genital boşluklar arasında genelde 2,5 halka bulunmaktadır. Erkek genital
boşluk dişi genital boşluğa kıyasla oldukça büyüktür. Anterior çekmen küçük, posterior çekmen maksimum vücut
genişliğinden daha küçüktür. Atrium basık ve genişliği kadar yüksekliğe sahiptir, boynuzlar asla keskin bir şekilde
atriumdan ayrılmaz. E. octoculata taş sülükleri olarak bilinen sülüklerdendir. Genellikle yavaş akan lotik habitatlarda
ve sıklıkla taşların altlarında yaşarlar. Yapılan bu çalışmada tür daha çok ikinci lokalitede ve yapay şimşirde
bulunmuştur. Burada diğer yaprak paketlerine göre daha bol bulunan korunma amaçlı kullanan özellikle chironomid
larvaları ile beslenmektedir. Bu çalışma ile Tunca Nehri’nde E. octoculata türüne ait toplam 22 birey tespit edilmiştir.
Söz konusu türe Tunca Nehri’nde daha önce literatürde rastlanılmamış olup, tespit edilen tür Tunca Nehri için ilk defa
kayıt edilmiştir.
Teşekkür
Bu araştırma Trakya Üniversitesi BAP (2011-130 proje no.) tarafından desteklenmiştir ve türün teşhisinde
katkılarından dolayı Dr. Mustafa Ceylan’a teşekkür ederim.
Anahtar Kelimeler: Erpobdella octoculata, kolonizasyon, Tunca Nehri, Edirne
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(13498) Tunca Nehri’nde Farklı Habitatlarda Potamon ibericum (Bieberstein, 1808)
(Arthropoda, Crustacea)’un Kolonizasyonu / Potamon ibericum in Different Habitats
in Tunca River (Bieberstein, 1808) (Arthropoda, Crustacea) Colonization
NURCAN ÖZKAN 1, UTKU GÜNER 1
1
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Giriş
Potamon ibericum (Bieberstein,1809) Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Yunanistan, bazı Ege adaları, Türkiye ve
Fransa'da en yaygın tür olarak tanımlanmaktadır. Trakya'nın kuzey kesiminde ve Marmara'nın kuzeyindeki nehir
havzasında (Istranca kısmı) dağılım gösterdiğine inanılmaktadır. Bu çalışma ile Tunca Nehri’nde yer alan bütün
lokalitelerde dağılım gösteren P. ibericumtürünün değişik yaprak paketlerinde kolonizasyonu hakkında bilgi
edinilmesi ve bu bağlamda ülkemiz biyoçeşitliliğinin ortaya çıkarılmasına katkı yapılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Trakya Bölgesi ve Tunca Nehri’nde belirlenen 3 lokalitede P. ibericum (Bieberstein, 1808) faunasının
kolonizasyonunu belirlemek amacıyla, Haziran ve Ekim 2012 tarihlerinde 5 ay örnekleme çalışması yapılmıştır.
Örneklemelerde 5 farklı yaprak paketi (yapay şimşir, kuru çınar, dut, karaağaç ve ceviz) kullanılmıştır. Her ay bentik
bölgeye gömülen bir seri yaprak paketi alınarak değişik göz aralığındaki eleklerde elenen materyal arazide pens
yardımıyla toplanarak ilk tespitleri %70’lik alkolde yapılmıştır. Daha sonra laboratuarda çeşitli kaynaklardan
yararlanılarak tür tayinleri gerçekleştirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Genel olarak, tatlısu yengeçleri daha yüksek bölgelerdeki daha küçük ve temiz dere, nehirlerde bulunmaktadır.
Yengeçlerin bulunduğu alanlar, nehrin iki kıyısının ağaçlarla gölgelendiği alanlar ile karakterizedir. Alt tabaka
genellikle kayalar, taşlar ve çakıllardan oluşur. P. ibericum'un Trakya'nın kuzey kesiminde ve Marmara'nın
kuzeyindeki nehir havzasında (Istranca kısmı) dağıldığına inanılmaktadır. Bilim adamları ve halk tarafından toplanan
su canlıları su kalitesi ve çevresel etkileri değerlendirmek için özellikle indikatör olarak uygulanabilir. Bu çalışma ile
Tunca Nehri’nde P. ibericum türüne ait toplam 16 birey elde edildi. Bunlar dişi, erkek ve daha çok yavru bireyler
şeklindedir. Çalışma sonucunda başta ikinci lokalite olmakla birlikte bütün lokalitelerde P. İbericum türü bulunmuş
fakat başka bir türe rastlanmamıştır. Bu türün ise genel olarak yapay şimşiri tercih ettiği görülmüş, diğer yapraklarda
hiç bulunmamıştır. Bu durum bize yaprak paketlerinin beslenme için değil konaklamak amaçlı kullanıldığını
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Tatlısu, yengeç, yaprak paketi, Tunca Nehri, Edirne
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Introduction
1

Anatolian chestnut plays a major role in the economy of the forest villagers in Turkey. Chestnut trees are mostly
cultivated for their fruit and wood. About 111.044 hectares (0.5%) of Turkish land is covered by Chestnut forests.
With regards to the fruit, it is used in preparations of many recipes due to its dietetic value. Due to its economic and
nutritional value, the world production of chestnuts is increasing as new stands are being planted in various regions
of the world and many studies have been carried out to investigate the natural distribution, development, productivity,
ecology and diseases (chestnut ink and blight). However, soil nutrient capacity of natural Anatolian chestnut has
received less attention. In this present study, we aimed at studying the variation in soil macro and micro nutrients of
Anatolian Chestnut in relation to altitude and soil depths.
Material and Methods
This study was carried out in the Kastamonu province, Abana District, north-east of Kastamonu, Turkey, (41°59′ N,
34°01 E). Soil samples were collected from six soil depths (0-5 cm, 5-10 cm, 10-15 cm, 15-50 cm, 20-25 cm, 25-30
cm) at three altitudes of 41 m, 250 m and 305 m. The soil samples were air-dried, ground and pass through 2 mm
mesh-sized sieve. They placed into marked plastic bags and kept in a fridge until chemical analysis. Soil macro (P, K,
Ca, Mg, S) and micro nutrients (Fe, Mn, Na, Cu, Zn, Cl, Al and Co) were determined in Kastamonu UNIVERSITY
Center Laboratory using Spectro-Xepos II model XRF (X-Işını Floresans Spektormetresi). Soil nitrogen content was
analyzed Kastamonu UNIVERSITY Center Laboratory using Eurovector EA3000-Single CNH-S element analyzer.
Results and Discussion
Soil macro nutrients (especially N, Mg, P and K) showed significant differences between the altitudes (P<0.001; P<
0.01; P<0.01 and P<0.001 respectively), while all soil macro nutrients (especially Ca, Mg, P, K and S) had significant
variations with the soil depths. Mean soil Mg and K concentrations were significantly higher at the higher altitude
than those at the lower altitude, whereas mean soil P concentration was lower at the higher altitude than those at the
lower altitude. All soil micro nutrients (Fe, Mn, Na, Cu, Zn, Cl, Al and Co) showed significant variations either
between the three altitudes or between the soil depths. Soil micro nutrients, Fe, Mn, Cu, Zn, and Co concentrations
were significantly lower at the higher altitude than those at the lower altitude, while Na and Al concentrations were
higher at the higher than at the lower altitude. These results indicate that altitude and soil depths have significant
effects on soil nutrients of Anatolian chestnut and they should be considered for regenerating the chestnut forest.
Acknowledgements
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Introduction
Many factors affect the water yield of the watershed such as climate, land use, vegetation cover, geology and soil.
Among them land use plays an important role on water yield because it affects the hydrological processes
considerably. Therefore, understanding the effects of those factors have great importance for land use planning and
water resources management. Hazelnut plantation is one of the most common agricultural activity in the Black Sea
region of Turkey and there are a few studies on its hydrological effects. The aim of the study is to determine the water
yield of forested and agricultural (hazelnut) watersheds.
Material and Methods
Two adjacent watersheds studied, the sub-watersheds of Big Melen Stream, located in Düzce province in the western
Black Sea region of Turkey. The major land uses in watersheds are agriculture and forest. One of the watershed is
dominated by agricultural land and the other is dominated by forestland. Precipitation and water level were measured
for two years. Water velocity was measured every other week to obtain discharge values of different water levels.
Regression equation was created from level-discharge relationship for watersheds. Using this equation, we calculated
the discharge values of all recorded water levels for two years and the annual water yields of watersheds.
Results and Discussion
We found significant relationship between the measured water levels and discharges. Thus, water yield of watersheds
calculated with high accuracy. The annual total water yield of the agricultural watershed, which has a wider area, was
higher than the forested watershed. However, the water yield of the forested watershed per hectare was higher. This
could be a result of low watershed slope, the cultivation activities and presence of dense herbaceous plants in the
agricultural watershed, which led to greater evapotranspiration and infiltration rates.
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Introduction
Water and vegetation cover are the most important natural resources of the world and constitute the main elements of
ecosystems. Many factors affect the water quality such as climate, land use, vegetation cover, geology and soil.
Particularly land use plays an important role on the physical and chemical properties of waters. Land use activities
influence the hydrological processes by changing both the physical and chemical properties of soil and water and the
vegetation cover in the watershed. The aim of the study is to compare the water quality of the agricultural and forested
watershed.
Material and Methods
Two adjacent watersheds studied, the sub-watersheds of Big Melen Stream, located in Düzce province in the western
Black Sea region of Turkey. The major land uses in watersheds are agriculture (hazelnut) and forest. One of the
watershed is dominated by agricultural land and the other is dominated by forestland. For two years we measured
some water quality parameters such as pH, electrical conductivity, dissolved oxygen, total suspended solid, and
turbidity in the watersheds. We statistically compared the data obtained from both watersheds.
Results and Discussion
According to findings, watershed waters were alkaline and there was no significant difference for pH between the
watersheds. The annual average electrical conductivity, turbidity, total suspended solid values were found to be
significantly higher in the agricultural watershed. The annual average dissolved oxygen value was found to be
significantly higher in forested watershed. These results demonstrated that agricultural areas negatively affect the
water quality.
Acknowledgements
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Introduction
Fire has been one of the most crucial ecological factors for many ecosystem types in the world. The effects of fire on
animal communities are generally considered in terms of short- and long-term. Surface-dwelling arthropods are
frequently used to evaluating short- and long-term effects of fire. This paper examined the long-term changes of
certain surface-active arthropod groups with successional gradient after fire in Pinus brutia forests of southwestern
Anatolia.
Material and Methods
The study was carried out in several Pinus brutia forests located in the Marmaris region and its surrounding areas,
which is situated on the Mediterranean coast of southwestern Turkey. The dominant vegetation of the area is P.
brutia forest and fires created habitat mosaic consisting of many sites at different stages of succession characterize
these forests. The study sites were selected from P. brutia forests burned at different times in the area. The
successional gradient consisted of five areas burned 3, 6, 9, 16, and 26 years previously and an area unburned for at
least 50 years. The samplings were performed at three replication sites for every successional site and at two for the
unburned forests. Insects were sampled with four pitfall traps that were placed along a transect at 10-m intervals. Four
transects were used at every replication site. Sampling was carried out from March to October of 2006.
Results and Discussion
A total 1145 individuals from 7 surface-dwelling arthropod orders were evaluated in this study. Among these groups,
spiders (Araneae) (33.9%) was found very abundant in compare with earwigs (Dermaptera), diplurans (Diplura),
woodlices (Isopoda) and scorpions (Scorpionidae) were represented very few individuals in total. It was found that
evaluated all common surface-dwelling groups, spiders, springtails (Collembola) and cockroaches (Blattodea),
displayed significant changes depend on successional gradient. Spiders and springtails were the orders had non-linear
changes with time since fire. Both orders were abundant in middle successional stages. While spiders positively
correlated cover of subshrub and leaf and negatively correlated with cover of shrub, springtails was found negative
correlated with branch cover. Cockroaches is the only group displayed raising trend with successional gradient. Its
abundance was positively correlated microhabitat attributes increased with successional gradient.
This work showed that most of the arthropod groups displayed changes with successional gradient and these changes
were substantially depend on habitat characteristics especially structure of vegetation and litter layer. Arthropod
groups increase at the stage where their habitat requirements overlap with the habitat structure. Representing of
different successional stages in the landscape is very important to diversity of arthropods.
Key Words: Forest fires, Brutia pine, Mediterranean ecosystems, Araneae, Collembola, Blattodea
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Introduction
The purple-flowered rhododendron (Rhododendron ponticum L.) is a very wide and rich species in the forests of the
north of Turkey. It is spreading in suitable growing environments, especially under the pure and mixed forests of
eastern beech (Fagus orientalis). Although it is an undesirable species due to the problem of regeneration of beech
forests, it is an increasing important species in terms of biodiversity and medical value. The aim of this study is to
determine the temporal change of the xylem water potential and soil water content of the purple-flowered
rhododendron under the eastern beech in Düzce region.
Material and Methods
This study was carried out on a the purple-flowered rhododendron under pure and natural eastern beech in Düzce
region. Mid-day xylem water potential and soil water change measurements were applied between May and October
of the year 2016.
Results and Discussion
The midday xylem water potential was measured at the lowest in May and the highest in August and September.
There is a strong correlation between the midday water potential and the upper soil water (0-10 cm). The power of
this relationship is gradually weakening in the lower soil depths. When the upper soil water content fell below 5.5%,
fading was observed on the purple-flowered rhododendron leaves.
Key Words: Düzce, ecophysiology, Fagus orientalis, Rhododendron ponticum
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Giriş
Bu çalışmada Güneybatı Anadolu Akdeniz ekosistemlerinin ana elemanlarından biri olan Cistus türlerinin polinasyon
stratejileri ve bazı üreme özelliklerinin çalışılması amaçlanmıştır. Cistus türleri, bölgenin en önemli ekolojik
güçlerinden biri olan yangınlara karşı bitki türlerinin geliştirdikleri adaptasyonlarla ilgili çalışmalara sıklıkla konu
edilen türlerdir. Ayrıca zorunlu polinasyon stratejileri, allelopatik etkileri ve antioksidan aktiviteleri ilgili çalışmalar
da mevcuttur.
Materyal ve Metot
Çalışma alanı olarak üç Cistus türünün bir arada bulunduğu, Güneybatı Anadolu’nun en uç kısmında yeralan Knidos
Antik kenti içerisinde yer alan friganik alanda örnekleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Türlerin çiçeklenme
zamanlarının tespit edilmesine yönelik olarak Şubat-Haziran 2011 döneminde 1-3 haftalık dönemlerle her tür için
seçilen ve işaretlenen 10’ar bitki üzerinde çiçek sayımları gerçekleştirilmiştir. Çiçeklenme döneminin sonunda
işaretlenen bitkiler üzerinde oluşan meyveler toplanmış, meyve ve tohum sayımları gerçekleştirilmek üzere
laboratuvar ortamına getirilmiştir. Türler üzerinde polinasyonu sağlayan polinatör böcek taksonlarının tespit edilmesi
için işaretlenen bitki türlerinde çiçeklenme döneminde gözlemler gerçekleştirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara gore toplam çiçeklenme dönemi Şubat ortasında başlamış, 18 hafta boyunca
devam etmiştir. C. salviifolius türünün çiçeklenme dönemi diğer türlerden iki hafta once başlamış, çiçeklenme dönemi
daha kısa süren C. parviflorus türü ile büyük oranda çalışma göstermiştir. C. creticus türünün çiçeklenme dönemi
diğer iki türe gore gecikme göstermiş, maksimumum çiçeklenme zamanı diğer iki türün çiçeklenme dönemi sonuna
denk gelmiştir. Elde edilen meyve ve tohum saylarına bakıldığında C. salviifolius türünün diğer türlere göre yüksek
sayıda meyve ve düşük sayıda tohum oluşturduğu, C. creticus türünün ise diğer türlere kıyasla düşük sayıda meyve
ve yüksek sayıda tohum oluşturduğu tespit edilmiştir. C. parviflorus türünün ise meyve ve tohum sayılarının diğer
türlere gore yüksek olduğu belirlenmiştir. Tozlaşmayı sağlayan pollinator böceklerin tespit edilmesine yönelik
gözlemler sonucunda söz konusu üç tür üzerinde aktif olan polinatörlerin büyük oranda benzerlik gösterdiği tespit
edilmiştir. Çalışmada yer alan Cistus türlerinden C. salviifolius ve C.creticus, C. parviflorus’a göre çok daha sık ve
yaygın olarak bulunmaktadır. Birçok alanda birarada bulunan sözkonusu iki türün çiçeklenme zamanlarının çakışma
göstermemesi tozlaşmalarını sağlayan pollinator böcek türleri için rekabetin azaltılması sebebiyle olduğu
düşünülmektedir. Ayrıca C. salviifoliustürü için yüksek sayıda meyve oluşturulmasına harcanan üreme yatırımı, az
sayıda meyve oluşturan C. creticus için yüksek sayıda tohum oluşturulmasına ayrılmıştır. Bir arada bulunan türlerin
üreme özellikleri ile ilgili bu farklılaşmaların, üreme ile ilgili karakterlerin ödünleşimi sonucu gerçekleştiği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akdeniz, Cistus, ödünleşim, üreme
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Introduction
The ovipositor morphology of oribatid mites has been studied very little, only a few articles have been published by
some authors. The genital tract continues in oribatid mites as an ovipositor, a long cuticular tube, which, when not in
use, is invaginated and folded inside the body. The ovipositor of oribatid mites is a part of the female genital apparatus
serving for oviposition. Oviposition in oribatids is accomplished with an extrusible ovipositor, which can be as long
as the female body when extruded and is retracted by direct muscular action.
Material and Methods
Ovipozitor morphology of female specimens belonging to the genus Zetorchestes was investigated by compound
light microscope (Leica DM1000LED) and scanning electron microscopy. specimens were cleaned by % 60 lactic
acid.
Results and Discussion
Ovipositor of Zetorchestes sp. is typical of female oribatids as cavity cylinder and subdivided into two parts. In to
make clear the ovipositor morphology of Zetorchestes sp. SEM and light microscopy images were taken. Similarities
and differences of ovipozitor morphology of Zetorchestes sp. with previously studied ones were discussed in this
study. The morphology of ovipositor in species belonging to the same genus are found to be very similar; however,
representatives of higher taxa may significantly differ in such ovipositor length, shape and chaetotaxy.

Key Words: Acari, Oribatida, Zetorchestes, Ovipozitor
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Giriş
Çevre sorunlarının doğal yaşamı ve insanlığı tehdit edici noktaya gelmesinden dolayı, bu sorunların yerel ölçeklerde
belirlenmesi, küresel anlamda değerlendirilmesi ve önlemlerin geliştirilmesi yönündeki çalışmalar önem
kazanmaktadır. İnsan yaşamını doğrudan etkileyen çevresel sorunların çözümünde halkın katılımının sağlanması
önem taşımaktadır. Bu durum çevre sorunlarının çözümünde her şey olmamakla birlikte önemli ve ciddi bir başlangıç
noktasıdır. 1972 yılında Stockholm’de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı’nda, alınan
kararlardan biri de çevre sorunları eğitimi ile ilgili olup, genç kuşakların ve yetişkinlerin çevrenin korunması ve
iyileştirilmesine ilişkin sorumluluk bilinci oluşturmak çevresel eğitimin temel hedefi kabul edilmiştir. Bu çalışmanın
amacı Akdeniz Üniversitesi lisans öğrencilerinin çevre sorunlarına karşı gösterdikleri davranışlar ve oluşmuş çevre
tutumları doğrultusunda “çevre duyarlılıkları”nın belirlenmesidir.
Maateryal ve Metot
Araştırma alanı, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürdükleri Akdeniz
Üniversitesi Kampüsü olarak belirlenmiştir. Araştırmanın ana materyalleri aşağıda sunulmuştur.
* Araştırma alanı içerisinde eğitim öğrenim faaliyetlerini sürdüren lisans öğrencileri,
* Bireylerin çevre duyarlılığının saptanmasında kullanılan görüşme kılavuzları,
* Konuyla ilgili çalışmalar.
Araştırmada, anketlerin (görüşme kılavuzu) değerlendirmesinde, bilgisayar ortamında SPSS ve Microsoft Excel
programlarından yararlanılmıştır.
* Araştırma yöntemi,
* Örnekleme büyüklüğünün saptanması,
* Sorgulama yönteminin seçimi,
* Anketin hazırlanması,
* Anketin ön testten geçirilmesi ve hataların düzeltilmesi,
* Anketin uygulanması ve
* Çevresel bilinç, tutum ve duyarlılık değerlerinin ve düzeylerinin saptanması şeklinde 6 aşamada uygulanmıştır.
Örnekleme, Akdeniz Üniversitesinde öğrenim gören lisans öğrencileri bireylerin rastlantısal seçimi ile
oluşturulmuştur. Örnekleme büyüklüğünün saptanmasında Arkin ve Colton’un % 5 hata payına göre 100.000’nin
üzerindeki nüfus için öngördüğü en az 400 kişi sayısı baz alınmıştır. Standart formlarda rastlantısal olarak yerinde yüz
yüze görüşme yolu ile anket yapılmıştır. Öğrencilerin çevresel bilinç, tutum ve duyarlılıklarının belirlenmesi amacıyla
çevre konusundaki bilinç ve tutumlar ile sosyo-ekonomik yapıları hakkında bilgi edinmenin hedeflendiği anket formu
2 bölümden oluşmaktadır. Tek, çok ve 3 seçenekli, açık uçlu, önem sıralaması ve katılım düzeyi şeklinde hazırlanan
toplam 20 soru içeren anket formu kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Akdeniz Üniversitesinde öğrenim gören 400 lisans öğrencisi ile gerçekleştirilen anket çalışması, bireylerin sosyo
ekonomik yapısı ve çevre sorunlarına ilişkin bilinç ve tutumları olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir. Bu
bölümde bireylerin cinsiyet, yaş ve çevre konusunda ders alıp almadıkları araştırılmıştır. Ankete katılanların % 55,5’i
erkek, % 44,5’i kadın olup, bunların tamamı bekardır. Araştırmaya katılanların büyük oranda (% 51,4) 22-25 ve 1821 (% 45,4) yaş aralığında olduğu ve gelir düzeylerinin de 500 TL’nin altındaki birey sayısının fazla (% 78,8) olduğu
görülmektedir. Çalışmada Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin toplam çevresel duyarlılık puanı 68,9 olarak
saptanmıştır. Bu puan “orta düzey”in üst kısmında bir çevresel duyarlılığa eşittir. Araştırmaya katılan bireylerin
vermiş oldukları yanıtlara göre çevresel duyarlılık düzeylerinin dağılımı fazla (% 68,0), orta (% 24,5), çok fazla ve az
(% 7,5) oranlarında iken çok az düzeyinde birey bulunmamaktadır. Sonuç olarak, üniversite öğrencilerine yapılan bu
çalışmada çevresel duyarlılığın beklenen düzeyin altında olduğu görülmektedir. Öğrencilerin çevresel tutum
düzeyinin düşük olmasının, çevre konularındaki eğitimin yetersizliğine, çevre sorunlarının doğuracağı sonuçlar
konusundaki bilgi ve tecrübe eksikliğine ve toplumsal tepki göstermedeki yetersizliğe bağlı olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çevre Bilinci, Çevre Duyarlılığı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya
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Introduction
Sediment transport is very low in forested watersheds because of the positive effects of understory vegetation at
sediment trapping. However, land disturbances such as urbanization can increase or decrease water and sediment
discharge even in forested watersheds since they may have severe impacts in fluvial systems. As a result of the external
disturbances, streams may be subject to higher temperatures, higher sediment and chemical loading, and higher
streambank erosion if best management practices (BMPs) are not utilized. Intensive land disturbances near or around
the headwaters may sometimes reduce the benefits gained by BMPs. In this study, we evaluated the impacts of
upstream urban practices on downstream morphology where streamside management zones (SMZs) were present in
two small adjacent watersheds (West and East watersheds) in Auburn, Alabama, USA.
Material and Methods
This study was conducted in two adjacent watersheds (West and East) on Mary Olive Thomas Demonstration Forest
(MOT) near Auburn, AL, USA. Field surveys were conducted at 12 stream transects including the measurements of
channel cross sections at bankfull stage for 18 months. In-stream deposition and erosion following upstream
disturbances were observed in both watersheds. During the measurements of stream cross sections, the standard
topographic survey methods were followed using permanent site marking stakes, a string line and level, a measuring
tape, engineering survey flags and a depth rod. Based on the Rosgen Classification System, streams were classified to
understand the stream condition and response of the stream channels to the upstream disturbances. Solinst Levellogger
Gold Model 3001 pressure transducers were installed to determine the water discharge. Using the Total Suspended
Solids Method, sediment concentrations were measured.
Results and Discussion
In-stream deposition and erosion following upstream disturbances did not seem to change channel dimensions. Unlike
the stream channel dimensions of the East watershed, the stream channel dimensions of the West watershed exhibited
a very similar pattern with the reference streams within the same physiographic province. Streambanks were also
exposed to erosion and deposition over the study period. Streamside management zone (SMZ)s were sufficient to
stabilize streambanks, but, the presence of the SMZs and poorly designed BMPs seemed insufficient to balance the
variations in sediment supply under the impacts of upstream disturbances. This study emphasizes the importance of
watershed management in a holistic fashion in order to mitigate the impacts of disturbances more efficiently.
Key Words: upstream disturbances, erosion, deposition, streamside buffer zones, stream morphology
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Kentsel alanların giderek artması, dünyanın birçok yerinde doğal yaşam alanlarının yerini almıştır. Son 50 yılda,
kentsel alanlardaki insan nüfusu 2,53 milyondan 6,97 milyar kişiye yükselmiştir. Yarasalar (Chiroptera), hayvanlar
(Animalia) aleminde bulunan ve memeli (Mammalia) sınıfındaki tek uçabilen takımdır. Dünyada Memeli sınıfı 5416
türle temsil edilmekte olup yarasalar 1116 tür sayısı ile memeli türlerinin yaklaşık % 20’sini oluşturmaktadır.
Türkiye’de şimdiye kadar biri meyve, 38’si böcekle beslenen toplam 39 yarasa türüne ait kayıt verilmiştir. Yarasalar
sahip oldukları biyolojik özelliklerinden dolayı böcek popülasyonlarının dengede kalmasında, bitkilerin tozlaşması ve
tohumların dağılmasında önemli rol üstlenirler. Türkiye’de yaşayan yarasaların hepsi kış uykusunda olmadıkları
dönemde gececil olup, akşamın ilk saatlerinden sabahın ilk saatlerine kadar aktiftir. Habitat kaybı sonucu yaşam
alanları daralan yarasaların kentsel alanlardaki en çeşitli memeli grubunu oluşturduğu bilinmektedir. Bugüne kadar
yapılan çalışmaların birçoğunda, kentsel alanlarda, genel olarak yarasa aktivitesinin ve tür çeşitliliğinin doğal alanlara
oranla daha az olduğu görülmüştür. Kent nüfusunun da artmasıyla yarasa varlığının azaldığı görülmüştür. Bununla
birlikte, bazı yarasa türlerinin de kentsel peyzajlara daha iyi adapte olabildiği ortaya konmuştur.
Materyal ve Metot
Dünyada, kentsel alanlardaki yarasa aktiviteleri üzerine yürütülen çalışmalarının büyük bir kısmı Avrupa ve Kuzey
Amerika’da yapılmıştır. Çalışmalarda daha çok farklı yapıdaki kent alanları ele alınmıştır. Araştırılan kent
alanlarındaki doğal unsurların (ağaçlar, bitki örtüsü, su kaynağı) tür çeşitliliğine etkisi araştırılmıştır. Türkiye’de
yerleşim birimindeki yarasa aktivitelerine dair henüz kapsamlı bir bilimsel çalışma bulunmamaktadır. Türkiye’nin
farklı illerinde ve farklı habitat yapılarında, 2015-2016 yılları arasında yaz aylarında yürütülen çalışmalarda yerleşim
birimlerinde doğrudan ve dolaylı gözlem yöntemleriyle kaydedilen yarasa türleri ve kaydedildiği habitat yapısı yurt
dışında yürütülen farklı çalışmalarla kıyaslanarak yarasaların korunması ve insan sağlığı konusunda çeşitli öneriler
sunulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak böceklere beslenen yarasa türlerinin kentlerde yayıldığı görülmektedir.
Şehirlerdeki birçok bina, yarasalara doğal tüneklere benzeyen potansiyel bir barınak alanı oluşturur. Kent
alanlarındaki doğal unsurların (ağaçlar, bitki örtüsü, su kaynağı) tür çeşitliliğini artırdığı görülmüştür. Bununla
birlikte, bazı türlerin yaşam alanları kullanımında oldukça esnek olabileceğini belirtmek gerekir. Örneğin, Avrupa
yayılışlı yarasa türlerinden Eptesicus nilsonii, türünün doğumdan sonra yavruların daha erken aktif olarak beslenmeye
başladığı görülmüştür. Elde ettiğimiz verilerde de Türkiye’nin neredeyse her bölgesinde kaydı verilen Pipistrellus
pipistrellus (cüce yarasa) türünün yerleşim birimlerinde en çok kaydedilen yarasa türü olduğu görülmüştür.
Çalışmalarda köy ve kasabadaki yarasa yoğunluğunun büyük şehir merkezlerine oranla daha fazla olduğu ancak büyük
şehirlerdeki bazı habitat yapılarında (sık ağaçlık, bahçelik, su kaynaklarına yakın bölgeler) yarasa aktivitesinin ve tür
çeşitliliğinin fazla olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: aktivite, kentleşme, yarasa
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Giriş
Dünyadaki nüfus dağılımı giderek kentsel yerleşimlere yönelmiştir. Artan nüfus kentlerin büyümesine, yerleşim
alanlarının kullanımında dağınık bir yapının oluşmasına, bununla birlikte de kaynakların kullanımında eşitsizliğin
yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Kentleşme ile birlikte vurgulanan refah seviyesi, kaynak verimliliği, ekonomik
büyüme ve sürdürülebilirlik gibi kavramlar hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin etkin olarak rol oynağı
çok aktörlü bir yapının varlığını ortaya koymuş; nüfus dağılımı ve görünümdeki değişiklikler neticesinde ortaya çıkan
çevre sorunları ile yakinen ilgilenmesi gerekliliğini arttırmıştır. Kentleşme bir yandan sosyo- kültürel yapının
değişmesine ve buna bağlı olarak da iklim değişikliği, temiz içme suyunun azalması, orman arazilerinin azalması, su
kirliliği ve nüfus yoğunluğunun artması gibi çevre sorunlarının ortaya çıkmasına da yol açmıştır. Özellikle
büyükşehirlerde ya da küresel kent olarak nitelendirdiğimiz daha büyük yerleşim alanlarında sanayileşmenin etkisi ile
birlikte kentler, hem altyapı hem de kentsel doku aşamasında bozulmalara uğramıştır. Gelişmiş ülkelerde
kentleşmenin çevresel faktörler üzerindeki etkilerini gidermek için siyasal kanadın diğer aktörlerle işbirliği içerisinde
yürüttüğü politikalar bu etkinin giderilmesinde etkin olurken, daha az gelişmiş ülkelerin bu konudaki duyarlılık
düzeylerinin az olması sebebi ile büyük tehdit oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler ’in 2016 raporunda belirttiği dünya
nüfusunun yarısından fazlasının kentsel alanlarda yaşaması ve bunun 2030 yılında 5 milyar dolaylarına yaklaşacağı
vurgusu kent çalışmalarının da çevre konularına dikkat çekmesi yönündeki politikalara hız kazandırmıştır. Bu sebeple
çalışma üç ana konu üzerinde konuyu tartışmayı amaçlamaktadır. İlk başlıkta kentleşme olgusu ele alınacaktır. İkinci
başlıkta kentleşmenin çevre üzerindeki etkileri; atmosfer ve iklim üzerindeki etkisi, litosfer arazi kaynakları
üzerindeki etkisi, su küre ve su kaynakları üzerindeki etkisi, biyosfer üzerindeki etkisi açısından değerlendirilecek;
son başlıkta da kentleşme de etkin olan aktörlerin (merkezi yönetim, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve
uluslararası örgütler) bu konu ile ilgili alması gereken önlemler tartışılacaktır.
Materyal ve Metot
Çalışmada kullanılan veriler ikincil veri olarak konu ile ilgili çalışmalardan derlenmiştir. Bunun için Birleşmiş
Milletler’in yayınlamış olduğu çevre raporu, TÜİK araştırmaları, Paris İklim Antlaşması, AB Kentsel Şartı gibi
metinler incelenmiş hem nüfus yoğunluğunun hem de kentleşmenin çevre üzerindeki etkisinin belirlenmesinde kaynak
olarak kullanılmıştır. Bunun yanı sıra ekoloji ve kent konularında yazılmış kitap ve makaleler ve online kaynaklar da
incelemeye dahil edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Kentleşme refah seviyesinin arttırılması, sosyal ve kültürel imkânlardan faydalanma, istihdam oranında artış gibi
yararlarının yanı sıra olumsuz yönlerinin de çok olduğu bir süreçtir. Kentleşme barınmadan güvenliğe, altyapı
hizmetlerinden yoksulluğa kadar birçok soruna yol açmış, yanlış politikalar veya rant düşüncesinin ön plana
çıkarılmasıyla çevre sorunlarının da tehdit edici bir seviyeye ulaşmasında rol oynamıştır. Bunun neticesinde çevre
sorunlarının önüne geçebilmek için birçok uluslararası metin bu konuda işbirliği önermiş, hukuki belgelerinde iklime
ve çevreye ilişkin koruma tedbirlerinin alınması için önerilerde bulunmuştur. Bu tedbirlerin uygulanmasında da
kentlerin hem kentliler için güvenli yaşam alanları olarak düzenlenmesi hem de yaşanabilir, çevreye duyarlı (araba
kullanımın azaltılması, yeşil alanların çoğaltılması, bisikletin yaygınlaştırılması) uygulamaların hem merkezi hem de
yerel yönetimlerce dikkatle takip edilebilmesi amaçlanmıştır. Bu uygulamaların yaygınlaşması ve gerekli önlemlerin
alınmasının sağlanabilmesi kentleşmenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin telafi edilmesinde de son derece
önemlidir.
Anahtar Kelimeler: kentleşme, çevre sorunları, yerel yönetimler, ekolojik denge
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Introduction
Urbanization and urban growth process in most settlements and cities causes unavoidable land use changes on urban
lands and has a great negative impact on natural resources. While populations move from rural to urban areas, urban
growth causes undesirable pattern of land uses. As a solution and prevention, the principle of taking into account of
natural resources in urban growth and development process is a major approach in developed countries in the world.
Throughout the world, spatial planning strategies, which focus on the sustainable development, have based upon
ecological approach and to both regional and urban planning processes are guided by urban ecology. Although legal
regulations in Turkey contain ecological approach and legal provisions regarding ecological analysis in planning
process, there is also that decision makers still keep on not taking into account natural resources in practice.
Material and Methods
Bartın, one of the cities situated on Western Black Sea Region, has experienced urban expansion changing land covers.
Data gathered for study contains digital maps of urban extent, transportation routes, residential and agricultural land
uses, besides satellite map. With this database compatible for use in geographic information systems (GIS), land use
changes and the effects of urbanization and residential expansion on the lands were analyzed. Firstly, residential land
use types in two different plans on 1/5000 scale were determined. Then, agricultural land uses in two plans and satellite
map were compared with each other. Finally, residential and agricultural land use changes in the city of Bartın from
1980 to 2009 were determined and compared. This research conducted a case study in Bartın City has examined the
change of residential expansion and agricultural land covers.
Results and Discussion
It is clear that land use pattern changed when compared to two master plans at 1/5000 scale from 1980 to 2009. The
study shows that urban growth and public plans not considering natural potentials of the lands cause a great deal of
change of land uses and land covers. Especially agricultural lands have rapidly disappeared due to the urban residential
expansion. One of the answers of the question of what the city is that the city is a place in which most of the people
are interested in the actions different from agricultural actions. So, the agricultural areas do not cover the city
dominantly. Although the city is the place for a lot of actions except for agriculture, this urban characteristic cannot
be the reason of using agricultural lands for residential expansion. As shown in this study, although legal regulations
in Turkey contain ecological approach and legal provisions regarding ecological analysis in planning process, decision
makers still keep on not taking into account natural resources in practice. Both planners and local authorities made
built environment dominant to natural environment. Thus, urban expansion and its associated population and
economic conditions have generated great effect on natural resources.
Key Words: Bartın, Ecological Planning, Land Uses, Residential Expansion, Urban Growth
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Günümüzde endüstrileşmenin kontrolsüz ve plansız gelişimi, nüfus artışı, çarpık kentleşme, kimyasal atıklar gibi
etkenler doğal peyzaj üzerinde olumsuz etkilere neden olmakta ve ekolojik dengeyi bozmaktadır. Kentlerdeki plan
dışı artan yapılaşma faaliyetleri katı atık, kanalizasyon gibi alt yapı yetersizliklerine bu yetersizlikler de önemli çevre
sorunlarına yol açmaktadır. Hava, su, toprak kirliliğinin yanı sıra görsel kirlilik de gündeme gelmektedir.
Kentlerimizin birçoğu birbiriyle malzeme, doku, renk, şekil ve ölçek bakımından uyum sağlamayan yapıların bir araya
geldiği kimliksiz kentlere dönüşmektedir. Kent kimliği, kenti belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü olarak ifade
edilebilir. Bir yerin varoluşundan günümüze kadar gelen doğal, sosyal, kültürel ve ekonomik koşulların sonucunda
oluşan mekânsal ögeler ile kültürel yapı kimliğin birer parçasıdır. Kimlik günün koşulları altında şekillenip, gelecek
kuşaklara aktarılmaktadır. Kent kimliği özelliklerini oluşturan etmenler doğal ile sosyo-kültürel-ekonomik olmak
üzere iki temel gruba ayrılabilir. Kentte yaşayan halk, kent ile kurduğu görsel ve fiziksel ilişki sonucu kenti
algılamaktadır. Algı bir farkındalık durumudur. Geniş bir kavram olan algı, kişiden kişiye değişen göreceli bir
kavramdır. Algı alanı ise, bir insanın içinde yaşadığı doğal ve sosyo-kültürel ortam olup, dinamik ve değişkendir.
Kent halkının gereksinimleri, eylemleri ve davranışları kent ile fiziksel bir ilişki kurmasını sağlamaktadır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmanın amacı, kent kimliğinin iki farklı yaş profiline göre nasıl algılandığının saptanması, bu farklı algılayışa
neden olan etmenlerin belirlenmesi ve kimlik ile farkındalık arasındaki ilişkinin irdelenmesidir. Bu amaçla,
Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Bartın Kenti’nin Amasra İlçesi tarihi dokusu ve kültürel yapısı ile
ön plana çıkması nedeniyle çalışma alanı olarak seçilmiştir. Amasra ilçesinin 2016 yılındaki merkez nüfusu 6.684
kişidir. % 95 güven aralığı ve %10 hata payı dikkate alınarak örneklem büyüklüğü tespit edilmiştir. Bu kapsamda 95
kişi ile anket yapılmıştır. Çalışma dört aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada konuya ve alana ilişkin veri toplama
ile alan analizi yapılmış; ikinci aşamada belirlenen iki farklı yaş grubuna “Basit Tesadüfî Örnekleme Yöntemi”
kullanılarak anket uygulanmış; üçüncü aşamada anket verileri değerlendirilmiş; son aşamada ise Amasra özelinde
kent kimliği ve farkındalık arasındaki ilişkiye yönelik sonuçlar ifade edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Araştırma sonuçlarından en önemlileri; kent kimliği algısının cinsiyet, eğitim durumu, meslek grubu ve gelir
durumundan bağımsız gelişmesi ve deneklerin Amasra’da yaşadığı süre ve yaşı ile kent kimliği algısının artmasıdır.
Çalışma sonucunda, kentli ile kent kimliği arasında karşılıklı bir etkileşim olduğu, çağın gereksinimleri doğrultusunda
insan ihtiyaçlarının ve değer yargılarının değişmesinin kent kimliğinin değişimine neden olduğu saptanmıştır. Kentte
yaşayanlar bulundukları şehrin çehresini değiştirirken, şehir de onların yaşam tarzını değiştirmektedir. Geçmişten
gelen kimlik bugünün gereksinimleri ile birleşerek gelecek kuşaklara iletilmektedir. Toplumsal algı ve farkındalığı
artıran ve bu şekilde kent kimliğini koruyan peyzaj planlama ve tasarım çalışmalarına gereksinim duyulmaktadır. Bu
planlama ve tasarım çalışmaları görsel kirliliğin önlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu çalışmalarda işlevsellik ve
estetik ön planda tutulmalı, bilimsel ve sanatsal yöntemler ile birlikte kullanılarak toplumun ihtiyaçlarına göre kent
kimliğini koruyan ve geleceğe taşıyan farklı çözümler geliştirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Kentsel kimlik, algı, farkındalık, Amasra, Bartın
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Ağırlaşan çevre koşulları içerisinde hızlı ve tüketime dayalı şehirler homojen bir yapıya dönmeye başlamıştır. Bu
homojenlik çevre üzerinde yıkıcı etkiler bırakmış ve küreselleşen dünyanın yavaşlama ihtiyacı yavaş şehir kavramını
gündeme getirmiştir. İlk olarak İtalyanlar tarafından benimsenen bu hareket kendi kimliğiyle, ayrıcalıklarıyla var
olmak isteyen ve sakin bir hayatı tercih eden birçok bölgede hızla yayılmaya başlamıştır. Yerel değerlere sahip çıkma,
onları koruma ve değerlendirme şehirleri daha yaşanabilir mekânlar haline getirecektir. İtalyanca “Citta”, İngilizce
“Slow” kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşan Cittaslow, 1999 yılında Greve in Chianti’nin belediye eski
başkanı Paolo Saturnini’nin girişimleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Şehrin karakteristik özelliklerinin korunmasının
yanı sıra doğal çevreyi ve ekolojiyi koruma bu felsefenin başlıca parametrelerini oluşturmaktadır. Yavaş şehirler
belirledikleri politikaları gerçekleştirirken teknolojiden de en etkin biçimde faydalanmaktadır.
Materyal ve Metot
Çalışmada cittaslow (yavaş şehir) kriterleri bu ünvana sahip Gökçeada özelinde irdelenmiştir. Gökçeada’nın Cittaslow
ünvanı aldıktan sonra geçirdiği evreler alan çalışması yapılarak gözlemlenmiştir. Yerel yönetimlerle ve vatandaşlarla
yapılan ikili görüşmeler neticesinde yavaş şehir olma ünvanının Gökçeada’ya katkıları değerlendirilmiştir. Adadan
alınan röleve ve fotoğraf belgeleri arşivlenecektir. İlerleyen yıllarda Gökçeada’ da meydana gelen turizm gelişiminin
olumlu ve olumsuz yansımaları takip edilerek literatüre kazandırılacaktır.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışma ile ‘‘cittaslow’’ unvanına sahip Gökçeada’nın yavaş şehir olma özelliği, belirlenen kriterler bazında
irdelenmiştir. Özellikle az nüfuslu yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip, su ve hava kalitesi korunmuş olan ada
sürdürülebilirlik ilkeleriyle paralellik gösteren cittaslow olma yolundaki macerasının turizm açısından artıları tespit
edilmiştir. Gökçeada bir kıyı kenti olmasına rağmen organik tarım ve hayvancılık aktif bir şekilde yapılmaktadır. Dağ
yamaçlarında zeytinlikler ve üzüm bağları bulunmaktadır. Geleneksel konut mimarisi incelendiğinde optimal arazi
kullanımı tespit edilmiştir. Adada bulunan geleneksel konutlarda karbon ayak izinin çok az olduğu gözlemlenmiştir.
Sakin şehir unvanıyla doğal zenginliği ortaya çıkan Gökçeada’nın bu özelliğini uzun süre koruması için gerekli
önlemlerin şimdiden alınması gerekmektedir. Ülkemizde Gökçeada gibi doğal yapısı bozulmamış birçok yer
bulunmaktadır. Bunların literatüre kazandırılması, korunmaları ve sürdürülebilirlikleri adına önemli bir adım
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yavaş şehir, Cittaslow, Gökçeada
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Giriş
Kentleşme, insanoğlunun doğanın kaynaklarını kullanarak daha çağdaş, daha rahat bir çevre kurma arayışıyla doğadan
uzaklaştığı ve/veya uzaklaşmak istemediği için doğanın içinde yeniden bir yaşam ortamı yaratmaya çalıştığı bir
mekandır. Kentler; toplumsal aktivitelerin, üretim ve tüketim hizmetlerinin yoğun olarak yaşandığı; kırsal aktivitelerin
yer almadığı yerlerdir.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada 1953 yılında İl olan Uşak Kenti’nin il olma sürecindeki mevcut kentleşme, ulaşım ve alan
kullanımlarının tespiti, yapısal ve açık alan çeşitliliğini ortaya koymak hedeflenmiştir. Bu kapsamda Uşak Kenti’nin
1/1000 ölçekli 1954 yılına ait imar planı esas alınarak kentin alan kullanımlarına ilişkin saptamalar yapılmıştır.
Öncelikle 1954 yılına ait imar planı paftaları bilgisayar ortamına aktarılmış Geomedia Professional 4.0 yazılımı ile
kentin yerleşim dokusu ve alan kullanım türleri imar planı üzerinden sayısal ortamda haritalanmıştır. Daha sonra alan
kullanım türlerine yönelik sorgulamalar yapılarak sunum paftaları oluşturulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmanın sonucunda kentin; kentleşme süreci başlangıcı, alan kullanım türleri oranları ile açık alanları oranları
değerlendirilmiştir. 1950 yılı nüfusuna göre kentte kişi başına düşen açık alan oranı 27 metre olarak düşülürken Uşak
Kenti 1954 yılı imar planına bakıldığında bu oran %41 oranında bulunmuştur. Bu sonuç il olduğu yıllarda Uşak
Kenti’nin açık alanlar bakımından yeterli olduğunu göstermektedir. Çalışma Uşak Kenti’nin geçmişine dair veri tabanı
oluşturması bakımından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Peyzaj, Alan Kullanım, Kent Planlama, Uşak Kenti
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(13172) Yapılaşma Alanlarındaki Renovasyon Çalışmalarında Biomimesis Yaklaşımı:
Kıbrıs Kapalı Maraş Örneği / Biomimesis Aproach to the Renovation Studies in
Convergence Areas: Case of Varosha of Cyprus
AYSE GERTİK 1, VEDİA AKANSU 1
1
NEAR EAST UNIVERSITY
vedia.akansu@neu.edu.tr
Giriş
Biomimesis, doğadaki oluşumlardan ve yapılaşmalardan öğrenme, esinlenme uyarlama, modelleme ve uygulama
olarak birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda yapılaşma alanlarında izlenecek restorasyon çalışmalarında;
doğadan esinlenerek yapılacak olan düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda restore edilecek yapı
çevrelerinin kentleşme ve çevre sorunlarına karşı; enerji, çevre biyoçeşitliliğine imkan tanıyan ve yenilenebilir enerji
kaynaklarına yönelerek daha sağlıklı, yaşam standartı yüksek, kısacası yaşanabilir çevrelerin oluşmasında ve/veya
iyileştirilmesinde önemli rol oynayacağı düşünülmektedir. Böylece yapılacak olan çalışmaların kentleşme ve çevre
sorunlarına karşı biyomimesis yaklaşımı ile yapılacak çalışmaların öneminin ortaya konulması gerekliliği gündeme
gelmektedir.
Materyal ve Methot
Yapılacak olan sorunun ortaya konulmasında dünya örnekleri üzerinden yapılacak internet, kitaplar ve akademik
araştırmalardan derlenen literatür taraması, gözlem ve alan araştırması ile elde edilecek olan bulgular çalışmanın
yöntemini oluşmasında önem taşımaktadır. Bu bağlamda, alan çalışması olarak belirlenecek bölgenin Kıbrıs adasının
hayalet şehir olarak bilinen ‘Kapalı Maraş’ bölgesi seçilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Günümüzde, Kıbrıs görüşmeleri bağlamında eski popülerliğini geri kazandırma adına, adından çok fazla söz ettiren
Kapalı Maraş biomimesis yaklaşımının ortaya konulması Kıbrıs için kent üzerinde uygulanacak ilk örnek olması adına
önemli yere sahiptir. Bu doğrultuda, çalışmanın uzun süre kullanılmayan bölge üzerinde gerçekleştirilecek restorasyon
çalışmasında uyarlanması bölge için ortaya konulacak önerilerle farklı bir bakış açısı ile değerlendirilme fırsatı
sunacağından önem taşıdığı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Biomimesis, Yenilenme, Kent, Kapalı Maraş, Ekoloji
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(13189) Milli Parklarda Uzun Devreli Gelişme Planı Hazırlanması Yöntem ve
Teknikleri: Soğuksu Milli Parkı Örneği / Methods and Techniques in Preperation of
Secular Decade Strategic Plan for National Parks: Case of Soğuksu National Park
MEHMET TUNÇER 1, SİMGE ÖZDAL OKTAY 2
1
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
2
ANKARA
mehmettuncer56@gmail.com
Giriş
Doğal güzelliklerin korunarak gelecek nesillere aktarılması temeline dayanan Milli Park’lar doğal peyzajın
korunmasının yanı sıra doğal kaynak tüketiminin sınırlandırılmasında da önemli rol oynamaktadır. Türkiye'de 2016
yılı verilerine göre toplam 41 adet Milli Park bulunmaktadır, Dünya genelinde ise bu sayı 6.555 olarak belirlenmiştir.
Milli Parklar Kanunu 1983 yılında kabul edilmiştir. Milli Parkların belirlenmesi, bu alanlardaki her türlü uygulamanın
yürütülmesi ve Uzun Devreli Gelişme Planları’nın yapılması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı “Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü” kurulmuştur.
Materyal ve Metot
2873 Sayılı Kanun’a göre Milli Parklar için “Bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan
doğal ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçaları” tanımı
getirilmektedir. Tabiat parkları, tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanları da aynı kanun kapsamında
değerlendirilmektedir. Kanunu’nun 4’üncü Maddesi kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
tarafından ‘Uzun Devreli Gelişme Planı ve Yönetim Planı Genel Teknik Şartnamesi’ hazırlanmıştır. Bu şartnamede,
Milli Parklar ve Tabiat Parkları için Uzun Devreli Gelişme Planları (UDGP), Tabiatı Koruma Alanları ve Tabiat
Anıtları için ise Yönetim Planları’nın hazırlanacağı belirtilmektedir. Şartnameye göre UDGP, ekolojik planlama
yaklaşımı ile özellik ve nitelikleri göz önünde tutularak, Milli Park ve Tabiat Parkı statüsündeki alanların korunması,
kaynak değerlerinin devamlılığının sağlanması, geliştirilmesi, yönetimi ve tanıtılması ile ilgili planlama esaslarını
içermektedir. Plan 1/25000 veya alanın büyüklüğüne göre daha alt ölçekli fiziki planlar ve bilimsel raporu ile bir bütün
olarak değerlendirilmektedir. Planda öngörülen koruma ve gelişim bölgelerine ilişkin her türlü plan, karar ve hükümler
UDGP kapsamında ele alınmaktadır. Ancak günümüzde, doğal alanlar üzerindeki artan antrpojenik (insan kaynaklı)
baskı ile birlikte Milli Parklar Kanunu kapsamına giren alanlar bile tehdit altındadır. Bu nedenle, kaynakların etkin
korunabilmesi için bu alanlarda plan yapımına ilişkin etkin süreç ve kurallar geliştirilmelidir ve uygulanmalıdır.
Bildirinin amacı, kanun ile “Milli Park” ve/veya “Tabiat Parkı” alanlarında hazırlanması zorunlu olan “Uzun Devreli
Gelişme Planları”nın hazırlanmasındaki yöntem ve teknikleri incelemek, “Mutlak Koruma, Kontrollü Kullanım ve
Aktif Kullanım” alanlarını Ankara, Kızılcahamam, Soğuksu Milli Parkı örneği üzerinden açıklamaktır. Araştırma
kapsamında öncelikle Türkiye’de Milli Parklar üzerine kurulan yasal çerçeve ve gereklilikler değerlendirilecektir.
İkinci aşamada, Mississippi Ulusal Nehir ve Rekreasyon Alanı, Loch Lomond ve Trossachs Milli Parkı gibi Amerika
ve Birleşik Krallık örnekleri üzerinden uluslararası, koruma amaçlı milli park süreçleri ve bununla birlikte Soğuksu
Milli Parkı UDGP analiz, sentez ve planlama raporları incelenecektir. Yerinde yapılacak araştırma ve saptama
çalışmaları ile UDGP planın dışında yapılan bazı uygulamalar değerlendirilecek ve geleceğe yönelik öneriler
geliştirilecektir.
Bulgular ve Tartışma
UDGP hazırlanması, disiplinler arası bir çalışma ile mevsimsel saptamaları gerektiren, 1,5-2 yıla yayılan uzun ve
zahmetli bir süreç gerektirmektedir. Korumada uzman şehir plancısının bu ekiplerin yönlendirilmesi ve
koordinasyonunda önemli bir yeri ve sorumluluğu vardır. Bu kapsamda yapılan çalışma sürece yönelik önemli bir
planlama ve uygulama çerçevesi sunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Milli Park, Koruma, Planlama, Ekoloji, Soğuksu
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(13199) Türkiye'de Kentsel Kültürel Peyzajların Güncel Durumu: Edirne Sarayiçi
Alanının Korunması ve Yönetilmesi Örneği / Current Status of Urban Cultural
Landscapes in Turkey: Preservation and Management of Edirne Sarayiçi Case Study
YAŞAGÜL EKİNCİ DANIŞAN 1
1
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
yasagulekinci@trakya.edu.tr
Giriş
Doğayı, insan dokunuşları üzerinden kültür ile bütüncül şekilde tanımlayan kültürel peyzaj kavramı ayrıca kültürel
kimliğin tanımlanmasında da kullanılan önemli bir kılavuzdur. Kültürel peyzaj alanları biyoçeşitliliğin korunması ve
ekosistem servislerinin sürdürülebilirliği için hayati görevler üstlenirken diğer yandan yerel somut olmayan kültürel
değerler, gelenekler, üretim – tüketim şekilleri ve inanç sistemlerine ait bilgi birikiminin taşıyıcısı olarak kültürel ve
toplumsal sürdürülebilirliğin temel taşlarından birini oluşturmaktadırlar. Pirinç üretim terasları, kahve ekim alanları,
tahıl ambarı havzalar, zeytinliklerle kaplı dağlar ve geniş üzüm bağları vb. kırsal alanlar için baskın olarak kullanılan
kültürel peyzajların kentsel ekosistemler içinde sahip olduğu önem her geçen gün biraz daha artmaktadır. Çünkü şu
anda %50 si kentlerde yaşayan nüfusun yakın bir gelecekte %70’e çıkması beklenmektedir. Bu nedenle kültürel
peyzajların, kentlerin içinde yer alması sadece kentlerdeki ekosistem servislerinin ve biyoçeşitliliğin yaşatılması için
yarattığı eşsiz fırsatlar ile değil aynı zamanda toplumların kültürel bağları ile kendilerini tanımlayabilmeleri açısından
da önemlidir. Toplumun kültürel tavırlarını tarihsel dayanakları ile tanımlayan kültürel peyzajlar kentteki nüfusun
refahı ve kültürel kalkınmasını sağlayan etkili bir kentsel unsura dönüşmektedir. Bu çift yönlü özellikleri nedeniyle
kültürel peyzajların korunması, yaşatılması, tanınması ve çevresel sürdürülebilirlik çerçevesinde aktif kullanımı,
Dünya Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Gıda Programı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Dünya Doğa ve Doğal
Kaynakları Koruma Birliği, Avrupa Çevre Ajansı vb. temel çalışma alanları doğa olan kurumların gündemindedir.
Öte yandan kültürel önemi ve toplumsal kullanımları nedeni ile de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Kurumu, Tarihi Kent ve Kasabalar Uluslararası Komitesi ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi gibi kültür ve miras
çalışmalarında öncü kurumların kentlere yönelik çalışmalarının da merkezinde yer almaktadır. Dünya genelinde
kültürel peyzajlar, doğa-kültür birlikteliğini güvence altına alan işlevsel alanlar olarak kentsel planlama, kentsel
kalkınma ve kent ekosistemleri çalışmalarının merkezinde yer alırken, ülkemizde henüz ‘’kültürel peyzaj’’ kavramının
yasal düzenlemelerde veya yerel-merkezi kurumların çalışma alanları içinde yer almadığını görmekteyiz. Bu nedenle
kültürel peyzajların korunması için ilk şart olan tanımlama, tespit ve tescilleme işlemleri dahi yapılamamaktadır.
Tarihi geçmişinin sunduğu avantajlar ile dünya üzerinde ki en değerli kültürel peyzaj alanlarına sahip olma
potansiyeline karşın,bu kavram konusundaki farkındalık eksikliği nedeniyle ülkemiz, özellikle gelişme baskılarının
üst seviyelerde olduğu kentlerde kültürel peyzaj kayıplarında başta gelen ülkelerden biridir.
Materyal ve Metot
Edirne’de bulunan ve halk arasında ‘’Sarayiçi’’ olarak adlandırılan Osmanlı Has Bahçesi, Osmanlı Bahçeleri arasında,
doğal yapısı ile günümüze ulaşmış nerede ise tek örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Sarayiçi’nin bir kısmının ‘’doğal
sit’’ ve diğer bir bölümünün ise ‘’arkeolojik sit’’ statüsünde olmasına karşın, ‘’kültürel peyzaj’’ olarak
tanımlanmaması nedeni ile değerlerinin her geçen gün kaybedilmesi sözkonusudur.
Bulgular ve Tartışma
Zengin uluslararası yazın, uluslararası anlaşma, bildiri ve programların ortaya koyduğu üzere, Edirne Sarayiçi Bölgesi
sadece doğal veya sadece arkeolojik sit veya karma sit olmanın çok ötesinde kültürel peyzaj alanı olarak özgün
değerlere sahiptir. Ancak alan ile ilgili olarak 2015 yılı sonrasında alınan kararlar göstermektedir ki alanın özgün
değerlerinin korunmasında doğal-kültürel-arkeolojik sit vb. diğer koruma kavramları yetersiz kalmaktadır. Alanın
kültürel peyzaj olarak bilinçli şekilde korunması ve yönetilmesi için, alan ile ilgili kararlar alınırken kültürel değerler,
üretim-tüketim ilişkileri, gelenekler ile biyoçeşitlilik ve ekosistem servisleri açısından doğru bilgi ve verilerin rehber
alınması şarttır.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Peyzaj, Edirne, Sarayiçi, Kentsel Kültürel Peyzaj
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(13315) Açık-Yeşil Alanların Tasarlanmasında Koruma-Kullanma Dengesi Temelinde
Ölçekler Arası İlişkisinin Tanımlanması: Ödemiş (İzmir) Örneği/Defining the
Relationship Between Scales Based on the Conservation-Use Balance in the Design of
Open-Green Areas: Ödemiş (İzmir) Example
BÜŞRA BÖLCECİ 1, BURCU SILAYDIN AYDIN 1
1
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
busraa.ege@gmail.com
Giriş
Açık-yeşil alanlar kentsel alanlarda çok çeşitli ve önemli işlevler üstlenmektedir. Bu işlevlerin bir bölümü doğrudan
kent kullanıcılarına sunduğu olanaklar çerçevesinde topluma, diğer bir bölümü ise ekosistemlerin ve doğal döngülerin
devamlılığı açısından doğaya katkı sağlamaktadır. Ülkemizde kentsel planlamayı yönlendiren imar mevzuatında açıkyeşil alanların toplumsal boyutu gözetilmekte ve bu kapsamda kullanım odaklı norm ve standartlar belirlenmektedir.
Diğer yandan açık-yeşil alanların ekosistem sürekliliğini ve bütünlüğünü sağlayarak habitat parçalanmasının önüne
geçilmesi amacının da gözetilerek sistem anlayışı çerçevesinde planlanması doğa adına büyük önem taşımaktadır.
Sistem yaklaşımının önemi ve açık-yeşil alanların ekolojik ağ anlayışı doğrultusunda planlanması gerektiği literatürde
sıkça vurgulanmaktadır. Açık-yeşil alan sistemlerinin geliştirilmesi hem kentte yaşayan bireylerin dinlenim
olanaklarını artırılması hem de ekosistem devamlılığı açısından önemlidir. Ancak açık-yeşil alanların sistem anlayışı
çerçevesinde planlanmasına yönelik öneriler kent ölçeğinde ve dolayısıyla kentsel planlama eylem alanında
kalmaktadır. Diğer bir deyişle kent ölçeğinde bakıldığında ekolojik ağ yaklaşımıyla bütünleşen açık-yeşil alan
sistemleri görülüyor olsa bile, kent parçası (örn. park alanı) ölçeğine inildiğinde anılan süreklilik bozulabilmektedir.
Sistem anlayışının kent parçası ölçeğinde sürdürülerek güçlendirilmesi gerektiği düşüncesinden hareketle,bu bildiride,
koruma-kullanma dengesi temelinde ölçekler arası ilişki tanımlanmaya çalışılmaktadır. Açık-yeşil alanların çok
boyutlu işlevselliği göz önüne alındığında koruma-kullanma dengesi kavramsallaştırmasının geniş yelpazesi bu
bildiride ekosistem sürekliliği (koruma boyutu) ve dinlenim (kullanma boyutu) ile sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda
açık-yeşil alanların tasarlanmasında kent ve kent parçası ölçekleri arasındaki ilişki tanımlanmakta ve alt ölçekte sistem
yaklaşımını güçlendirmeyi hedefleyen tasarım ilke ve kriterleri önerilmektedir.
Materyal ve Metot
Çalışma materyalini İzmir ilinin, çevresi tarım alanları ile çevrili, tarımsal verimliliği yüksek ve kent merkezi tarım
alanlarına doğru yayılma gösteren, Ödemiş ilçesi oluşturmaktadır. Ödemiş İzmir'in güney doğusunda yer alan ve
yüzölçümü 1082.6 km² olan büyük bir ilçedir. 99 mahalleye sahip olan ilçenin 16 merkez mahallesi mevcuttur ve
nüfusu 129.295 kişidir. Çalışmanın farklı ölçeklerdeki ilişki sorununu ortaya koyan tartışma bölümü, literatür
değerlendirmesi sonucu saptanan yetersizlikler üzerine kurulmaktadır. Bu bağlamda ilk aşamayı literatür taraması
oluşturmuştur. Ölçekler arası ilişkiyi değerlendirme ve tasarım ölçeğindeki ilke ve kriterleri belirlemek amacıyla,
örnek alan olan Ödemiş’te veri toplama, inceleme, yerinde gözlem çalışmaları yapılmıştır. Ödemiş’te mevcut bulunan
açık-yeşil alanlar raster planlar ve Google earth yardımı ile saptanarak birbirleri ile olan ilişkileri değerlendirilmiştir.
Kentte açık-yeşil alanların devamlılık arz ettiği akslar belirlenmiş ve bağlamda kentte yeralan demiryolu aksını takip
eden yeşil aks, alt ölçekteki detaylı incelemeler için seçilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan incelemeler sonucunda, kent ölçeği ve kent parçası ölçeği arasında, ekosistem sürekliliğinin bozulmasına
neden olan iki temel tasarım kriteri saptanmıştır. Bunlardan ilki, açık-yeşil alanlardaki doğal örtü büyüklüğüne bağlı
değişim gösteren doluluk-boşluk dengesidir. İkinci olarak ise açık-yeşil alanlardaki doğal örtüsünün alanın içindeki
konumu ve yönlenmesi belirlenmiştir. Koruma-kullanma dengesi gözetilerek, anılan iki kritere açık-yeşil alan
tasarımında dikkat edilmesi durumunda, kentsel ölçekte oluşturulmaya çalışan açık-yeşil alan sisteminin ve ekosistem
sürekliliğinin güçleneceği önerilmektedir. Bildiride koruma -kullanım dengesi gözetilerek kentte bulunan demiryolu
aksında devamlılık arz eden yeşil doku kent için önemli görülmüş ve öngörülen tasarım ilke ve kriterleri doğrultusunda
tekrar tasarlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: açık-yeşil alan, kent, ekosistem sürekliliği, planlama, tasarım
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(13393) Kentleşme Sürecinde Rekreasyonun Önemi / The Importance of Recreation in
the Process of Urbanization
MUHİBE ASLI ALP 1, YELİZ EMECEN 2
1
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2
ONDOKUZ MAYIS UNİVERSİTESİ
muhibe.alp@istanbul.edu.tr
Giriş
Artan nüfus, bilimsel, endüstriyel, teknolojik alanlardaki gelişmelerden ortaya çıkan sağlıksız ve plansız kentleşme
beraberinde pek çok sorun getirmektedir. Kentlerde yapı yoğunluğu giderek artmakta, yeşil alan miktarı ise
azalmaktadır. Ekolojik temele dayanmayan planlama ve uygulamalar da insan sağlığını ve yaşam kalitesini
etkilemektedir. Ayrıca kentlerde yaşayan bireylerin kişisel sorumlulukları, zorunlulukları, iş tempoları, bedensel ve
ruhsal açıdan yıpranmaları artmaktadır. Kentlerde insanlar doğal ortamdan uzaklaşarak daha monoton bir yaşam
sürmeye başlamaktadır. Bu noktada daha sağlıklı bireyler ve daha sağlıklı bir toplum oluşabilmesi açısından
rekreasyonun ve rekreasyon alanlarının önemi artmaktadır. Rekreasyon; Türkçede boş zamanları değerlendirme
olarak tanımlanmaktadır. Rekreasyon tamamen çalışma ve zorunlu ihtiyaçlar dışında kalan boş zaman içinde, isteğe
bağlı ve gönüllü olarak bireysel veya gruplar şeklinde yapılmaktadır. Rekreasyon aktivitelerine katılım toplumdaki
bireylerin fiziksel ve zihinsel anlamda rahatlamalarına ve dinlenmelerine katkı sağladığı gibi, gelişmişlik derecesinin
de bir göstergesi olarak görülmektedir. En önemli rekreasyon kaynağı açık-yeşil alanlardır. Açık-yeşil alanlar kentin
fiziksel yapısını ortaya koyup, biçim kazandıran unsurlardandır ve diğer alan kullanımlarını da bütünleştirebilen bir
denge unsuru olarak değerlendirilir. Kentsel rekreasyon mekan ve alanları; kent insanlarının ruhsal ve bedensel açıdan
sağlıklı gelişmesinde, toplumlar arası ilişkilerin kurulmasında, sürdürülebilirliğinin sağlanmasında oldukça etkilidir.
Rekreasyon alanı özellikleri hem artan nüfusa hem de farklı kullanıcı özelliklerine hitap etmeli ayrıca toplumsal
bütünlük de sağlamalıdır. Bu bağlamda; kullanıcı özellikleri ile mevcut alana ilişkin doğal ve kültürel potansiyelin
tespit edilerek planlama ve tasarım kararlarının oluşturulması önemlidir.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada; kentleşme, rekreasyon ve rekreasyonel kullanımlara ilişkin literatür araştırması yapılmıştır. Yoğun
nüfus artışı ile hızla büyüme gösteren Ordu ili Altınordu ilçesi çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bu ilçeye ilişkin kıyı
şeridi rekreasyonel kullanımlarını ve özelliklerini tespit etmek amacıyla yerinde gözlem çalışmaları yapılmıştır.
Çalışma alanı fotoğraflanmıştır. Yapılan sörvey çalışması sonucunda; kıyı şeridi boyunca halkın kullanımına sunulan
fonksiyonlar, oluşturulan mekan ve alanlar tespit edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Altınordu ilçesi kıyı şeridinde farklı fonksiyonel kullanımlara yer verilmiştir. Doğal ve estetik özelliklere sahip kıyı
şeridinde farklı kullanım özelliklerine sahip alanlar ve fonksiyonlar sunulmuştur. Kıyı şeridinin oldukça yoğun
kullanıldığı farklı gün ve saatlerde yapılan gözlemlerde tespit edilmiştir. Hem rekreasyon değeri hem de doğal ve
kültürel özellikleri ile oldukça önemli olan bu kıyı şeridinin değerinin daha iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu
bağlamda kullanıcıların planlama ve tasarım aşamasında bilgilendirilmesi, hem öneminin daha iyi anlaşılması hem de
kıyı şeridinin sürdürülebilirliğinin uzun süre sağlanabilmesi açısından oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Kentleşme, Rekreasyon, Rekreasyonel Kullanımlar, Açık-Yeşil Alan
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Giriş
Rhaponticoides mykalea (Hub.-Mor.) M. V. Agab. & Greuter, tip örneği 1979 yılında Davutlar (Aydın-Selçuk)’ dan
tanımlanmış, IUCN kategorisine göre CR seviyesinde endemik bir taksondur. Kesintili bir şekilde Isparta’da
bulunduğu bildirilen taksonun Muğla’daki lokaliteleri ve popülasyonunun durumu kayıt altına alınmıştır. Yapılan
çalışma sonucunda türün kömür ocağı çalışmaları ve yapılaşma neticesinde çoğalmasının risk altına girdiği
gözlenmiştir. Türün geleceği hakkında önemli değerlendirmeler içeren kapitulumun morfolojik gözlemleri sonucu
reprodüktif üremeyi sınırlayıcı faktörlerin oldukça riskli sonuçlar doğurduğu gözlenmiştir. 2016-2017 yıllarında
yapılan arazi gözlemleri ve birey sayımlarına göre 3 lokaliteden toplamda 1394 birey gözlenmiştir.
Materyal ve Metot
Çalışma materyalimiz, önceleri Centaurea mykalea Hub.–Mor. olarak bilinen Asteraceae familyasına
ait Rhaponticoides mykalea (Hub.-Mor.) M. V. Agab. & Greuter türüdür. Arazi gözlemleri ve birey sayımı yöntemiyle
taksonun populasyon durumu değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Arazide olgun kapitulumlarda çok sayıda böceğe
rastlanmıştır. Rastgele seçilen 20 tane olgun tohum, böcekler tarafından yenmiş tohum, olgunlaşmamış tohum ve boş
tohum sayısı belirlenerek populasyonun durumu ve geleceği hakkında değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
“Doğal Bitki Kaynaklarının Korunması Projesi” kapsamında habitatı kömür havzası olan taksonun korunması ve
doğal ortamda yetişmesinin sağlanması hedeflenmiş, 2010 yılında koruma altına alınmıştır. Proje kapsamında Nezahat
Gökyiğit Botanik bahçesinde türün tohumları çimlendirilerek fide haline getirilmiştir. Yatağan Bencik mahallesi
Ulupınar mevkiinde belirlenen alanda 20 dönüm araziye 40 Rhaponticoides mykalea (Hub.-Mor.) M. V. Agab. &
Greuter fidesi dikilerek insitu koruma sağlanmıştır. Muğla il sınırları içerisinde Rhaponticoides mykalea (Hub.-Mor.)
M. V. Agab. & Greuter’ nın toplamda 3 lokalitede bulunduğu tespit edilmiştir. İlk lokalitede 276 birey ile Yatağan
(Muğla) Sanayi Sitesi civarı, ikinci lokalite olarak 66 birey ile Damladeresi Yerkesik lokalitesi ve 3. lokalite olarak
da 1052 birey ile Bağyaka girişi/Yatağan bulunmaktadır. Birey sayısı toplamda 1394 olarak kayıt altına alınmıştır.
Çalışma alanında yapılan morfolojik gözlemlerde Rhaponticoides mykalea (Hub.-Mor.) M. V. Agab. & Greuter’nın
akenlerinin böcekler tarafından tahrip edildiği görülmüştür. Taze kapitulumlarda böcekler tarafından yenme olayı
oldukça düşükken olgunlaşmanın artmasıyla, doğru orantılı olarak tahribatın arttığı görülmektedir. Postanthesis
döneminde çiçekler üzerinde oldukça fazla böceğin olduğu görülmüştür. Çalışmamız R.mykalea’nın Muğla’daki
populasyonunu belirlemek amacıyla yapıldığı için verilerimiz tip örneğinin alındığı Kuşadası populasyonu ile
karşılaştırılarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu gözlemlerle rastgele 20 tane kapitulum alınmıştır. Bunların
içerisinde bulunan kahverengi (açık kahve) tohumlar olgun tohum, beyaz ve cılız tohumlar olgunlaşmamış tohum,
sadece pappusu ve meyva kabuğu oluşmuş tohumlar da boş tohum olarak değerlendirmeye alınmıştır. Aynı zamanda
akenlerin hepsinin monomorfik olduğu ve pappus taşıdığı da görülmüştür. Kömür ocağı çalışmaları ve yapılaşma
nedeniyle türün yayılışının tehdit altına girdiği ve sayısının azaldığı gözlenmiştir. Tohumda böceklerin ergin, pupa,
larva gibi evrelerde endospermde tahribat yaptıkları görülmüştür. Reprodüktif üremeyi sınırlayıcı faktör olarak
kısıtladığı düşünülen akenlerin böcekler tarafından yenmesi, tohumların olgunlaşamaması ve boş tohum şeklinde
bulunması türün devamlılığı açısından oldukça önemli riskler arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Centaurea mykalea, Muğla, Populasyon, Rhaponticoides mykalea
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Introduction
Bluefish, Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766) is a very commercial fish species for the Black Sea and it is mainly
caught by trawl, gill/trammel nets, and handlines along the Turkish coasts of the Black Sea. Bluefish catch amount
decreased dramatically in recent years. A total catch amount of bluefish in Turkey was 4136 tons in 2015 of which
2515 tons (61%) in the Black Sea. It is seen that there is an intensive fishing on bluefish stocks in the Black Sea. Thus,
this study provides some actual information such as length, weight, age and mortality rates of bluefish population in
the southern Black Sea in order to detect whether fishing pressure or not.
Material and Methods
A total of 790 bluefish specimens were monthly collected, which have especially landed at Sinop fishing port in the
Central Black Sea, between September 2016 and January 2017. A total of 166 otoliths were used for ageing. Nonseasonal von Bertalanffy growth parameters, L∞ and K, and natural and total mortalities were computed with the
FISAT package programme.
Results and Discussion
Length and weight of bluefish specimens were ranged from 8.5 cm to 29.6 cm (average: 20.4 ±0.09 cm), and 5.9 g to
263.1 g (average: 89.8 ±1.25 g). The samples were grouped densely between 12 and 14 cm. The LWR equation
calculated was W = 0.0046 × TL3.2568 (R2= 0.9505). It seems that there is a positive allometry in terms of b value.
Age groups of bluefish in the Central Black Sea were ranged from 0 to II. Mean lengths according to age groups were
15.2 ±1.1, 21.6 ±0.13 and 26 ±0.22, respectively. Also, von Bertalanffy Growth Parameters were L∞ = 43.12 cm, K
= 0.24 year-1, t0 = -1.85. Mortalities (M, F and Z) and exploitation rate (E) of bluefish from the Central Black Sea
were 0.335 year-1, 0.391 year-1, 0.619 year-1 and 1.01 year-1, respectively. Fishing mortality has been much higher
than natural mortality, exemplifying heavy fishing pressure. Thus, the absence of larger and older fish in our samples
may suggest heavy fishing pressure on bluefish stocks in the Black Sea. Moreover, according to exploitation rate (E
= 0.61), bluefish fishery tends to go overfishing. The authors suggest that fishing effort of the ﬂeets have to determine
and selectivity studies of the gears must made and should be increased the MLS for sustainable bluefish fishery.
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Introduction
The Dead-sea sparrow Passer moabiticus (Tristram, 1864) is a polytypic species that has a patchy and divided
distribution range from the Cyprus and southern Turkey in the west to the Iraq, Iran and south-west of Afghanistan in
the east, and Syria, Israel and Jordan in the south. Despite the occurrence of Dead-sea sparrow proven in the middle
of 1960s in Turkey our information about the distribution range of this species in our country is unclear and Turkish
populations of the species have not been studied fully on this account. In this study, it is aimed to report information
about the new breeding site for species from Diyarbakır together with the evaluations on the current population in
South-eastern part of Turkey.
Material and Methods
About 70-80 active nests that belong to species were counted in the Dicle UNIVERSITY campus area in Diyarbakır
province (South-eastern Anatolia), between 2014-2017 seasons. Field excursions conducted in the area by standard
ornithological techniques and conventional ornithological equipment (field scopes, binoculars, cameras).
Results and Discussion
Firstly, the species determined in the campus of the Dicle UNIVERSITY in Diyarbakır (37°55’N, 40°17’E), around
of Kabaklı pond, while they were singing in the different nests, in April 2014. Following days, about 70-80 active
nests were determined in the study area. Despite of no statistical data, it could be concluded that species has tolerance
for different tree types in the area and different trees are used for nesting. Due to the distribution range of species in
Europe is restricted to the a few locations in South and South-eastern part of Turkey, and when we considering the
size of the total population of species, 70-80 active nests that determined in campus area are important on account of
conservation. And also, genetically analyses are necessary for solving problems related to taxonomy of species for
sub-species level, at least comparisons between Jordan, Israel and Turkey populations.
Acknowledgements
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Giriş
Kaplumbağaların tehdit altında olmalarının başlıca nedenleri habitatların parçalanması ve yok olması ile birlikte
türlerin ticaretinin yapılmasıdır. Bu çalışmanın konusunu oluşturan Testudo hermanni Avrupa ve Balkanlarda yayılış
gösteren kara kaplumbağası türü olup, ülkemizde yalnızca Trakya Bölgesi’nde bulunur. Yaşam alanlarının tahrip
edilmesi ve parçalanması, tarımda kullanılan zirai ilaçlar ve uluslararası evcil hayvan ticareti nedeniyle nesli tehdit
altında olan tür, Uluslararası Koruma Birliği (IUCN)’nin kırmızı listesinde “tehlike altında olmaya aday” (NT)
kategorisindedir. Ayrıca, ülkemizin taraf olduğu Bern sözleşmesinde Avrupa Habitat ve Tür Direktifleri EK-II’de
korunması gereken türler kapsamında ve Nesli Tehdit Altında olan Fauna ve Flora Elamanlarının ticaretini düzenleyen
CITES sözleşmesinin de Ek-2 listesinde yer almaktadır. CITES kayıtlarına göre ülkemizden 1976 ile 2004 yılları
arasında toplam 29 yıllık süreçte 468.000 (aynı dönemdeki toplam dünya ticaretinin %20’si) kara kaplumbağası yurt
dışına çıkarılmıştır ve bu rakamın % 11’ini Testudo hermanni oluşturmaktadır. Testudo hermanni’nin Testudo
graeca’ya göre yayılış alanının sadece Trakya’da kısıtlı olduğu düşünüldüğünde böyle bir toplama faaliyetinin ve
zaman içinde bu hayvanın habitatlarının tahrip edilmesinin (tarımsal alanlar ve zirai ilaç kullanımı) populasyon
üzerinde bırakacağı olumsuz etkinin oldukça fazla olması kaçınılmazdır. Bu çalışma kapsamında varılmak istenen
hedef gerek yıllar boyu süren ticari amaçlarla yapılan toplama faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan yapay seçilimin,
gerekse de tarımsal ve diğer antropojenik etkiler nedeniyle oluşan habitat tahribatının ve parçalanmasının T.
hermanni’nin Trakya Bölgesi populasyonunu nasıl etkilediğini ortaya koymaktadır
Materyal ve Metot
Çalışma kapsamında Trakya Bölgesi 2013-2016 yılları arasında Nisan-Eylül ayları arasında ziyaret edilmiştir ve
toplam 100 gün alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Alan çalışmaları sabah 0730 ile akşam 2000 saatleri arasında 3-4
kişilik araştırma ekibi tarafından yapılmıştır. Alan çalışmasında karşılaşılan bireylerin biyolojik ve ekolojik
özelliklerine ait veriler toplanmıştır. Ayrıca 3 erkek 3 dişi bireye GPS takılarak 3 ay boyunca takip edilmiş bireylerin
yaşam alanlarının büyüklüğü ve günlük hareketleri kaydedilmiştir
Bulgular ve Tartışma
Tespit edilen yayılış alanına bakıldığında Testudo hermanni’nin en güney sınırı Terziköy’dür (33). Bu sınırdan
itibaren tür Gelibolu Yarımadası’nda tespit edilmemiştir. Toplamda 283 Testudo hermanni (135 erkek, 102 dişi, 45
juvenil) (1.32:1) bireyine rastlanmıştır. Ölçümler açısından bakıldığında dişiler erkeklere göre daha büyük (t=8,34
p<0.0001) ve daha ağırdır (t=9,64 p<0.0001). Dişilerin vücut sıcaklıklarının erkeklere göre biraz daha düşük olduğu
(t=-2,19 p<0.05) ve daha yüksek nem derecelerinde (t=2,58 p<0.05) gözlendiklerini söyleyebiliriz. Populasyon
genelinde yaş dağılımına bakıldığında ölçülen bireylerin ağırlıklı olarak 11-15 yaş grubu (%38.3) içinde olduğu
görülmektedir. Populasyon genelinde ağırlık çoğunlukla 751-1000 g aralığında (%25:5) ve 1001-1250 g (%20.2)
aralığındadır. Alan çalışmaları esnasında bireylerin alanda rastlanma zamanlarına bakıldığında çoğunlukla 800-1000
(%30.1) ile 1001-1200 (%35.8) arasında gözlemlenmiştir. İki cinsiyet beraber dikkate alındığında yaşam alanının
büyüklüğü (MCP) 812,5 ile 123567 m2 arasında değişmektedir. İzlenen bireylerin günlük hareketlerine baktığımızda
en fazla günlük hareket 39,27 m ile ağustos ayında GPS2 kodlu erkek bireyde gözlenmiştir. En düşük faaliyet ise yine
ağustos ayında 12,74 m ile GPS4 kodlu dişi bireydir. Çalışmada elde edilen bulgular Avrupa ve Balkanlarda yapılan
çalışmalarla benzer sonuçlar içerse de yaşam alanlarının büyüklüğü ve günlük hareketler açısından farklılık
göstermektedir.
Teşekkür
Bu çalışma TUBİTAK tarafından 113Z050 koduyla desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Testudo hermanni, koruma, yayılış, yaşam alanı
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Giriş
Su kuşları üremek için genellikle kuluçka yeri olarak sulak alanlardaki ada ve adacıkları tercih etmektedirler. Dolayısı
ile buradaki üreme yerleri iklimsel şartlara bağlı olup gerek su seviyesinin yükselmesi, gerekse dalga hareketleri ile
bu üreme alanları zaman zaman su altında kalarak tahrip olmakta ve ayrıca predatör (Tilki,çakal) ve insan baskısı
(Balıkçı ve yazlıkçılar) gibi nedenlerden dolayı su kuşlarının üreme başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir. İzmirHoma Dalyanı Yaban Hayatı Koruma Sahasında ada, adacıklar ve sahil kıyı kesimi gibi yerlerde kuluçkaya yatan
tahmini 14 su kuşu türü bilinmekte olup bu su kuşlarının üreme başarılarını artırmak için yapay üreme platformlarının
yapılması düşünülmüştür. Bu çalışma kapsamında değişik karakterde sulak alanlarda (Kara ile komşu olan tuzlu su
ortamı, her iki tarafı tuzlu su ortamı ve tatlı su ortamı ile tuzlu su olan) üreme platformları yerleştirilerek hangi tip
sulak alanda hangi türlerin ne kadar sayıda kuluçkaya yattıkları tespit edilmiştir.
Materyal ve Metot
Çalışmanın materyalini İzmir-Homa Dalyanı Yaban Hayatı Koruma Sahası’nda kuluçkaya yatan kuş türleri
oluşturmaktadır. Bu kuş türlerinin güvenli bir şekilde üremelerini sağlamak için 1.90x1.80x0.2 metre boyutlarında su
içine 4 kazık çakılarak sabitlenen platformlar yerleştirilmiştir. Bu yerleştirilen platformlar içerisine kuş türlerinin
kuluçkaya yatabilmesi için deniz kabuklu hayvanlarının kabukları, kum, çakıl ve mıcır malzemeleri konmuştur. İzmirHoma Dalyanı Yaban Hayatı Koruma Sahası’nda kuluçkaya yatan su kuşları yaz göçmeni olup burada üremektedir.
Esas olarak platformlar yapıldıktan sonra tüm yıl boyunca (Üreme döneminde daha sıklıkla her hafta) çıplak göz,
dürbün veya teleskopla gözlemler yapılmış olup, bu esnada platformlarda bulunan kuş türleri kayda geçirilmiş, üreme
döneminde kuluçkaya yatan kuş türlerinden kaç çiftin her platformda yattığı saptanmış, bu türlerin kaç yumurta ile
kuluçkaya yattıkları, aynı yuvadaki yumurtaların ve diğer platformlardaki aynı türe ait yuvalardaki yumurtaların renkdesen özellikleri tespit edilmiş olup, yumurta boyutları 0.01 duyarlı kumpas ile ölçülmüştür. Bu bulgular fotoğraf
makinesi ile fotoğrafları çekilerek de belgelenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan gözlemlerde 4 su kuşu türünün platformlarda ürediği tespit edilmiştir. Bu türlerden 19.05.2017 tarih itibariyle
140 çift Sterna hirundo (Deniz Kırlangıcı, Sumru) , 4 çift Himantopus himantopus (Uzunbacak) ve 4 çift de Larus
michahellis (Gümüş Martı)’in kuluçkaya yattığı tespit edilmiştir. Araştırmadan çıkan sonuçlara göre buradaki
uygulamalar dikkate alınarak sulak alanlarda platform yuvaların yerleştirilmesi ile diğer sulak alanlardaki su
kuşlarının üreme başarılarının artırılması yönünde yapılacak çalışmalara bilimsel destek sağlanması projenin en
önemli çıktılarından birisidir. Platform kuluçka yerlerinin yapılmasıyla su kuşlarının üremesini tehdit eden
olumsuzlukları asgari düzeyde ortadan kaldırılmaktadır. Diğer taraftan bu çalışma ile genç nesile doğa koruma ve
çevre bilincinin gelişmesinde de önemli katkısının olacağını düşünmekteyiz. Diğer taraftan üreme dönemi dışında
hangi tür kuşların buraları dinlenmek ve tünemek amacıyla kullandıklarının araştırılması ile bu türlerin de
yararlanması için son derece önem arz etmektedir. Dolayısıyla üreme platformlarının yapılması sonucu söz konusu su
kuşları güvenli bir şekilde üreyebilmelerinin yanı sıra, kuş Cenneti’ne ziyarete gelenlere de su kuşlarını tanıma ve
davranışları hakkında da bilgi sahibi olmalarını platformlar sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gediz Deltası, İzmir Kuş Cenneti, Üreme Platformu, Su Kuşları
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Introduction
Atlantic bonito Sarda sarda (Bloch,1793) is very commercial fish species in Turkish waters, especially Bosphorus
and Sea of Marmara and the Black Sea, and they are mainly caught by artisanal fishery such as handlines, encircling
nets, gillnets, and purse seines. Total annual yield of Atlantic bonito in Turkey was 39.460 metric tons in 2016. A total
of 36.274 tons (92%) come from the Black Sea. This figure indicated that the Turkish Atlantic bonito fishery mainly
belongs to the Black Sea. Thus, we can think that there is an intensive fishing on Atlantic bonito stocks in the Black
Sea. However, there are only a few studies on Sarda sardain Turkish seas. This study provides some actual
information such as length, weight, condition factors depending on length groups and meat yield of Atlantic bonito
population in the Central Black Sea.
Material and Methods
A total of 271 Atlantic bonitos from the Black Sea were collected from commercial gillnet and purse-seine fisheries,
which have especially landed at Sinop fishing ports between September 2016 and December 2016. Length-weight
relationship (LWR) was computed from the following formula: W = a x TLb. Fulton’s condition factor (K) was
calculated for each total length class for both sexes according to the equation K = (W/TL3) x 100. Meat yield ratio
was determined from the formula: MY = (gutted weight / total body weight) x 100.
Results and Discussion
Length and weight of Atlantic bonito specimens were ranged from 15.4 cm to 47.6 cm (average: 34.6 ±0.38 cm), and
72 g to 1288.8 g (average: 506.7 ±19 g). The LWR equation calculated was W = 0.0028 × TL3.3763 (R2= 0.9744).
Meat yield ratio was ranged from 42.2% to 79.7% (average: 69%). Fulton’s condition factors were ranged from 0.816
to 1.972 (average: 1.066 ±0.008). The results seem that the populations of Atlantic bonitos in the Black Sea and the
Sea of Marmara has quite large size and good conditions in terms of Lmax, Wmax and a and b values. Additionally,
K value increased in bigger fish than >36 cm in this study. However, MLS with 25 cm is also unreasonable due to the
reported of 42.5 cm for females and 37 cm for males in a previous study. In this study, only 1.5% under legal size is
due to MLS with 25 cm. Whereas, MLS should be increased owing to first maturity length, and should be implemented
new MLS with at least 40 cm for sustainable bonito fishery.
Key Words: Atlantic bonito, Sarda sarda, length, weight, condition factor, Black Sea.
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Introduction
Here, we aim to examine the success in implementing an Action Plan prepared for the inland fishes of Beyşehir
sirazbalığı (C. mauricii) and Nasreddin bleak (A. nasreddini) endemic to Turkey within the scope of the “Strategic
Action Plan to Protect Endangered Species” prepared by Ministry of Forestry and Water Affairs, General Directorate
of Nature Conservation and National Parks.
Material and Methods
The implementation process of this plan has been assessed by reviewing the identified threats, ideal targets and activity
targets within the scope of the 5-Year Species Action Plan, which was prepared for C. mauricii distributed in the
Beyşehir Lake basin and A. nasreddini distributed in the Akarçay stream basin and Ilgın (Çavuşcu) Lake basin
between 2014 and 2015.
Results and Discussion
The most important threats to Beyşehir sirazbalığı, which has a very low population density, include intense hunting
pressure caused by amateur and professional fishermen, predators (Sander lucioperca and Oncorhynchus mykiss) and
other natural enemies, illegal hunting, adverse impacts of invasive species (Carassius gibelio, Pseudorasbora parva),
habitat loss due to destruction, fragmentation or degradation of habitat (drying and water regression), destruction of
spawning ground, degradation of natural structure of streams, organic pollution and siltation. During a period of 5year action plan (2015-2020) prepared to protect species and increase its populations, it has been understood that (1)
its fishable stock size and sustainable hunting yield should be achieved, (2) its habitats should be improved and
protected, (3) its natural breeding ground should be created, and stock enhancement needs to be made to its other
habitats, and (4) training and monitoring activities need to be conducted in order to raise awareness levels of
stakeholders, but none of the activities has been put into practice. In order to reduce the main threats (identified as
pollution, hydrological problems, hunting pressure, predators and invasive species) to Nasreddin bleak population, it
is understood that (1) its population, habitat and ecological characteristics need to be monitored, (2) measures should
be taken to protect and increase its stocks, (3) the level of education and awareness of fishermen and local people
should be raised and (4) in 2016, a preliminary study should be carried out regarding only “monitoring its population,
habitat and ecological characteristics” among ideal target activities entitled “monitoring and integrating species
conservation activities”.
Acknowledgement
This study is summarized from the project of “Species Action Plan of Siraz fish (C. mauricii) in Konya Province” and
“Species Action Plan of Anatolian bleak (A.nasreddini) distributed in Eber and Akşehir lakes basin of Afyonkarahisar
Province” prepared by General Directorate of Nature Conservation and National Parks.
Key Words: Species Action Plan, Turkey’s inland fishes, endemic species, conservation biology.
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Introduction
Wildlife rehabilitation plays an important role in caring for sick, injured or orphaned wildlife, with the main aim of
releasing them back into their natural habitat. The demand for wildlife rehabilitation has increased with the spread of
urbanization and human activities such as illegal hunting and habitat destruction. To date in Cyprus, no information
has been collected on the number of human induced sick or injured animals. The aim of this study was to quantify and
analyse demographics and metrics of wildlife received at the Taskent Rehabilitation centre. The centre is located in
the village of Taskent and is part of larger project aimed at educating the public on wildlife and environmental issues.
Materials and Methods
A retrospective study was performed using 200 wildlife admission records, which had been admitted to the Taskent
Wildlife Rehabilitation Center during the period of January 2016 to July 2017. On arrival all animals are assessed for
injuries by a Veterinarian and provided with the necessary first aid treatment. A detailed questionnaire is used to
provide the animal with a numerical rating scale on its condition on admission to the centre. Additionally, descriptive
quantitative data is collected, which is then input into our database. The animal is placed into a restricted, limited or
unlimited cage size based on its medical condition and designed to encourage species-specific behaviour. A
nutritionally balanced diet appropriate for their natural behaviour and medical condition is given with regular
monitoring of its general behaviour, weight and food intake. Once the animal has made what is considered a full
recovery, it is then released using either hard or soft release methods. Release method and location are dependent on
the species and the location where it was originally found.
Results and Discussion
Our results indicate that majority of admissions were birds (72%), reptiles (18%), which consisted primarily of snakes.
Success rate (release) within the prescribed period was 63%. From six districts, the highest percentage of animals
came from the Kyrenia (Girne) district (39.8%). For 2016, July had the highest number of admissions, which were
predominately snakes, while during 2017 we experienced a major increase in admissions with June being the peak
admission month. Predatory attacks, orphaning and illegal hunting were the main causes of admission.
Cyprus has a deep-rooted culture of hunting and a lack of education towards wildlife and its protection. As a result
the establishment of a rehabilitation centre has confirmed that an animal rehabilitation facility in Cyprus is an
important resource. Within a year of the facility operating there has been had over 50 different species accepted into
its care with a significant percentage of admissions being released back in to the wild. Data obtained from this research
will serve as a key input for the government agencies when making decisions on environmental issues and wildlife
conservation, this will include renewed legislation for hunting. Additionally, collected data will provide valuable
information for future admissions and rehabilitation centre planning.
Key Words: Wildlife, Rehabilitation, North Cyprus, Taskent Nature Park, Birds, Snakes
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Giriş
Sivas engereği, Montivipera albizona (Nilson, Andren & Flärdh, 1990), ilk olarak Sivas ilinin güneyinde Kulmaç
Dağlarından tanımlanmış, Anadolu’ya endemik ve tehlike altındaki zehirli bir yılan türüdür. Tür Anadolu çaprazı
boyunca Sivas, Tunceli, Erzincan, Kahramanmaraş ve Hatay’da yaşamaktadır. Bu çalışmanın amacı Sivas ili
sınırlarında Sivas engereğinin yaşam alanlarının korunması ve popülasyonun devamlılığını sağlamak için yapılacak
faaliyetlerin planlandığı tür eylem planının hazırlanmasıdır. Kongre kapsamında Eylül 2017 tarihine kadar yürütülen
çalışmalar ve sonuçları paylaşılacaktır.
Materyal ve Metot
Sivas ilinde Mayıs - Eylül 2017 tarihleri arasında 60 adam/gün arazi çalışması planlanmıştır. Şuana kadar 26 gün arazi
çalışması yapılmıştır. 1/25000 ölçekli yaklaşık 190 pafta en az bir defa ziyaret edilmiştir. İki – üç kişilik ekip habitat
uygunluğunu göz önünde bulundurarak, görsel temas yöntemi ile her paftanın en az %10’nu ziyaret etmiştir. Tespit
edilen bireyler fotoğraflanmış ve konumları GPS yardımı ile kaydedilmiştir. Arazi çalışmaları esnasında yöre halkı
ile görüşmeler de yapılarak alanda türün bulunuşu ve türe yönelik potansiyel tehditler belirlenmeye çalışılmıştır.
Çalışma sonunda elde edilecek bulgular “DKMPGM’nin tür eylem planı hazırlama kılavuzu” ve “koruma
uygulamaları için açık standartlar” protokolü takip edilerek popülasyonun devamlılığına yönelik faaliyetler
planlanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Arazi çalışmaları ve yöre halkı ile yapılan görüşmeler doğrultusunda; türün ilin güneyinde yaygın olduğu, Nisan –
Kasım ayları arasında aktif olduğu gözlenmiştir. Türü tehdit eden başlıca faktörler: (1) tarımsal faaliyetler, (2) otlatma,
(3) kasten veya yanlışlıkla öldürülme, (4) yol yapımları ve taş ocakları, (5) sportif avcılık, (6) evcil hayvan ticareti ve
(7) küresel iklim değişikliğidir. Birçok sürüngenin popülasyonu küresel ölçekte azalma eğilimindedir. İnsan kaynaklı
habitat kaybı ve bozulması ve aşırı kullanım başta olmak üzere; istilacı türler, çevre kirliliği, hastalık, parazitler,
küresel iklim değişikliği ve bu faktörler arasındaki sinerji popülasyonları etkileyen başlıca faktörlerdir. Engerekler
genellikle yanlış anlaşılmış ve zehirli olmalarından dolayı zulüm gören hayvanlardır. Sivas engereğinin korunmasına
yönelik yapılacak başlıca faaliyetler (1) türün ekolojisi ve popülasyon durumunun belirlenmesine yönelik uzun süreli
izleme çalışmalarının yürütülmesi, (2) yaşadığı bazı önemli habitatların koruma altına alınması ve (3) eğitim ve
farkındalık çalışmalarıdır.
Teşekkür
İzinler için Sivas Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü’ne ve maddi desteklerinden dolayı Ak-Tel Mühendislik Ltd. Şti.’ne
teşekkür ederiz.
Anahtar Kelimeler: koruma biyolojisi, Sivas engereği, Sivas, tür eylem planı
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Giriş
Doğal kaynak kullanımı; artan nüfus ve değişen yaşam şekillerinin etkisi ile artmaktadır. Kaynak kullanım şekilleri
ve yoğunluğu ise biyolojik çeşitliliğe yönelik tehditleri belirlemektedir. Koruma ve sürdürülebilir kullanım
faaliyetlerinin doğru yönlendirilebilmesi için tehdit unsurlarının belirlenmesi gereklidir. Yüksek bitki ve kelebek
zenginliğine sahip Anadolu bozkırlarına yönelik tehditler ile ilgili bilgilerimiz eskidir ve genel kaynaklara
dayanmaktadır, güncel ve geniş ölçekli bilgiler bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Anadolu bozkırlarına yönelik
tehditlerin zamansal ve alansal değişimini ortaya koymak ve koruma zorluklarını irdelemektir.
Materyal ve Metot
Bozkırlara yönelik tehditler hakkında bilgi edinmek için uzmanlara yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Ayrıca
bazı ulusal ve bölgesel koruma raporları değerlendirilmiştir. Anket, SurveyMonkey anket portalı kullanılarak
hazırlanmış ve toplam 16 açık veya kapalı uçlu sorudan oluşmuştur. Sorularda geçmişte, şimdi ve gelecekte söz
konusu tehditlerin türleri, altında yatan nedenler, koruma zorlukları ve alınması gereken önlemleri sorulmuştur.
Türkiye’nin coğrafi bölgeleri ölçeğinde cevaplar istenmiştir. Katılım için biyolojik çeşitlilik ve doğa koruma
konularında uzman olan ve tehdit kavramına hâkim 85 kişiye davet gönderilmiştir. Toplam 29 kişi ankete katılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Bozkırlara yönelik 20 farklı tehdidin söz konusu olduğu ve bunların çoğunun son 20 yıl içinde genel olarak artış
gösterdiği belirtilmiştir En çok artış gösteren tehditler kontrolsüz şehirleşme, madencilik, güneş ve rüzgâr enerjisi
santrallerinin yapımı, yol yapımı ve su projeleridir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bozkırlarına yönelik başlıca
tehditler sürdürülebilir olmayan otlatma ile yoğun tarım faaliyetlerinin artmasıdır. İç Anadolu’da ise eskiden beri
bilinen baskıların yanında “yeni” tehditler de dile getirilmiştir: yapılaşma, sürdürülebilir olmayan yeraltı suyu
kullanımı, ağaçlandırma, yol yapımı ve iklim değişikliği. Bu tehditlerin altında yatan nedenler şöyle sıralanmıştır:
bilgi ve bilinç eksikliği (yanıtların %23’ü), bozkırların koruma hedefi olarak görülmemesi (%19), mevzuat sorunları
(%14) ve politika eksikliği (%14). Alınması gereken en acil koruma önlemleri de bu nedenlerle ilişkilidir: eğitim ve
bilinçlendirme çalışmaları (%30), bozkır ekosistemleri üzerinde daha fazla araştırma yapılması (%18), politika ve
mevzuatın geliştirilmesi (%15) ve mevzuatın etkili bir şekilde uygulanması (%15). Gelecek için öngörüler ise şöyledir:
Ekonomik gelişme odaklı politikalar bozkırları yakın gelecekte (önümüzdeki 5 yıl içinde) olumsuz yönde
etkileyecektir. Uzak gelecekte (15 yıldan sonra) ise en etkili olacak tehdit iklim değişikliğidir. Katılımcılar kırsal
göçün ve artan koruma çalışmalarının bozkır ekosistemi üzerinde olumlu etkilerinin olacağını düşünmektedirler.
Bozkırların korunmasını zorlaştıran en önemli unsurlardan biri, doğa koruma ile mera yönetimi konularının iki ayrı
bakanlığın sorumluluğu altında olması olarak ifade edilmiştir. İlgili bakanlıklar tarafından bozkırları ya da bozkır
türlerini hedefleyen, dış kaynaklı koruma ya da sürdürülebilir kullanım projelerinin yapılması olumlu bir adımdır fakat
proje çıktıları ulusal mevzuat ve programlara aktarılmamaktadır.
Teşekkür
Bu çalışmada kullanılan anketin hazırlanmasına Aydan Özkil ve Saygın Alkurt yardımcı olmuştur. Ankete katılan tüm
katılımcılara teşekkür ederim.
Anahtar Kelimeler: Doğa koruma, mera, doğal kaynak yönetimi, mevzuat, iklim değişikliği
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Giriş
Yaşam tarihinde genel olarak kabul görmüş beş büyük kitlesel tür yok oluşu vardır günümüzde altıncısının ortasında
olduğumuza dair emareler görülmektedir. İnsan etkisi kaynaklı hızlı bir habitat kaybı yaşanmakta ve dünya üzerindeki
bitki türlerinin sayısı da her geçen gün dramatik olarak azalmaktadır. Türleri kendi habitatlarında korumayı
hedefleyen in situ ve habitat dışında gerçekleştirilen koruma faaliyetlerini kapsayan ex situ muhafaza yöntemleri
olmak üzere genellikle iki farklı strateji kabul görmektedir. Günümüzde özellikle doku kültürü yöntemleri etkin bir
biçimde koruma çalışmaları için kullanılmaktadır. Hızlı bir klonal üretim sayesinde in vitro da üretilmiş bitkiler
gerektiğinde doğaya aktarım açısından önemli bir potansiyel oluşturmaktadırlar. Bu bağlamda endemik olmayıp
ülkemizde nadir olarak bulunan bitki türlerinin korunması amacıyla yapılan in vitro çalışmaların önemi su götürmez
niteliktedir. Bu çalışmada Türkiye’de bulunan bazı nadir bitkilerin doku kültürü çalışmaları incelenmiş ve bu alanda
yapılması gerekenler tartışılmıştır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada “nadir”, “in vitro”, “tehtid altında”, “koruma”, “mikroçoğaltım” gibi anahtar sözcükler kullanılarak
ulusal veya uluslar arası değişik veri tabanları taranmış ve bu konuda yazılmış olan makaleler, lisansüstü tezler,
bildiriler ve proje raporları derlenmiştir. Bitki türlerinin tehdit kategorileri belirlenirken öncelik Tuna Ekim ve
arkadaşlarının “Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı” adlı çalışmasına verilmiş, endemizm statüsü değişen türlerde konu
edilen çalışmaya sadık kalınmıştır. Çalışılan türler familya düzenine göre sıralanmıştır. Familya isimleri ile cins ve
cins altı kategorilerin isimlendirilmesinde yapılmış olan bazı değişiklikler açısından karışıklığa sebep olmamak için
Adil Güner ve arkadaşlarının “Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler)” adlı eser temel alınmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmalara konu edilen türlerin genellikle süs bitkisi, tıbbi ve/veya aromatik bitki olarak kullanıldığı gözlenmiştir.
Bu türlerin çoğunlukla doğadan sökülmeleri sonucu tehlike altında oldukları aşikârdır. Yoğunlukla Amaryllidaceae
ve Liliaceae familyalarında bulunan soğanlı nadir bitkiler ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu doku kültürü
çalışmalarında genellikle Kallus kültürü, direk ve dolaylı organogenez teknikleri kullanılmıştır. İn vitro soğancık
üretimi en çok tercih edilen yöntem olarak ön plana çıkmaktadır. Olgunlaşmamış embriyo, korm ve soğan parçaları,
nodal segmentler ve steril fidelerden elde edilen sürgün parçaları gibi eksplantlar kullanılmıştır. Araştırmalar
sonucunda birçok türün mikroçoğaltım prosedürü geliştirilmiştir. Bu çalışmalar türlerin korunması kapsamında her ne
kadar önemli bir alternatif olsa da, yeterli sayıda değildir ve daha çok nadir türün doku kültürü çalışılmalıdır. Bu
araştırma, bu alanda çalışan veya çalışmaya yeni başlayan araştırıcılar açısından doku kültürü tekniklerinin nadir bitki
türlerimizin korunmasında nasıl kullanıldığı, hangi türlerin doku kültürlerinin yapıldığını değerlendirebilmesi
açısından faydalı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Koruma Biyolojisi, in vitro, ex situ, Biyoteknoloji
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Introduction
Genetic studies of brown bears (Ursus arctos) are mostly from Europe and North America in contrast to their current
main distribution in Asia that may influence the wildlife conservation strategies in less developed countries. In this
study, we focused our attention on the main bear population inhabiting the Grand Kaçkar Mountains (GKM) in the
north east of Turkey, western Lesser Caucasus, to reveal population genetic parameters of brown bears as a baseline
data in parallel with increasing man-made infrastructures on the pristine habitats of this population.
Material and Methods
Using both noninvasive hair (n=147) and tissue samples (n=7) of brown bears collected in Artvin and Bayburt
provinces in northeastern Turkey. Current dam construction activities (including new roads and forest logging) may
reduce connectivity between eastern and western GKM populations even further in the near future.For both sample
types, DNA was extracted using a commercial kit (GEN-IAL GmbH, Troisdorf, Germany) following the
manufacturer’s instructions. Loci were amplified using the Qiagen Multiplex PCR Kit (Qiagen, Hilden, Germany) in
3 multiplexes of 10µL, following the recommended conditions by the manufacturer.The probability of null alleles was
present in the data set assessed using Micro-Checker. We examined the genotypes of the GKM bear population using
the following software packages: Popgene and FSTAT. Genetic structure among sampling sites was examined using
a Bayesian approach implemented in the software Structure.
Results and Discussion
In total, 65 out of the 147 hair samples yielded data for at least seven out of the ten microsatellite loci (genotyping
success rate = 44.2%). We were able to detect 46 bears with high allelic variation by looking at the most used ten loci
for brown bears. We also revealed that the bear population at GKM can be still considered as a single unit without
any substructure despite ongoing massive habitat alterations and forming of large water reservoirs. As a result we
think that, both allelic and maternal high genetic diversity of brown bears inhabiting GKM can be used as a genetic
reserve in the future for the possible reintroductions in the Middle East. Therefore, impacts of habitat alterations
should be minimized by establishing green bridges or corridors over reservoirs for crossings to supply minimum gene
flow among isolated sub-populations in the Lesser Caucasus.
Key Words: Ursus arctos, dams, isolation, genetic barrier, conservation
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Giriş
Palearktik bozkırlar dünyadaki en büyük biyomlardan biridir fakat aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin korunması
açısından en çok göz ardı edilmiş ekosistemlerdendir. Anadolu bozkırlarının yüksek tür zenginliğine ve zengin bir
yaban hayatına sahip olduğu bilinmektedir ancak bozkır habitatında yaşayan türlerin korunma durumu ile ilgili
bilgilerimiz birkaç tür ile sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı Anadolu biyocoğrafik bölgesinin bozkırlarına özgü ve nesli
tehlike atında olan damarlı bitki türlerini belirlemek ve bu türlerin korunma durumunu ortaya koymaktır. Ayrıca bu
konudaki bilgi eksiklikleri vurgulanmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışmada taksonomik liste kaynağı olarak Güner ve arkadaşlarının hazırladığı (2011) Türkiye Bitkileri Listesi
kullanılmıştır. Bu kaynaktaki her türle ilgili dağılım ve habitat bilgileri Flora of Turkey and East Mediterranean Islands
(Davis 1965–1985), ek ciltler, listeler ve listelerden sonra yapılan yayınlar kullanılarak derlenmiş, irdelenmiş, bozkır
habitatına özgü türler belirlenmiştir. İkinci aşamada Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Ekim ve ark. 2010) kullanılarak
bozkır türleri arasından tehlike altında ya da yetersiz verili olanlar belirlenmiştir. Üçüncü aşamada ise tehdit altında
ya da tehdide yakın türlerle ilgili mevcut veriler kullanılarak bir boşluk analizi çalışması yapılmış ve bu türlerinin ne
kadarının Türkiye’nin korunan alan ağı ile kapsandığı belirlenmiştir. Bu aşamada, korunan alan statülerinden Milli
Park, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Tabiatı Koruma Alanı statüleri kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Türkiye’de yaşayan yerli 9753 damarlı bitki türünden 1027 tanesi koruma hedefi türler olarak belirlenmiştir. Bu
türlerden 755’i tehlike altında ya da tehdide yakındır (IUCN kategorilerine göre 51 CR, 168 EN, 391 VU, 73 NT ve
72 CD). Tehlike altındaki bozkır türlerini en fazla barındıran cinsler Astragalus ve Verbascum cinsleridir (sırasıyla 59
ve 47 tür). Toplam 503 tür (%67) endemiktir. Tehlike altında ve tehdide yakın türlerin 97’si (%13) korunan alanların
içinde kalıp koruma faaliyetlerinden fayda sağlayabilir. Ayrıca iki türle ilgili tür koruma eylem planı hazırlanmıştır.
Bunlara ek olarak özverili botanik uzmanları yerel yönetimlerle işbirliği içinde 12 türü kendi çabalarıyla korumakta
ve izlemektedir. Kırmızı Kitap’taki 207 Yetersiz Verili (DD) taksondan 101 tanesi bozkır türüdür. Son olarak 171
nadir tür, yeni yayınlandığı ya da yeniden keşfedildiği için tehlike kategorisi verisi yoktur. Çalışma sırasında
karşılaşılan veri ve bilgi eksiklikleri şöyle sıralanabilir: Korunan alanların florasının detaylı bilinmemesi, pekçok türün
dağılım verisinin kısıtlı olması ve yetersiz verili türlerin durumunun belirsizliği. Korumada öncelikli diğer konular ise
kırmızı listenin yeni türler ve veriler ile sayısal yöntemler kullanılarak revize edilmesi ile tüm verilerin ulusal bir
veritabanında depolanması ve yönetilmesidir. Çalışmanın odağında olan bozkırlara bağımlı ve tehlike altındaki
bitkilerin tamamının izlenmesi ve korunması ile ilgili önlemlerin alınması gerekli iken pekçoğu korunmamaktadır.
Bozkırların sıradışı zenginliğinin korunması için kapsamlı koruma ve izleme çalışmaları yapılmalı, biyoçeşitliliğin
korunması ile ilgili önlemler sektörlerin üst planlarına entegre edilmelidir.
Teşekkür
Çalışmanın yöntem geliştirme aşamasında fikirlerini paylasan Doğa Koruma Merkezi ekibine teşekkür ederiz.
Anahtar Kelimeler: Doğa koruma, biyoçesitlilik, korunan alanlar, boşluk analizi
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Ağaçlar, yapraklarını Güneş’ten yararlandırmak ve organik madde yapımında verim sağlamak için dallanma yapar.
Ağaçlara; verimliliğini, dallanma ömrünü, dayanıklılığını artırmak ve hareketli varyasyonlar yaratarak görsel yönden
çekici mekanlar oluşturmak amacıyla etik olmayan müdahaleler yapılmaktadır. Kendi doğal ortamında yetişen ağaçlar
insan müdahalesi olmadan yaşamını yıllarca sağlıklı bir şekilde devam ettirebilirken aynı ağaçlar şehir
ağaçlandırmalarında kullanıldıklarında çeşitli nedenlerden dolayı bulunduğu bölgeden kaldırılmakta, dalları
budanmakta ve etik olmayan müdahalelere uğramaktadır. Bu sebepten, ağacın dallanma açısının dikkate alınması
gerektiğini savunarak ağaçlara yapılan gereksiz müdahaleleri önlemeyi hedeflemekteyiz. Her ağaç türünün kendi
içinde dallanma açısı, genetik faktörle ilgisi, şehir ağaçlandırmalarında ağaçların dallanma açılarının
dikkate alınması, ağaçlara yönelik yapılan budamaların gerekliliği araştırma konusunu oluşturmaktadır.
Materyal ve Metot
Şehir ağaçlandırmasında çok kullanılan ağaçlar belirlendi. (Picea orientalis (Doğu Ladini), Lagerstroemia indica (Oya
Ağacı), Cedrus libani (Lübnan Sediri), Hibiscus syriacus (Ağaç Hatmi), Pinus brutia (Kızıl Çam) ağaçların özellikleri
öğrenildi, bulunduğu sahalar tespit edildi. [(Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB), Atatürk Arboretumu (AA),
Beykoz Bitkisel Biyoçeşitlilik ve Geofit Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (BB), Büyükada Doğal Ormanı
(BA)]. Kullanılacak materyallerle (İletki, iletki aplikasyonu, mezura) ölçümler yapıldı. Açı Ölçümlerinin Yapılması
Cedrus libani; Ölçülen Cedrus libani’nin çıkan dalları gövdeyle iki farklı açı yapmıştır. NGBB’de ve AA’da ölçülen,
çevresi 16cm, 30cm, 50cm, 75cm, 90cm olan Cedrus libani’nin 1. Dallanma açısı 60° ve 90°, 2. Dallanma açısı 60°
ve 75°, 3. Dallanma açısı ise 75° ölçülmüştür. Bu Cedrus libani’ye özgüdür. Hibiscus syriacus; BB’de ve NGBB’de
ölçülen, çevresi 10-14cm arasında değişen genç Hibiscus syriacus’un 1. ve 2. Dallanma açısının 37° olduğu
belirlenmiştir. Ağaç genç olduğundan 3. Dallanma açısı yoktur. Picea orientalis; BB’de, NGBB’de ölçülen,
çevresi 10cm-13cm arasında değişen Picea orientalis’in 1. ve 2. Dallanma açısının 80° olduğu gözlemlenmiştir. Ağaç
genç olduğundan 3. Dallanma açısı yoktur. Lagerstroemia indica; AA’da ve BB’de ölçülen, çevresi 44cm, 25cm,
24cm olan Lagerstroemia indica’nın 1. Dallanma açısı 60°, 2. Dallanma açısı 65°, 3. Dallanma açısı 70° olarak
ölçülmüştür. Ancak BB’de ölçülen ağaçlardan birinin 1. Dallanma açısı tespit edilememiştir. Bu sonuç çevrede
hareketli varyasyonlar, görsel yönden çekici mekanlar oluşturmak amacıyla yapılan etik olmayan müdahaleden
kaynaklanmaktadır. Pinus brutia; BA’da (doğal yayılışı) ve NGBB’de (kültüre alınmış) ölçülen Pinus brutia’ların 1.
Dallanma açısı 89° olarak ölçülmüştür. Bu gözlemden yola çıkarak ağacın doğal ortamda bulunması veya kültüre
alınması dallanma açısı üzerinde etken değildir diyebiliriz.
Bulgular ve Tartışma
Oluşturduğumuz hipotezimizin ışığında genetik materyale bağlı bir özellik olan dallanma açısını belirlediğimiz şehir
ağaçlarında ölçtük. Gözlemimiz doğrultusunda dallanma açısının toprağa, iklime, neme vb. dış faktörlere bağlı
olmadığını, karakteristik özellik olduğunu belirtmekteyiz. Ancak dallanma hareketinin ışığa bağlı olabileceğinden
söz edebiliriz. Ayrıca ağacın doğal ortamında veya kültürde bulunması dallanma açısında etken değildir. Şehirde
ağacın bulunduğu bölgeye imar çalışmaları yapılacağı zaman ağacın dalları budanmakta, doğal yaşamına uygun
olmayan ve ekolojiye uymayan, tamamen insan çıkarları doğrultusunda yanlış, ekolojiyi bozacak müdahaleler
yapılmaktadır. Bu tür müdahalelere maruz kalan ağaçların dallanma açıları önceden bilinirse, ağacın yola sarkması,
dallarının kontrolsüz, etik olmayan bir şekilde kesilmesi, bulunduğu bölgeden kaldırılması, ağacın yaşama hakkının
gasp edilmesi gibi problemler kaldırılmış olur. Ağaçların diğer ağaçlarla ve yapılarla arasındaki sağlıklı mesafelerin
ayarlanması dallanma açısının kullanılabileceği konulardandır.
Anahtar Kelimeler: ağaç, dallanma, yaşam açısı, ekoloji
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Giriş
İstanbul Yeni Havalimanı (İYH), 2015 yılında yapımına başlanan büyük ölçekli bir altyapı projesi olup, İstanbul’un
kuzeybatısında, 7.650 ha büyüklüğünde bir alana kurulmaktadır. Bu doğrultuda, proje sahasında bulunan habitat tipleri
ve yayılış gösteren canlı türleri ile projenin yaratacağı etkilerin belirlenmesi, ardından gerekli önlemlerin alınması
ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda, çalışmaları uluslararası standartlarda gerçekleştirebilmek amacıyla Uluslararası
Finans Kuruluşu (IFC)’nun Performans Standartları (PS 6) referans alınarak değerlendirme yapılmıştır.
Materyal ve Metot
Proje kapsamında, uluslararası bir firma tarafından İYH Projesi için hazırlanan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme
(ÇSED) Raporu, bu çalışmaların altlığını oluşturmuştur. Rapor, doğal ve kritik habitatlar ile flora ve faunaya yönelik
oldukça detaylı saha çalışmaları ve analiz sürecini kapsamaktadır. Uzman bilim insanları tarafından saha çalışmaları
ile toplanan veriler, literatür araştırmaları ile desteklenmiş ve potansiyel etkiler göz önüne alınarak, projenin yaratacağı
bakiye etkiler ve bu etkileri azaltıcı önlemler raporda sunulmuştur. ÇSED Raporu’nda, doğal ve kritik habitatlar
EUNIS habitat sınıflandırmasına göre belirlenmiş; ayrıca risk kategorizasyonunda, türlerin endemizm durumu ve
IUCN Kırmızı Listesi dikkate alınmıştır. Ardından bakiye etkiler dikkate alınarak, koruma faaliyetleri ve etki azaltma
önlemlerini içeren, 23 madde altında 192 faaliyetten oluşan Biyoçeşitlilik Aksiyon Planı (BAP) hazırlanmıştır. Bu
çalışmalar sonucunda, üç doğal habitat tipi; ılıman kuşak yaprak döken ormanlar, Akdeniz nehir/dere kıyısı ormanları
ve hareketli kıyı kumulları, 5 endemik orman bitkisi (Centaurea hermanni, Cirsium polycephalum, Euphorbia
amygdaloides subsp. robbiae, Galanthus x valentinei ve Lathyrus undulatus), bir endemik kum bitkisi (Convolvulus
persicus), süzülen göçmen kuşlar ve kışlayan sukuşu popülasyonlarının da kritik habitat kriterlerini sağladığı
belirlenmiştir. Bunlara ek olarak, projeden farklı oranlarda etkilenme potansiyeli olan Terkos Havzası, Ağaçlı
Kumulları, Batı İstanbul Meraları ve Boğaziçi Önemli Doğa Alanları ile üç kaplumbağa türü (Testudo graeca, Emys
orbicularis ve Mauremys rivulata), iki denizkuşu (Puffinus yelkouan ve Larus michahellis), iki karasal memeli türü
(Nannospalax leucodon ve Canis lupus), üç denizel memeli alttürü (Tursiops truncatus ponticus, Delphinus delphis
ponticus, Phocoena phocoena relicta) ile denizel habitatlar ve deniz balıkları da BAP kapsamına alınmıştır. BAP
kapsamında ilgili faaliyetler konusunda uzman bilim insanları tarafından yürütülmüştür.
Bulgular ve Tartışma
BAP kapsamında; hareketli kıyı kumulları ve ılıman kuşak yaprak döken ormana ait belli kısımlar yerinde korunurken,
doğal habitatları dengeleme çalışmaları devam etmektedir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
koordinasyonunda; bitki koruma projeleri kapsamında, 100.000’den fazla soğanlı bitki proje sahası dışındaki benzer
ve uygun habitatlara taşınmış, ayrıca 25.000’den fazla tohum toplanarak Ankara Tohum Gen Bankası’na yollanmıştır.
Kaplumbağa türlerinin korunması amacıyla, üç türe ait 423 kaplumbağa proje sahasından toplanarak, güvenli ve
benzer alanlara taşınmıştır. Süzülen göçmen kuşlar için ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerini kapsayan dört yıllık
izleme çalışmaları gerçekleştirilmiş, Terkos Gölü’nde kışlayan sukuşu populasyonlarına yönelik üç yıllık izleme
çalışmaları gerçekleştirilmiş, yelkovan ve gümüş martı için aylık gözlemlerle birer yıllık detaylı saha çalışmaları
tamamlanmış ve etki değerlendirmesi yapılmıştır. Körfare ve gri kurt için uzman bilim insanları tarafından dağılım ve
yoğunluk belirleme çalışmaları tamamlanmış ve etki değerlendirmesi yapılmıştır. Deniz balıkları ve deniz habitatları
ile ilgili arazi çalışmaları uzman bilim insanları tarafından sürdürülürken, deniz memelileri için de karadan gözlem
çalışmalarına başlanmıştır. BAP'ın, uzun vadeli izleme çalışmaları ve işletme aşaması için planlanan eylemlerin
gerçekleştirilmesiyle, en doğru ve uygun şekilde tamamlanacağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik Aksiyon Planı, Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirme, flora, fauna, İstanbul Yeni
Havalimanı
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Introduction
The emerging infectious amphibian diseases caused by amphibian chytrid fungus [Batrachochytrium
dendrobatidis (Bd)] and ranavirus [Frog virus (FV-3)] which have double stranded DNA and infects the ectothermic
animals (fish, turtles, lizards, snakes etc.) easily, and cause the decrease of their population numbers are responsible
for global amphibian population declines and extinctions. It was focused only to detect whether affects presence or
absence of Bd and FV-3 on adult specimens of three frogs species (Pelophylax ridibundus,Bombina
bombina and Rana dalmatina) in Thrace Region from Turkey
Material and Methods
It was accessed total 95 specimens of adult specimens of three frogs species (P.ridibunda,
B.bombina and R.dalmatina) in Thrace Region. In the Bd sampling process, adults were swabbed along keratinized
tissues where Bd zoospores are highly concentrated. It was followed the standardized sampling protocol detailed by
Hyatt et al. (2007). The infection intensity of all samples was determined by using qPCR. It was extracted nucleic
acids using 50 μl PrepMan Ultra (Applied Biosystems), and the tip of the swab was used instead of a toe. The objective
of this work was to detect the presence of ranaviral agents in affected tavas frogs using Polymerase Chain Reaction
(PCR) technique as a primary approach to the study of the disease. Major Capsid Protein (MCP) and Immediate Early
Protein (IE) genes were the selected targets. Infection intensity was measured as the number of genome equivalents
(GE) per swab, calculated by multiplying the genome equivalent values generated during the qPCR by the dilution
factor of the template DNA.
Results and Discussion
From qPCR assays, it was observed that 21 of 95 adult specimens were infected by Bd (22.10 %). The highest
estimated zoospore load in mean genome equivalents (GE) ± SE across all sites with positives was 678 ± 34 for adult
speciemns of B. bombina in Edirne. Molecular analysis by qPCR indicated the presence of FV-3 in 9/95 (0.9%) of
amphibians. Individuals from all species tested positive for infection except P. ridibundus. This study is first report
of Bd and FV-3 in three amphibian species. In this study, it have been demonstrated the first presence of Bd and FV3 with monitoring in Trakya region.
Acknowledgements
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Introduction
The amphibian and reptilian species living near the roads are under the danger of death because traffic vehicles crashed
them during the cross the road. This situation constitutes the negative effect for their life cycles in the living areas.
The study focused on the mortality of the amphibians and reptilians on the roads from Edirne and Kırklareli provinces
in 2016.
Material and Methods
During a field survey on June 2016 for the amphibian and reptilian species, we visited more than thirty localities from
Edirne and Kırklareli provinces. The study was carried out from sea level to 450 m altitudes. All dead amphibian and
reptilian specimens were recorded and some of them were photographed during the field studies.
Results and Discussion
According to our Herpetological observations, we recorded totally 17 herptile species mortality cases from Edirne and
Kırklareli provinces. In total, 134 death individuals (99 frogs, 15 toads, 1 tortoise, 6 lizards and 13 snakes) were
detected from Edirne province belonging to 11 species (Pelophylax ridibundus, Hyla orientalis, Bufotes
variabilis, Testudo hermanni, Lacerta trilineata, Dolychophis caspius, Natrix natrix, Natrix tesellata, Malpolon
insignitus, Elaphe sauromates and Montivipera xanthina) and 23 ones (5 frogs, 1 toads, 3 tortoises, 9 lizards and 5
snakes) were detected from Kırklareli province representing 10 species (Pelophylax ridibundus, Bufo bufo, Testudo
graeca, Pseudopus apodus, Lacerta trilineata, Lacerta viridis, Podarcis muralis, Podarcis tauricus, Dolychophis
caspius, Malpolon insignitus and Elaphe sauromates). Pelophylax ridibundus and Bufotes variabilis were the most
affected species from road mortality in Edirne province. The reason of the presence of high amount of frog death in
Edirne province is passing of the animals from the Enez-İpsala highway which is located above the watery rice fields.
With the results of the present study, the highways around the wetlands and other habitats of the animals increase
amphibian and reptile deaths day by day.
Key Words: Habitat, Mortality, Pelophylax ridibundus, Population Declining, Bufotes variabilis
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Introduction
1

Amaryllidaceae contains about 60 genera and over 800 species. Pancratium maritimum which has spread in the
temperate parts of the Mediterranean, Aegean and Black Sea Region’s coastal habitats, belongs this family. Their
flowers bloom in the evening and they close at noon the next day. For this reason, they usually pollinated by nocturnal
moths. It is known that P. maritimum has spread all along the Mediterranean shores, on the southern shores of
Bulgaria, but also spreading out from culture areas and spreading in semi-naturalized form in the tropics of Africa and
America. In countries such as Spain, Italy and France, numbers are also decreasing and almost extinct, so they have
taken initiatives for conservation studies. In Turkey, conservation studies are carried out under the leadership of civil
society organizations and official institutions for P. maritimum which is under similar threats.
Material and Methods
Observations were made on the coastal and sand dune areas within the İzmir borders where the plant could potentially
spread to determine its distribution areas. Starting from the Madra Stream which forms the border of İzmir-Balıkesir
in the north, we ended on the beach of Pamucak in the south. The areas where the populations are located are
determined by the "Magellan Explorist 500" GPS device and the data has been transferred to the “Google Earth”
program.
Results and Discussion
It has been found out that the total population of about 11.000 individuals have spread to 180.000 m2 (0.18
km2) (individuals with vegetative structures on sand) in the area of 10 different localities (Dikili 164 individuals,
Urla 2395 individuals, Boyalık beach 60 individuals, Ürkmez ~250 individuals, Gümüldür 154 individuals, Özdere
10 individuals, Azmak Bay ~1000 individuals , Güvercinlik Bay ~600 individuals, Çeşme – Altınkum beach ~5000
individuals, Pamucak beach ~1000 individuals) within the boundaries of İzmir province. It is noteworthy that the
individuals living in Dikili, Urla and especially Ürkmez are in the protected areas created by the local governments.
P. maritimum, endangered in IUCN, has extincted from many areas of its former existence. This extinction is not
finished yet and the days are continuing with increasing speed with human activities such as housing, tourism,
entertainment. These populations will extinct quickly, if not more effective and rapid measures are taken to protect
the species. Morphological disorders, particularly in the Urla population, can be a sign of this. In areas where such
populations are found, restocking programs should be constructed within inter-site protection, seeds from other
populations need to be germinated and transferred to these areas in order to grow the gene pool and size of the
population. If we do not change the conditions in this context, we believe that the Pamucak population and all other
populations (except Çeşme-Altınkum and Azmak populations) will extinct in the coming years. By means of the
obtained data, an important infrastructure has been provided for natural areas and species - action plan in national
parks for protection.
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Giriş
Yapılan son güncel çalışmalar sonucunda Leguminosae 6 alt familyaya ayrılmıştır. Faboideae içerisinde 30 tribus
bulunmakla birlikte, Genisteae tribusuna ait taksonlar genelde Akdeniz Havza’sında yayılış göstermektedir. Genisteae
içerisinde yer alan Cytisus orientalis Loisel. dünyada sadece Ege Bölge’sinde yayılış gösteren endemik bir taksondur.
Arazi çalışmaları sonucunda C. orientalis Tire Güme Dağı, Beydağ (Aydın Dağları) ve Bozdağlar’da, 400-1200 m
arasında populasyonları bulunan ve IUCN’e göre EN (Tehlikede) tehdit kategorisinde yer alan bir türdür. Bitkilerin
biyolojik döngülerini temelde üreme stratejileri belirlemektedir. Bu kapsamda polinasyon ekolojisi ile populasyon
büyüklüğü arasındaki bağlantılar oldukça önemlidir. Bitki-hayvan etkileşimi sonucunda tozlaşan bitkilerde, bitki ve
polinatör arasındaki ilişkinin incelenmesi, türün üreme başarısının ve dağılımının yorumlanmasına olanak
sağlamaktadır. Bu tarzdaki çalışmalar koruma hedeflerinin oluşturulması için oldukça önem teşkil etmektedir. Bu
bağlamda Cytisus orientalis’in yaşam döngüsünün bir aşaması olan polen sunum mekanizması ortaya konulmuştur.
Materyal ve Metot
2014-2016 yılları arasında Aydın Dağları ve Bozdağ’larda yayılış gösteren Cytisus orientalis üzerine yürütülen
çalışmalar kapsamında, bitkinin çiçeklenme dönemi olan mayıs-ağustos ayları arasında bitkinin populasyonlarına
düzenli ziyaretler düzenlenmiştir. Çiçeklenme döneminde yapılan çalışmalarda, yüksek çözünürlüğe sahip kamera ve
fotoğraf ekipmanları ile 07:00 – 20:00 saatleri arasında görüntülemeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen görüntüler
arazi çalışmaları sonrasında değerlendirilmiş ve konuya yönelik literatür çalışmalarıyla karşılaştırılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Tipik olarak monadelfus yapıya sahip Cytisus orientalis’in stamenlerinin 5’i bazifiks, 5’i de dorzofiks’dir. İlk etapta
üst seviyede daha erken olgunlaşan bazifiks stamenlerin polen sunduğu tespit edilmiştir. İkinci olarak da daha altta
bulunan dorzofiks stamenlerin polenlerini sunduğu saptanmıştır. Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalarda Genisteae
tribusu taksonlarında farklı polen sunum mekanizmaları belirlenmiştir. C. orientalis’de ise “tipik patlama
mekanizması”nın (typical explosive mechanism) olduğu tespit edilmiştir. Bu mekanizmada polinatörler legümen
çiçeği ziyeret ettiklerinde, ala-karina kompleksini aşağı doğru itmektedir. Bu esnada merkezi üreme kolonu (Stamen
+ Pistil) güçlü bir şekilde yukarıya itilmektedir. Çiçek parçaları yerinde kalırken, polenlerin küçük bir bulut şeklinde
salındığı ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Cytius orientalis, Endemik, Polen Sunum Mekanizması
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Introduction
Reptilies are a heterogeneous group of vertebrates with regard to their blood cell count and size. However, the blood
cell counts in Reptilia reported a wide individual variation and considerable interspecies differences as well as in
relation to body weight, age and sex, season and altitudinal distribution.
The normal reference ranges of hematological parameters are also important in assessing the status of the species
population, and deviation from the expected values can assess the impact of stress on the species. Therefore, the
objective of this study was to determine some hematological parameters [red blood cell count (RBC), white blood cell
count (WBC), hemoglobin concentration (HbC), hematocrit value (PCV), mean cell volume (MCV), mean cell
hemoglobin (MCH), mean cell hemoglobin concentration (MCHC)] for some lizard species.
Material and Methods
8 different lacertid species (Apathya cappadocica, Lacerta trilineata, Lacerta viridis, Ophisops elegans,
Phoenicolacerta laevis, Podarcis muralis, Podarcis siculus and Podarcis tauricus) used in this study were collected
in Turkey between 2005 and 2010. Blood samples of the live specimens were obtained in the laboratory within one
days of their capture. Then, samples were caught back to localities.
The necessary blood samples were taken from the postorbital sinus of the lizards specimens via heparinized hematocrit
tubes. Erythrocytes and leucocytes were counted manually with a Neubauer hemocytometer. Hematokrit value was
determined by the micro-hematocrit method. Hemoglobin concentration was measured with a Sahli hemometer. The
mean cell volume, mean cell hemoglobin and mean cell hemoglobin concentration were calculated according to
Wintrobe’s formula (1933) (Tanyer 1985). Descriptive statistics were performed by SPSS (vers. 10.00) statistical
package program.
Results and Discussion
Among to lacertid lizards, the lowest RBC were found in O. elegans, highest RBC were found in A. cappadocica, the
lowest hemoglobin were found in P. laevis, highest in L. trilineata. The MCV and MCH were found to be the lowest
in P. laevis and the highest in L. trilineata. The MCHC were found to be the highest in P. laevis and the lowest in O.
elegans.
It is important to establish reference ranges for hematological and biochemical data for reptiles to aid in the diagnosis
or prevention of disease, in health monitoring, and in the detection of any ecological and geographical differences
between the species. As a result of, in this study was examined hematologically and was given as references intervals
of some lizard species in their natural habitats. There was found to be interspecies variations in terms of hematological
parameters.
Key Words: Lizards, Hematological values, Turkey
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Introduction
Biochar (charcoal) is the solid co-product of pyrolysis, the thermal degradation of biomass in the absence of oxygen.
Biochar has attracted widespread attention because of its potential use as a soil amendment to improve soil quality,
sequester carbon, and enhance immobilization of potentially hazardous chemicals. Therefore, application of biochar
in contaminated soil could be a potential management strategy for agricultural sustainability and food security. The
information is unknown about the effects of biochar on alleviating the harmful effect of cobalt (Co) stress on
antioxidant defense system in Triticum aestivum leaves. The present study is aimed to study the effects of biochar on
the enzyme/non-enzyme activity including ascorbate glutathione cycle such as monodehydroascorbate reductase
(MDHAR), dehydroascorbate reductase (DHAR), total ascorbate content (tAsA), the contents of glutathione (GSH)
and oxidized glutathione (GSSG) and lipid peroxidation (TBARS) were investigated in leaves of Co-stressed wheat.
Material and Methods
For this, three-weeks-old wheat plants were treated with 150 and 300 mM Co stress with/without biochar (BC, 10%
and 20%) treatments for 7 days(d). Monodehydroascorbate reductase (MDHAR) activity was assayed by the method
in literature. Dehydroascorbate reductase (DHAR) activity was measured according to the literature. Total and reduced
ascorbate (AsA) content were done according to the method of the literature with modifications. The glutathione
(GSH) was assayed according to the literature. The level of lipid peroxidation was determined by thiobarbituric acid
reactive substances (TBARS) according to the literature.
Results and Discussion
A decrease in activities of MDHAR and DHAR and the contents of DHA and tAsA was observed in response to
increasing levels of Co concentration. These changes were observed more pronounced in 300 mM Co stress-treated
wheat leaves. On the other hand, Co stress-induced GSH and GSSG contents were similar to the control groups in
leaves. Compared with stress alone, wheat leaves treated with Co stress had more the levels of lipid peroxidation.
However, in Co-stressed wheat, biochar application resulted an alleviation on MDHAR and DHAR contents and an
increase in tAsA and glutathione contents. Also, when comparison to the plants treated with stress alone, biochar
application to Co-stressed wheat significantly decreased TBARS content. It could be concluded that exogenous
biochar may have the application possibility for a future practical trial of stress reduction leading to mitigated heavy
metal toxicity and improved the enzyme/non-enzyme activity including ascorbate glutathione cycle in wheat leaves.
Key Words: Ascorbate glutathione cycle, Biochar, Cobalt, Triticum aestivum
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Introduction
Chromium (Cr) is known to be a toxic metal that can cause severe damage to plants and animals. Cr-induced oxidative
stress involves induction of lipid peroxidation and disturbing the photosynthetic process in plants that causes severe
damage to cell membranes. Organic acids are important in plants as components of tolerance mechanisms and involve
in detoxification of this toxic metal. Rosmarinic acid (RA), one of the water-soluble phenolic acids, plays important
roles to reduce the risk for cancer, atherosclerosis and other diseases associated with augmented oxidative stress. To
get more information on the responses to Cr in plants treated with RA, we aim to investigate the protective effects of
RA on Cr-induced oxidative stress in maize (Zea mays) roots.
Material and Methods
Plants were grown in nutrient solution containing Cr (150 and 300 mM) and/or RA (50 and 100 mM) for 7 days (d).
The relative growth rate (RGR) was calculated according to the formula given by Hunt et al. (2002). The leaf relative
water content (RWC) was calculated by the following formula (Smart and Bingham 1974). Determination of Pro and
H2O2 content was performed according to Bates et al. (1973) and Liu et al. (2010), respectively. The activities of
superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), peroxidase (POX) and glutathione reductase (GR) was estimated
according to the method of Beauchamp and Fridovich (1971); Bergmeyer (1970), Seevers et al. (1971) and Nakano
and Asada (1981), respectively. The level of lipid peroxidation was determined by thiobarbituric acid reactive
substances (TBARS) according to Madhava Rao and Sresty (2000).
Results and Discussion
A decrease in activities of SOD, CAT and POX were observed in response to increasing levels of Cr concentration.
Also, the decrease in RWC were observed more pronounced in 300 mM Cr. Stress caused an increase in Pro content.
However, in Cr-stressed maize, RA application resulted an alleviation on RWC and a decline in H2O2 content. Also,
when comparison to the plants treated with stress alone, RA to Cr-stressed maize significantly decreased TBARS
content and significantly enhanced the activities of SOD, CAT and ascorbate peroxidase (APX). It could be concluded
that exogenous RA might have the application possibility for a future practical trial of stress reduction leading to
mitigated heavy metal toxicity and improved the water content and the antioxidant enzyme activities in maize roots.
Key Words: Antioxidant enzyme, Chromium stress, Lipid peroxidation, Rosmarinic acid, Zea mays
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Introduction
Plants have evolved a variety of adaptive mechanisms to respond to heavy metal stress including cadmium (Cd) stress.
One of the main adaptive mechanisms to stress is the accumulation of compatible solutes. Ectoine (ECT), is low
molecular weight organic solutes, can be considered to be a heterocyclic amino acid or as a partially hydrogenated
pyrimidine derivative (1, 4, 5, 6-tetrahydro-2-methyl-4-pyrimidinecarboxylic acid). However, our limited knowledge
about the alleviation of ECT treatment on Cd stress-associated metabolism in plants remains a major gap in our
understanding. Therefore, the aim of the present work is to investigate the effects of hydroponically ECT application
on the water content (RWC), proline content (Pro), chlorophyll fluorescence, chlorophyll content and lipid
peroxidation (TBARS) in maize leaves exposed to Cd stress.
Material and Methods
Germinated maize seedlings were grown in hydroponic culture for 21 d and ectoine application (50 and 100 mM) was
treated alone or in combination with 150 and 300 mM Cd stress. The leaf relative water content (RWC), leaf osmotic
potential (YP) and proline content (Pro) were determined using the methods previously described by Smart and
Bingham (1974), Santa-Cruz et al. (2002) and Bates et al. (1973), respectively. A Fluorescence Monitoring System
(FMS2) was used for determination of chlorophyll fluorescence, the maximum quantum yields in the dark-adapted
state (Fv/Fm), the actual quantum yields in the light-adapted steady state (ΦPSII), the coefficients of photochemical
quenching (qP) and the non-photochemical quenching values (NPQ). The level of lipid peroxidation was determined
by thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) according to Madhava Rao and Sresty (2000).
Results and Discussion
After exposure to Cd, the significant reduction in RGR and RWC observed in maize leaves. Stress caused a slight
reduction in Fv/Fm, ΦPSII and qP. However, NPQ was significantly increased at both Cd treatments in comparison
with the control groups. YP and Pro content were significantly lower under stress than control conditions. Addition
of ECT together with Cd stress decreased the negative impacts of stress on growth and RWC as compared to the stress
alone. Under the increased rate of ECT application, the Cd-induced oxidative stress was reduced, providing the
increase in RGR, RWC and Pro and decrease in TBARS, compared to the stress alone. The addition of ECT alleviated
the destroy of Cd stress on photosynthetic capacity and the values reached the control levels. Collectively, these data
indicate that addition of ECT can provide protection against the adverse effects of stress by modulating growth, water
relations and photosynthetic efficiency in maize leaves exposed to Cd.
Key Words: Cadmium stress, Chlorophyll fluorescence, Ectoine, Water content, Zea mays
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Giriş
Karabük, Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan Karadeniz sahilinden yaklaşık 50 km içeride olması nedeniyle yöredeki
kıyı kesimine kıyasla karasal iklim ve bitki örtüsü özelliklerine sahip bir bölgedir. Türkiye’nin orman yangınları
yönünden riskli güney ve batısında bulunan Akdeniz ve Ege Bölgelerine uzak ve kuzeyde yer alması nedeniyle
geçmişte yangın riski düşük bir bölge olup alınan önlemler de bu koşullara uygun olarak görece daha azdır. Türkiye’de
orman yangınları büyük oranda insan kaynaklı nedenlerden gerçekleşse de Karabük bölgesindeki yangın rejimindeki
değişikler iklim kaynaklıdır. Özellikle son yıllar içinde bölgede iklim faktörlerinde yangın sezonu içinde gerçekleşen
değişiklikler sebebiyle büyük orman yangınları gerçekleşmiştir. Bu koşulların sürmesi yangın sezonlarında yüksek
risk durumunun devam etmesi anlamına da gelmektedir. Bu durum uzun vadede yörenin tipik yangın rejiminin
değişmesine yol açabilir.
Materyal ve Metot
Yangın sezonuna ait sıcaklıklarda 2000 yılı öncesine göre belirgin bir yükselme görülmektedir. Son 20 yıl içinde en
sıcak yangın sezonu yılı 2012 olurken onu sırasıyla 2007 ve 2010 takip etmektedir. Yağışlar ise son yıllarda geçmişe
göre daha stabil bir yapıdan inişli çıkışlı ve ekstrem yılları içinde bulunduran bir yapıya dönüşmüştür. Öyle ki son 20
yıl içinde 2007 en kurak yangın sezonuna sahipken buna karşı en yağışlı yangın sezonu yılı 2014 olmuştur. 2007’yi
2003 ve 2000 yılları diğer kurak yangın sezonları olarak takip etmektedir. Bu çalışmada Karabük bölgesinde yangın
sezonlarına ait son 20 yıllık meteorolojik veriler ile Kanada Yangın Hava İndeksi (CFFWIS) metodu kullanılarak
yıllara göre yangın risk durumu ortaya konmuştur. İklim verileri kullanılarak hesaplanan bu yangın risk durumu ile
yangın adedi ve yanan alan arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre
bölgede yeni önlemlerin alınması gerekliliği belirlenebilecektir.
Bulgular ve Tartışma
Batı Karadeniz Bölgesi son yıllarda özellikle bahar ve yaz aylarında yüksek sıcaklıklar ve düşük yağışlar ile dikkat
çekmektedir. Bu değerler Türkiye’nin güney ve batı bölgelerine göre görece düşük olmasına karşın artış olarak dikkate
değer derecede bir değişiklik görülmektedir. Bu durum bölgenin yangın sezonu içindeki yangın riskinde önemli
düzeyde bir artışa sebep olmaktadır. Hava şartlarındaki bu değişim adet ve alan olarak yangın aktivitesinde değişikliğe
yol açmakta ama özellikle Safranbolu-Soğanlıçay gibi uygun bitki örtüsü koşullarında belirli aralıklarla büyük
yangınların gerçekleşmesine neden olmaktadır. Çalışmanın sonunda Kanada indisi değerleri ile yangın aktivitesi
arasında gözle görülür bir ilişki tespit edilmiştir. Bu durum yıllar zarfında yangın riskinin ortaya konması ve alınması
gereken önlemleri belirlenmesinde yardımcı olacaktır. İklim faktörleri ile yangın riski ilişkisini ortaya koyan bu sonuç,
yanıcı madde ve yangın yönetimi konusunda bölgede alınması gereken tedbirler için alarm sinyalleri vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Orman yangınları, iklim, CFFWIS, Karabük, yangın riski
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Introduction
1

The additional CO2 from fossil fuel burning and deforestation has disturbed the balance of the carbon cycle. As a
result, a substantial fraction of the CO2 emitted from human activities accumulates in the atmosphere and contributes
to ongoing anthropogenic climate change. Forest biomass and soils are considered to have a large potential for
temporary and long-term carbon (C) storage. Land use type and change cause perturbation of the ecosystem and can
influence the C stocks and fluxes. In particularly, conversion of forest to agricultural ecosystems affects several soil
properties but especially soil organic carbon (SOC) concentration and stock. In this present study, main aim was to
assess the differences in soil organic carbon and total nitrogen contents and stock capacities between cultivated,
agriculture, forest and mixture of cultivated + poplar soils using continuous production of wheat land (CS), walnut
site (WS), apple tree site (AS), Black pine stand (BP) and the cultivated + poplar site (CS + PS).
Material and Methods
This study was carried out in the Kastamonu province, Daday Districts, north-west of Kastamonu, Turkey. Soil
samples were collected from six soil depths (0-5 cm, 5-10 cm, 10-15 cm, 15-50 cm, 20-25 cm, 25-30 cm). The soil
samples were analyzed for soil pH, soil texture, bulk density, soil organic carbon (SOC) and total nitrogen (TN)
contents and stock capacities. Soil pH (H2O) was measured in deionized H2O using a glass calomel electrode, after
equilibration for 1 h in a solution:soil paste ratio of 10:1. Soil texture (sand, silt and clay) was determined by
Bouyoucos’ Hydrometer method. Soil organic carbon and nitrogen contents were analyzed Kastamonu UNIVERSITY
Center Laboratory using Eurovector EA3000-Single CNH-S element analyzer. The total soil organic carbon and total
nitrogen stock capacities were then calculated by multiplying soil volume, soil bulk density, and the total soil organic
carbon or total nitrogen content.
Results and Discussion
Results showed that soil texture significantly varied between the study sites, but not soil bulk density and soil pH. The
BP had the highest mean SOC (9.52%), followed by the WS and CS + PS (4.84% and 4.83% respectively), the CS
(4.43%) and AS (3,85%). Mean TN content was also highest in the BP (0,163%) followed by the CS (0,157%), the
AS (0.154%), the CS + PS (0.147%) and the WS (0.131%). Mean SOC stock capacity was highest for the BP (246 t
C ha-1), followed by the WS (147 t C ha-1), the CS + PS (141 t C ha-1), the CS (132 t C ha-1) and the AS (111 t C
ha-1). Mean total N stock capacity was 4.70 t N ha-1 for the CS, 4.37 t N ha-1 for the AS, 4.28 t N ha-1 for the CS +
PS, 4.14 t N ha-1 for the BP and 3.93 t N ha-1 for the WS. In conclusion, this study has demonstrated that soil organic
carbon and total nitrogen content and stock capacities under similar site conditions are significantly influenced by
land use type in the northwest of Turkey.
Key Words: Forest soil, Agriculture soil, Soil organic carbon, Total nitrogen, Stock capacity
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Giriş
Kentlerdeki nüfüs artışı ile kırsal alanlara doğru yapılaşma artmaktadır. Bu durum ise, küreselleşmeye neden
olmaktadır. Böylece, yeşil alanların giderek yerini betonlaşmış alanlara bırakması günümüzün en büyük
sorunlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, küreselleşme etkileri çevre biyolojisi, sosyolojisi,
ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri ile karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultudan yola çıkılarak çalışma, yeşil
alanların yerini betonlaşmış alanlara bırakmasının çevre biyolojisi ve sosyolojisi üzerindeki etkilerinin ortaya
konulmasının yanında, insan sağlığı açısından günümüz ve gelecek kuşaklar için taşıdığı risklerin değerlendirilmesi
amacı taşımaktadır.
Materyal ve Metot
Çalışma için, meteoroji dairesi verileri ve 2011 nüfus ve konut sayım raporlarından yararlanılacaktır. Ayrıca, Kıbrıs
Türk Müteahhitler birliği statistiksel verileri çalışmanın değerlendirilmesi ve karşılaştırmalı analizlerin yapılmasında
kullanılacaktır. Ortaya konulacak olan statistiksel veriler, iklimsel küreselleşme oranının ve yapılaşmada yoğun olarak
kullanılan malzemelerin ortaya konulmasına yönelik yapılacaktır.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışma ile Kıbrıs adasında Annan Planı ile birlikte yapılaşmanın yoğun yaşandığı kuzey kıyı şeridi irdelenecektir.
2000’li yılların başlarından günümüze iklimsel değişimler ve yapılarda kolay elde edilebilen uygun maliyetli malzeme
olan betonarmenin etkileri karşılaştırmalı analizler sonucunda değerlendirilecektir. Sonuç olarak, Kıbrıs adasının
kuzey sahil şeridinde yer alan yerleşimlerin kentten kırsala yoğun yapılaşmanın etkisi ile betonarme malzemenin
yoğun olarak kullanıldığı, bu bağlamda yıllar içerisinde iklimsel artışların yaşandığını ortaya koymaktadır. Böylece,
betonarme malzemenin kullanımı engellenemeyeceği düşünüldüğünden, bu malzemenin yanında ortaya konulacak
yeni önerilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın günümüz ve gelecek nesiller için önemli yol haritası
olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Çevre, Ekoloji, Sosyoloji, Sağlık
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Giriş
Yapay iklim değişimi olarak nitelendirilen küresel ısınma insan etkisiyle oluşmaktadır ve temel ekolojik sorunlara
eklenerek tüm Dünya’nın gündeminde yer almaktadır. Sanayi devriminden günümüze dünya nüfusuna bağlı olarak
fosil yakıt kullanımındaki artış doğrudan sera gazı artışını etkilemektedir. Bunun yanında arazi kullanım değişikliği
sonucu orman alanlarının tahrip edilmesiyle atmosferdeki sera gazlarının artışına dolaylı yönden destek verilmiştir.
Sera gazları içerisinde en büyük ağırlığa sahip olan karbondioksitin miktarının azaltılması küresel ısınma ile mücadele
için önemlidir. Küresel ısınma ve onun getirdiği küresel iklim değişikliği insan faaliyetleri sonucu gerçekleştiğine
göre bu konuda yapılacak mücadelede esas olan insan eğitimidir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda
yapılacak eğitimler küresel ısınma ile mücadelenin önemli bir ayağı olarak görülmelidir.
Materyal ve Metot
Küresel iklim değişikliğinin farkındalığının belirlenmesi amacıyla Bartın Üniversitesi Öğrencilerinin tümü çalışma
toplumu olarak ele alınmıştır. Bu toplumdan fakülteler ve Meslek Yüksek Okulları birinci öğretim öğrencileri
arasından tabakalı örneklem yöntemine göre tesadüfi şekilde belirlenen öğrenciler örneklem grubunu oluşturmuştur.
Her birimden öğrenci sayılarının hisseleri oranında tesadüfi şekilde seçilen 536 öğrenciye (223 kişi küresel ısınma
konusunda eğitim almış-313 kişi eğitim almamıştır), 2015-2016 eğitim dönemi içerisinde anket (betimsel tarama)
uygulanmıştır. Çalışma için toplanan veriler “SPSS 18,0” paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir.
Anketlerden elde edilen verilerin değerlendirilmesinde “frekans” “yüzde değerleri” ve “sıra değerleri” kullanılmıştır.
Sonuçlar normal dağılım göstermediğinden küresel iklim değişikliği konusunda eğitim alıp almadıklarına göre gruplar
arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığı Khi-Kare analizi ile test edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Öğrenciler arasında dünyada en önemli ilk üç sorun, terör, savaşlar ve küresel ısınma olarak belirlenmiştir. Küresel
ısınma sonucunda gerçekleşmesi muhtemel sonuçlar arasında kuraklık, çölleşme ve su kaynaklarının azalması ilk üç
sırayı almıştır. Bu konularda küresel iklim değişikliği ile ilgili eğitim alan öğrencilerle almayan öğrenciler arasında
önemli bir fark tespit edilmemiştir. Ancak, Kyoto protokolünün ne olduğunu bilenler, eğitim alan grubun %62,2’si ,
eğitim almayan grubun ise %52,1’sidir. Gruplar arasında bu soru için Khi-kare analiziyle anlamlı bir farkın olduğu
belirlenmiştir (X2=6,597;p=0,010). Kyoto Protokolünü Türkiye tarafından imzalandığını bilenler eğitim alan grupta
%43,9, eğitim almayan grupta ise % 30,4’dir. Gruplar arasında bu soru için Khi-kare analiziyle anlamlı bir farkın
olduğu belirlenmiştir (X2=10,677;p=0,005). Benzer şekilde sera gazı tanımı, yenilenebilir enerji tanımlarında alınan
eğitimin etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Yazılı-görsel basın ve sosyal ağlar sayesinde birçok konuda olduğu gibi küresel
iklim değişikliği konusunda da üniversite öğrencilerinin farkındalıkları olmakla birlikte, yeterli düzeyde olmadığı ve
alınan eğitimlerle daha teknik bilgilere sahip olacakları düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Küresel iklim değişimi, Kyoto protokolü, Bartın üniversitesi
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Giriş
Enerji, ortak bir gereksinim olarak toplumun ihtiyaçlarının karşılanması ve ekonomik büyüme için vazgeçilmez bir
ögedir. Enerji talebinde sürekli artış bulunmaktadır. Bununla beraber yaşanan iklim değişimi, çevresel ve ekonomik
eğilimler gibi nedenler, mevcut enerji sisteminin değiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Enerji sisteminin
değiştirilmesine yönelik teknolojik çözümler hızla geliştirilirken, ekonomik ve sosyal çözümler daha yavaş
ilerlemektedir. Kooperatifler, diğer sektörlerde olduğu gibi yenilenebilir enerjinin üretilmesi, tüketilmesi ve
yetersizliklerin giderilmesinde önemli bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada; Türkiye ve farklı
ülkelerde kurulmuş olan yenilenebilir enerji kooperatif modelleri incelenerek, ülkemizde yenilenebilir enerji üretim
ve kullanım düzeyleri, tarımsal kooperatiflerin rolü, mevcut uygulamalar, karşılaşılan sorunlar ile kooperatif
uygulamalarının nasıl yönlendirilmesi gerektiğinin ortaya konması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışma materyalini, gerek yurt dışı (ICA, UN, ILO) gerekse yurtiçi kurum ve kuruluşlardan (Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu) elde edilen ikincil veriler
oluşturmaktadır. Çalışmadaki örnek kooperatifler uluslararası ve ulusal veri tabanlarından yapılan literatür taramasına
dayalı olarak incelenmiştir. Ayrıca, Türkiye’de kurulmuş olan bazı yenilenebilir enerji kooperatiflerinin yöneticileri
ile görüşmeler yapılarak, elde edilen tüm veriler SWOT analizi yöntemi ile değerlendirilmiş ve ulaşılan sonuçlar
kapsamında çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Günümüzde yükselen enerji fiyatları, iklim değişimi, enerji güvenliği ile enerjiye erişim sorunları yenilenebilir ve
çevre dostu alternatif enerji kaynaklarına yönelimi hızlandırmıştır. Yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinde enerjinin,
yerelde ve yerelin ihtiyacını karşılayacak şekilde üretilmesi en kritik konulardan biridir. Bu noktada yenilenebilir
enerji kooperatifleri stratejik önemdedir ve ciddi olanaklar sağlamaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda; dünyada
yereldeki kaynakları kullanarak yenilenebilir enerji üreten ve yaygın olarak kullanan ülkelerde kooperatif modelinin
tercih edildiği görülmüştür. ABD, Almanya, Danimarka ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde kooperatifler, “toplumsal
sorumluluk ilkesi”ni temel almaları, genellikle yerel kaynakları kullanmaları ve kırsalda bulunmaları nedenleriyle en
başarılı örnekleri oluşturmaktadır. Türkiye güneş, rüzgar, jeotermal, hidrolojik ve biyokütle enerjileri başta olmak
üzere birçok yenilenebilir enerji kaynağı bakımından oldukça yüksek potansiyele sahip ülkeler arasında yer
almaktadır. Bununla birlikte, yenilenebilir enerji üretimi henüz çok yetersizdir ve özel tekellerin geliştiği bir yapı söz
konusudur. Mevcut durumda Türkiye’de kurulmuş yedi adet enerji kooperatifi vardır. Ayrıca üretim tesislerinde
kullanılmak üzere yenilenebilir enerjiye geçiş yapan bazı tarım kooperatifleri bulunmaktadır. Yapılan SWOT analizi
sonucunda en güçlü yön olarak; kooperatiflerin ortak sayısı bakımından en büyük sivil toplum kuruluşu olması
potansiyeliyle yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımının sağlanmasında anahtar rol üstlenebilecek konumda olması
çıkmıştır. Kooperatiflere yönelik etkin bir politika oluşturulmasında yaşanan eksiklikler dolayısıyla eğitim, denetim,
teknik hizmet ve danışmanlık sunumunun yetersizliği ise en zayıf yön olarak belirlenmiştir. Özellikle tarımda söz
konusu enerji kullanımının yaygınlaştırılmasında tarımsal kooperatifler stratejik bir rol üstlenebilecektir. Bu
kapsamda öncelikle mevcut tarımsal kooperatiflerde yenilenebilir enerji üretimi ve ortaklarına dağıtımı konusunda
gerekli altyapı ve mevzuat düzenlemelerinin yapılması, bununla beraber yeni yenilenebilir enerji kooperatiflerinin
kurulmasının teşvik edilmesi, etkin eğitim ve yayım çalışmalarıyla iklim değişimi ile mücadelede bu kooperatiflerin
sahip oldukları potansiyelin değerlendirilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, kooperatif, tarım, iklim değişimi, Türkiye
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Giriş
İklim değişikliğinin en önemli sebeplerinden biri arazi kullanım değişikliğinden kaynaklanan sera gazı artışıdır.
Türkiye, hem taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve hem de ulusal mevzuatı açısından sera gazı emisyonlarını
ölçmesi ve değerlendirmesi gerekmektedir. Mevcut orman alanlarının başka kullanımlara dönüşmesi bir arazi
kullanım değişikliği örneğidir ve küresel ısınmanın etmenlerinden biridir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
orman alanlarının, tarım, mera ve şehir yapılarına dönüşümü bazen doğal olaylarla bazen de insan faktörü ile meydana
gelmektedir. Karakter olarak orman özelliğini kaybetmiş/kaybettirilmiş yerlerin hukuki olarak da orman sayılmaması
1982 tarihli T.C. Anayasasının 169 ve 170’inci maddeleri ile 1956 tarihli 6831 sayılı Orman Kanununun 2. maddesinin
(A) ve (B) bentlerine dayanarak yapılmaktadır. İlgili madde ve bende göre orman sınırları dışına çıkarılarak elde
edilen arazilere 2/B arazileri denilmektedir. %99,9’u Devlete ait olan orman alanlarının yaklaşık 500 bin hektarının
2/B arazisi olduğu tahmin edilmektedir. Yasal engeller nedeni ile uzun yıllardır mülkiyet değişikliği yapılamayan 2/B
arazileri hakkındaki mevzuatın değiştirilmesi ile birlikte 2013 yılından itibaren bu araziler satılmaktadır.
Materyal ve Metot
Çalışmanın ana amacı; küresel iklim değişikliğine olumsuz anlamda katkı sağlayan ve arazi kullanım değişikliğine
neden olan 2/B arazilerinin hukuksal alt yapısını ve 2013 yılından itibaren yapılan satış oranlarını inceleyerek, yapılan
mevzuat değişikliğinin olumlu olumsuz yanlarını analiz etmektir. Bu nedenle çalışmanın materyalini, 2/B arazileri
hakkında hüküm içeren T.C. Anayasası, Orman Kanunu, ilgili yönetmelikler ve gerekçeleri ile 2/B arazilerinin
satışlarını yapan Milli Emlak Genel Müdürlüğünün faaliyet raporları oluşturmaktadır. Çalışmanın yöntemi öncelikle,
mevzuat değişikliklerinin 2/B arazilerinin oluşmasında oynadığı özendirici rolün kronolojik analizi ile satış
oranlarının karşılaştırılması üzerine kurulmuştur. Ayrıca 50 yıl önce orman olan ancak yaklaşık 40 yıldır tarım alanı
olarak kullanılan Bartın il sınırları içinde yer alan 2/B örnek alanının küresel iklim değişikliğine yaptığı olumsuz etki
karbon tutma kapasiteleri açısından Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Planlama (EFFMP) esaslarına göre hesaplanmıştır
(OGM, 2014). Bu amaçla Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) 1967 tarihli amenajman planlarından ve haritalarından
yararlanılmıştır. Alanın bozulmadan işletilmiş olması durumunda, 2017 yılı itibariyle ne kadar karbon tutacağı
hesaplanarak kıyaslamalar yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Yürürlükteki Anayasa ve orman mevzuatına göre, orman alanlarının 2/B arazisi niteliği ile orman sayılmayarak
satılabilmesi için gerekli en önemli şart 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybetmiş olmasıdır. Mevzuat
analizi yapıldığında, bu tarihin daha önce 1961 olduğu, 1982 Anayasası ile 1981 yılına çekildiği ve 2003 yılındaki bir
kanun değişikliği ile 2003 yılına çekilmek istendiği ancak dönemin Cumhurbaşkanı tarafından reddedildiği tespit
edilmiştir. 2/B arazilerinin oluşmasında en önemli etken bu milat tarihi değişikliklerinin halkın gözünde süreklilik
kazanmasıdır. Bu nedenle arazi kullanım değişikliğine ve küresel iklim değişikliğine olumsuz katkı sağlamamak için
mevzuatın bu sürekliliğini halkın gözünde ortadan kaldıracak şekilde yeniden düzenlenmesi gereklidir. Ayrıca 1981
yılından önce orman vasfını yitiren örnek 2/B alanının, 1967 ve 2017 yılları itibariyle meşcere tiplerine göre
hektardaki karbon tutma kapasiteleri 2017 yılı için ortalama 176,7 ton/ha olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte örnek
alanda hesaplanan toplam karbon kaybının, 257 kişinin yıllık atmosfere salmış olduğu karbondioksite eşdeğer olduğu
tespit edilmiştir. Küçük bir alanda yapılan bu örneklemenin tüm 2/B alanlarını temsil etmesi mümkün olmamakla
birlikte, daha büyük ve farklı özellikli alanlarda çalışma yapılması ile analiz çalışmasının sonuçlarının çoğaltılması
mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Küresel iklim değişikliği, Arazi kullanım değişimi, 2/B, Bartın, Orman
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Introduction
1

Climate is a dynamic process changing in both temporal and spatial scales. Climate change and global warming has
been extensively accepted and commonly described as rising of the temperature.
Material and Methods
Long-term trends and changes in the series of monthly, seasonal and annual temperature of Çanakkale station
(Çanakkale, Turkey) of Turkish State Meteorological Service (TSMS) were analyzed by considering temporal
characteristics. Climatic data for temperature encompasses the period of between 1970 and 2012. Temperature data
set has been arranged as climatological seasons that spring (March, April, May), summer (June, July, August), autumn
(September, October, November), and winter (December, January, February). Non-parametric tests and Box-Jenkins
method were used to determine climatic trends. Pettitt change-point analysis was applied for determining the change
point of temperature dataset.
Results and Discussion
Results of trend analysis revealed that there was a statistically significant increasing trend in the temperature. Mean
annual temperature is predicted to increase 0.02977°C per year and it is forecasted to reach 15.9946°C in 2022. On
the other hand, mean seasonal temperatures are predicted to increase 0.0121°C, 0.05877°C, 0.0350°C, and 0.0031°C
per year for spring, summer, autumn, and winter, respectively. The increase in temperature trends indicates that global
warming is causing to climate change. In light of the results, it is crucial to state that Çanakkale city will be affected
by global warming and climate change, and also will have a warmer climate in the future.
Key Words: Climate change, Çanakkale, Temperature, Trend analysis
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Giriş
Sanayi devrimiyle birlikte atmosferdeki CO2 derişiminin artması, deniz yüzeyi tarafından daha fazla CO2’nin deniz
suyuna karışmasına neden olarak, deniz suyunun karbon kimyasında önemli değişimlere neden olmaktadır. 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 yosunlarının fizyolojilerini türe özgü olarak etkileyebilmektedir. Bu nedenle, çalışmada Caulerpa
racemosa (Forsskal) J. Agardh türünün 2100 yılı için tahmin edilen ekolojik koşullardaki başarısını belirlemek
hedeflenmiştir.
Materyal ve Metot
Çalışma materyali olan C. racemosa örnekleri Mayıs-2015’de Datça 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, PS II’nin
klorofil floresansının ölçülmesiyle in situolarak belirlenmiştir. Ayrıca örneklerin pigment içeriği, UV absorbe eden
bileşikleri (UVACs), nitrat reduktaz ve karbonik anhidraz aktiviteleri ölçülmüştür.
Bulgular ve Tartışma
Düşük pH uygulamasına maruz kalan C. racemosa örneklerinin Fv/Fm oranlarında pH’a bağlı olarak bir azalma
belirlenmiştir. Benzer olarak yardımcı pigmentlerden olan ve ışık yakalamada rolü olan klorofil-b miktarı da düşük
pH uygulamalarında azalmıştır. Pigment miktarındaki azalmayla ilişkili olarak örneklerin alfa değerleri de düşmüştür.
Ancak düşük pH C. racemosaörneklerinde rETRmax değerlerinde istatistiksel olarak bir değişime neden olmazken,
örneklerin UVACs ve nitrat reduktaz aktivitelerinde artışa neden olmuştur. Veriler C. racemosa türünün uygulanan
dozdaki UVR’den fizyolojik olarak etkilenmediğini göstermiştir. UVR’ye maruz kalan örneklerin pigment içerikleri,
karbonik anhidraz ve nitrat reduktaz aktiviteleri, UVACs absorbansları ve rETRmax değerleri FAR uygulamalarından
farklılık göstermemiştir. Elde edilen veriler C. racemosa türünün düşük pH’dan dolayı fizyolojik olarak strese
girdiğini ancak bu stresin fotosentetik etkinlikte bir azalmaya neden olmadığını göstermiştir. Tam aksine, düşük
pH’daki örneklerin rETRmax değerlerinde az da olsa bir artış eğilimi olmuştur. İstilacı bir tür olan C.
racemosa türünün yeni yayılış alanlarındaki iklim koşullarına hızlı bir şekilde adapte olabildiği bilinmektedir.
Çalışmadan elde edilen veriler de C. racemosa türünün fotosentetik bileşenlerinin miktarını ayarlayarak koruyucu bir
mekanizma oluşturduğunu ve yeni ortamına hızla uyum sağladığını göstermektedir. Sonuç olarak C.
racemosa türünün, atmosferik CO2 miktarındaki artışın bir neticesi olan okyanus asitleşmesinden fayda sağlayacak
türlerden biri olacağı tahmin edilmektedir.
Teşekkür
Bu çalışma 113Y071 nolu TÜBİTAK projesi ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Caulerpa, Fotosentez, Okyanus asitleşmesi, Ultraviyole
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Giriş
Günümüzde artan yaşam standartları beraberinde kişi başına düşen taşıt sayılarının da artmasına neden olmaktadır.
Günümüzde taşıtlar enerji kaynağını çoğunlukla petrol esaslı ürünlerden sağlamaktadır. Taşıtların tahrikinde
kullanılan motorlar sadece bu amaç için değil, aynı zamanda hobi ve bahçe bakım amaçlı kullanılan araçlarda da tercih
edilmektedir. Fosil kökenli yakıtların kullanılabilecek ürün haline getirilmesinden yakılarak enerji elde edilmesine
kadar geçen süre zarfında çevreye birçok olumsuz etkide bulunmaktadır. Bunlar; petrolün işlenmesi ve taşınması
sırasında taşıtların egzoz emisyonlarının çevreye saldığı karbondioksit vb. gazlar atmosfere zarar vermektedir. Ayrıca,
doğadaki karbon döngüsünü de bozmaktadır. Bu nedenle, alternatif yakıt üzerine yapılan araştırmalar yoğunlaşarak
devam etmektedir. Bu bağlama litaratür incelendiğinde, bitkisel esaslı etanol ve metanol gibi alkol yakıtlar ile
biyodizellerin araştırıldığı görülmektedir. Alternatif yakıtların motorlarda performans kaybına neden olmadan ve daha
çevreci olarak kullanılabilmesi önemlidir. Bu nedenle alternatif yakıt araştırmalarında farklı motor çalışma
parametreleri değiştirilerek deneyler gerçekleştirilmektedir. Alternatif yakıt olarak etanolün saf olarak kullanıldığı bu
çalışmada, buji ateşlemeli bir motorun hafa fazlalık katsayısı (HFK) değiştirilerek motorun performan ve emisyon
değişimleri deneysel olarak incelenmesi amaçlanmıştır. HFK motorlarda yakıtın kimyasal bileşiminden teorik olarak
hesaplanan stokiyometrik hava/yakıt oranının deneyler sırasında tüketilen hava/yakıt değerine orantısı ile hesaplanan
bir veridir.
Materyal ve Metot
Tek silindirli ve karbüratörlü buji ateşlemeli bir motor da yapılan deneylerde yakıt olarak %99,9 saflıkta etanol ile
benzin kullanılmıştır. Motorun orijinal sıkıştırma oranı 8,5:1 ve ateşleme avansı 23°KA(krank açısı) değerindedir.
Tam yükte üç farklı HFK değerinde (0,9; 1,0; 1,1) çalıştırılan motor elektrikli bir dinamometre ile 2400 d/d sabit
motor hızına yüklenmiş ve o esnada motor yük değeri ile egzoz emisyon değerleri kaydedilmiştir. Motorun HFK
değeri karbüratör ana memesine yerleştirilen konik uçlu bir ayar vidası ile ayarlanmıştır. Elde edilen veriler ile
motorun performans ve egzoz emisyon değişimleri benzin ve etanol için çıkarılmıştır. Motor performansı olarak motor
momenti, ısıl verim ve özgül yakıt tüketimleri incelenirken, egzoz emisyonları olarak hidrokarbon (HC),
karbondioksit (CO2) ve azotoksit (NOx) emisyonları çıkarılmıştır. Ayrıca, etanol ile elde edilen veriler benzin
yakıtındaki sonuçlarla kıyaslanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Sonuçlar irdelendiğinde bütün HFK değerlerinde etanol kullanımının motor momentini benzine kıyasla ortalama
%2,07 oranında artırdığı gözlemlenmiştir. Motor 11,6 Nm ile en yüksek momente 0,9 HFK değerinde etanol
kullanımda ulaşmıştır. Ayrıca etanol kullanımı ile ısıl verimde kısmi bir artış gözlemlenirken, özgül yakıt
tüketimindeki artış %65 seviyelerine ulaştığı tespit edilmiştir. Egzoz emisyonları incelendiğinde etanol kullanımının
benzine kıyasla HC, CO2 ve NOx emisyonlarını bütün HFK’larda ortalama olarak sırasıyla %25,32, %0,74 ve %39,38
oranında azalttığı gözlemlenmiştir. Genel olarak incelendiğinde egzoz emisyonu açısından en elverişli HFK değerinin
1,1 olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar bütünüyle ele alındığında buji ateşlemeli bir motorda uygun bir HFK değerinde
saf etanol kullanımının benzine göre gerek performans gerekse de egzoz emisyonları açısından elverişli olduğu
gözlemlenmiştir. Etanolün bitkisel esaslı oluşu ve çıkan egzoz emisyonlarındaki düşük değerler birlikte ele alındığında
çevresel açıdan bu yakıtın benzine alternatif olarak rahatlıkla kullanılabilir olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Etanol; Hava Fazlalık Katsayısı; Motor performansı; Egzoz emisyonu; Karbon Döngüsü
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(13222) İsobütanol-Dizel Karışımlarının Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel
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Giriş
Alternatif yakıt olarak biyoyakıt kullanımının araştırılması 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizinden bu yana motor
araştırmacılarının dikkatini çekmiştir. Bu bağlamda bitkisel esaslı üretilebilen etanol, metanol ve isobütanol gibi alkol
yakıtların içten yanmalı motorlarda kullanımı en yaygın araştırılan konular arasında yer almaktadır. Son yıllarda
gelişen yeni teknolojiler ile bitkisel ürünlerin fermantasyonu ile yüksek verimli alkol üretimi mümkün hale gelmiştir.
Yeni nesil biyokütle dönüşüm sistemleri ile içerisinde şeker, nişasta ve selülöz gibi yapılar içeren birçok biyokütleden
yüksek saflıkta alkol üretilebilmektedir. Alkollerin bitkisel kaynaklardan üretilmesi ekosistemin karbon döngüsü
hususunda önemli katkı sağlamaktadır. Alternatif yakıt olarak dizel motorlarda tercih edilebilen isobütanol;
karakteristik kokusu olan renksiz, yanıcı ve sıvı ağırlıklı bir maddedir. Alkollerin oksijen içerikli olması
kullanıldıklarında yanmayı iyileştirdiği için yanma sonu ortaya çıkabilen zararlı gazların azalmasına sebeb olmaktadır.
Az miktarda dahi dizel içerisine karıştırılan isobütanöl yanmayı hızlandırarak temiz bir yanma elde edilebilmektedir.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada, yakıt olarak isobutanol-dizel (ISB5, ISB10, ISB15) karışımları altı silindirli, turbo şarjlı, direk
enjeksiyonlu bir dizel motorda kullanılmıştır. Sabit motor hızında (1400 d/d) ve üç farklı yük değerinde (150, 300,
450 Nm) yapılan motor testleri ile egzoz emisyonundaki değişimler incelenmiş ve elde edilen sonuçlar irdelenmiştir.
Ayrıca, karışım yakıtları ile elde edilen sonuçlar dizel yakıtındaki değerler ile karşılaştırılmıştır. Motor, önceden
belirlenen üç farklı yük değerinde 1400 d/d sabit hızda hidrolik bir dinamometre ile yüklenmiş ve egzoz emisyon
cihazı ile emisyon değerleri kaydedilmiştir. Motor çalışma rejmine ulaştıktan sonra deneylere başlanmış ve her bir
deney için en az üç defa veri alınmıştır. Deneylerde saf dizel ve hacimsel olarak %5, 10 ve 15 oranında isobutanol–
dizel yakıt karışımları kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan isobütanol %99’dan fazla saflık derecesine sahiptir.
Deneylerde kullanılacak her bir karışımın homojenliğini sağlamak için yakıtlar bir mikser vasıtasıyla karıştırılmıştır.
Test motorunda, hazırlanan farklı karışımların birbirlerine karışmasını engellemek için pompa ve yakıt borularındaki
yakıt boşaltılarak veya motor çalıştırılarak tüketilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Sonuçlar irdelendiğinde bütün yakıt türlerinde motor yükünün artmasıyla karbonmonoksit (CO), karbondioksit (CO2)
ve is emisyonları artarken, hidrokarbon (HC) emisyonunun azaldığı gözlemlenmiştir. NOx emisyonu ise 300 Nm’ye
kadar artmış ondan sonra azalmaya geçtiği tespit edilmiştir. Karışım içerisindeki isobütanol oranının artmasıyla
birlikte CO, CO2, NOx ve is emisyonları genel olarak azalırken, HC emisyonunda bir miktar yükseliş
gözlemlenmiştir. Bütün emisyon türleri genel olarak değerlendirildiğinde dizel yakıtı yerine %15 isobütanol ilaveli
yakıt kullanımının emisyon açısından bir iyileşmeye oluşturduğu görülmektedir. Bütün sonuçlar değerlendirildiğinde
hava kirliliği ve ekosistem açısından dizel motorlarda yakıta isobütanol ilave edilerek kullanılmasının faydalı olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İsobütanöl; Dizel; Motor yükü; Egzoz emisyonu; Çevre
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Introduction
Temperature is a major environmental stress that limits plant growth, metabolism, and productivity worldwide. Plants
are sensitive to temperature changes which is effect growth and development. Cytokinins can enhance resistance to
salinity and high temperature. GA3 and ethylene from cytokinins are plant growth regulators that play a major role in
cell division and cell differentiation. It was well known that GA3 promoted cell division and cell elongation. The role
of ethylene in germination remains controversial. Some researchers hold that cell division and elongation were not
triggered by ethylene alone, while others contend that ethylene showed promotive effects on elongation.
Brassinosteroids, a new group of plant growth regulators are ubiquitous plant steroid hormones, playing diverse roles
in plant growth, development and stress responses. In the present study, to reveal the effect of gibberellic acid (GA3),
ethylene (E) and brassinosteroids (24-epibassinolide) under optimum (20°C) and high temperatures (30°C) on mitotic
activity and chromosome behaviors in barley seeds were investigated.
Materials and Methods
In this work, seeds of barley (Hordeum vulgare L.) were used. As test solution, 900 µM GA3, 400 µM E and 3 µM
EBR were used. The concentrations of the PGRs preventing germination of seeds in a great extent were determined
in a preliminary study. Barley seeds were germinated in petri dishes covering constant volume of distilled water, GA3,
E and EBR at optimum and high temperatures. The root tips were cut off after 0.5–1 cm long and fixed in Carnoy
solution for 24h. The fixed root tips were hydrolysed in 1 N HCl at 60°C and stained with Feulgen. Mitotic index, i.e.
percentage of dividing cells scored was evaluated by analyzing at least 10.000 cells per treatment. Chromosomal
abnormalities were calculated for each concentration containing abnormal chromosomes and scored all parameters
using Duncan test.
Results and Discussion
Mitotic activity partly decreased in high temperature as compared to control group. Application of GA3 alone showed
the most successful effect on mitotic activity compared to the control. EBR had greatly an inhibitory effect while E
was partially successful on the mitotic activity. However, GA3 and E displayed a successful performance ameliorate
the negative effect of high temperature stress on the mitotic index whereas EBR has not been successful. GA3, E and
EBR have been quite successful alleviating the detrimental effect of the chromosome abnormalities caused by
temperature stress.
Key Words: Barley, brassinosteroids, chromosome aberrations, ethylene, gibberellin, mitotic index, temperature
stress
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Giriş
Varoluştan bu yana sürekli ısınma ve soğumaya maruz kalan dünyamız, son yıllarda en kalabalık hali ile hızlı bir
ısınma periyoduyla karşı karşıyadır. Küresel ısınmayı sade bir tanımlama ile; “atmosfer, okyanuslar ve kara kütleleri
yüzeyindeki sıcaklıktaki yükselme” olarak tanımlayabiliriz. Bu ısınmaya kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil
yakıtların yakılması sonucu atmosfere dahil olan sera gazlarının neden olduğu sanılmaktadır. İklim değişiminin;
akarsu akışları, zemin suyu ve göllerdeki su hacimleri üzerinde sıcaklıklarda ve yağışlarda görülen değişmelere bağlı
olarak etkisi vardır. Bu etkinin düzenli bir sürece sahip olmaması; kışın yağışların azalmasına, yazın ani yağışların
olmasına ve mevsim sıcaklık ortalamalarının üstünde veya altında olmasına sebep olmaktadır. Göl yüzeyinden
buharlaşmaya etki eden en önemli faktörlerden birisi de yüzey sıcaklığıdır. Yüzey sıcaklığı ile buharlaşma arasında
doğru bir orantı vardır. Dolayısıyla küresel ısınma sonucu yüzey sıcaklıkları artmakta ve aralarındaki doğru orantı
sebebiyle buharlaşma artmaktadır.
Materyal ve Metot
Dünya yüzeyindeki sıcaklık başlıca 4 faktör tarafından belirlenir. Dünyanın aldığı güneş enerjisi miktarına, dünyanın
yansıttığı güneş enerjisi miktarına, sıcaklığın atmosfer tarafından tutulmasına, suyun evaporasyonuna ve atmosfer
tarafından tutulmasına. Küresel Isınmaya bağlı olarak sıcaklık artışı sonucu evapotranspirasyonun (terleme ve
buharlaşma) artması ya da yağışlardaki azalma ve yağış rejimindeki değişiklikler iç ve güney kesimlerde kuraklık
riskini arttırmaktadır. Türkiye’de bulunan bazı göllerde küresel ısınmanın etkisiyle azalmalar saptanmıştır. Bu göller;
Tuz Gölü, Beyşehir Gölü, İznik Gölü, Eğirdir Gölü, Manyas Gölü, Van Gölü, Ladik Gölü ve Sapanca Gölü dür. Baraj
göllerinde de durum aynıdır. Azalmanın yaşandığı bazı baraj gölleri şunlardır; Atatürk Barajı, Yuvacık Barajı,
Demirköprü Barajı ve Avşar Barajı. Kuruma riskiyle karşı karşıya olan göllerimiz ise; Kırşehir Seyfe Gölü, Konya
Eşmekaya Sazlığı, Hotamış Sazlıkları, Suğla Gölü, Samsam Gölü, Akşehir Gölü, Kayseri Sultan Sazlığı, Burdur
Kestel Gölü, Kahramanmaraş Gavur Gölü, Afyon Eber Gölü, Isparta ve Beyşehir Gölü.
Bulgular ve Tartışma
Bugün yeryüzünde en çok yararlanılan yenilenebilir su kaynağı akarsulardır. Artan Dünya nüfusu ve bununla birlikte
yükselen gıda ihtiyacının karşılanması, tarım alanlarında akarsuların son damlasına kadar kullanılmasına yol açmıştır.
Azalan su kaynakları çölleşmeye doğru yol açmaktadır. Bunun önüne geçilmesi için ise, ülkemizde tarım başta olmak
üzere su kaynaklarının kullanıldığı her alanda planlı bir çalışma yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Küresel Isınma, sıcaklık, su kaynakları
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Giriş
Titanyum dioksit’in (TiO2) fotokatalitik özelliklerinin keşfi ve nanoteknoloji mühendisliğinin gelişimi ile, son yıllarda
nanoparçacıkların (NP) sudaki organik kirleticilerin fotokatalitik yıkımına bağlı iyileştirme çalışmaları giderek önem
kazanmaktadır. Bu çalışmalarda ekolojik risklerin belirlenmesine yönelik araştırmalar ise oldukça sınırlıdır.
Fotokatalitik yıkıma bağlı oluşabilecek metabolitlerin sucul ekosistemlerde canlılar üzerindeki etkileri de henüz yeteri
düzeyde ortaya konulamamıştır. Bu çalışmada yeni sentezlenen mangan ve kükürt katkılanmış (Mn-TiO2 ; S-TiO2)
NPlar ve kaplamalı (TiO2 kaplı SiO2 ; SiO2 kaplı TiO2) NPların bir endokrin bozucu olan bisfenol A’nın fotokatalitik
yıkımına etkisi değerlendirilmiştir. Yıkıma uğratılmış ürünlerin ekotoksikolojik riskleri X. leavis embriyo ve
iribaşlarında toksik, teratojenik ve gelişim üzerine olan etkileri yönünden karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
Materyal ve Metot
Çalışmalarda kullanılan NPlar laboratuvar koşullarında reflux yöntemi ile sentezlendi. Bu NPların karakterizasyon
çalışmaları, XRD, SEM, UV-vis-DRS, XRF ve BET yüzey alanı kullanılarak yapıldı. BPA’nın fotokatalitik yıkımı
katkılanmış NP ile görünür ışık bölgesinde, kaplamalı NP ile UV ışını kullanılarak gerçekleştirildi. Standart yöntemler
ile elde edilen kurbağa embriyolarına gelişimlerinin 8. evresi veya 46. evresinden itibaren maruziyet çalışmaları
uygulandı. Günlük gözlemlerle embriyolarda malformasyon ve letalite belirlendi. Gelişimin 46. evresinden itibaren
yapılan maruziyet çalışmalarında 96 saat sonunda iribaşlar seçilmiş biyobelirteç enzim aktivite tayini çalışmalarında
kullanıldı. GST, GR, CaE, LDH, AST ve ALT enzim aktiviteleri ve Red. GSH düzeyleri saptandı. Bulgular kontrol
ve uygulama grupları arasındaki farklılığın istatistiksel olarak belirlenmesi için değerlendirildi.
Bulgular ve Tartışma
96 saat maruziyet sonrası embriyo gelişiminde hem BPA’nın hem de fotokatalitik yıkım ürünlerinin yaklaşık %6
malformasyona yol açtığı bulundu. Bu nedenle maddenin ve yıkım ürünlerinin kurbağa gelişiminde teratojenik
etkisinin olmadığı gözlendi. Ancak kontrol ile karşılaştırıldığında BPA’nın embriyo gelişimini önemli düzeyde
baskıladığı (p<0.001), buna karşın yıkım ürünlerinin gelişimde kısmi bir baskılanmaya neden olduğu saptandı. BPA
ve yıkım ürünlerine maruz bırakılan iribaşlarda kontrol grubu ile kıyaslandığında GST ve LDH aktivitelerinin önemli
düzeyde değiştiği bulundu. Buna karşın LDH aktivitesinin kontrol grubu ile kıyaslandığında BPA ve yıkım ürünlerine
maruz kalan bireylerde önemli düzeyde inhibe olması maruz kalınan subletal BPA konsantrasyonunun toksik etkilere
neden olduğunu, ancak yeni NPlar ile fotokatalitik yıkım sonucunda bu riskin kısmen oranda giderilebileceğini
göstermiştir. Buna göre, test edilen NPların farklı düzeylerde olsa da model kirletici BPA’nın toksik ve gelişim düzeyi
üzerindeki olumsuz etkilerini azalttığı görülmekle birlikte, nanoteknolojik ürünlerin ekotoksikolojik risklerinin
belirlenmesi için çalışmaların sürdürülmesi gerekmektedir.
Teşekkür
Bu çalışma TÜBİTAK-NSF İkili İşbirliği Projesi kapsamında TÜBİTAK tarafından 113Z561 nolu proje ile, Amerika
Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı (NSF) tarafından 1438165 proje ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: nanoparçacık, fotokatalitik yıkım, ekotoksikoloji, risk, BPA
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Giriş
Nanoteknolojik malzeme kullanımının artması ile yeni malzemelerin üretimleri de giderek genişlemektedir. Sucul
ortamlardaki toksik atıkların gideriminde nano malzemelerin kullanımı ile ilgili çalışmalar da önem kazanmaktadır.
Buna bağlı olarak titanyum gibi bazı nanoparçacıklar (NP) sahip oldukları fotokatalitik özellikleri nedeniyle, suda
fiziksel ve kimyasal kirliliğe yol açan boyar maddeler gibi toksik ajanların gideriminde önemli alternatif bir işlev
görebilirler. Bu nedenle bu çalışmada toksik etkisi yüksek bir azo boya olan disperse red 65 (DR65) boyasının
fotokatalitik yıkımında ve toksisitenin gideriminde TiO2 ile kaplanmış SiO2 (SiO2@TiO2) NPların etkisinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu değerlendirmede ekosistemde farklı trofik düzeyleri temsil eden Daphnia
magna, Xenopus laevis ve Danio rerio model türler olarak seçilmiş ve DR65’in toksik etkisi X.laevis ve D.
rerioembriyosu ve D. magna neonatları (< 24 saat), kullanılarak karşılaştırmalı olarak test edilmiştir.
Materyal ve Metot
Çalışmada DR65’in fotokatalitik yıkımını gerçekleştirmek için reflux yöntemi ile laboratuvarımızda sentezi
gerçekleştirilen kaplamalı NPlar kullanıldı. Sentezlenen materyalin kristal yapılarının belirlenmesi için X-ışınları
difraktometresi (XRD), yüzey alanlarının belirlenmesi için (BET) ölçümleri, yüzey morfolojilerinin belirlenmesi için
taramalı elektron mikroskopu (SEM) ve geçirimli elektron mikroskopu (TEM), sulu ortamda parçacık boyut
dağılımlarının belirlenmesi için partikül boyut dağılım analiz teknikleri kullanıldı. Boya yıkımı GC/MS/MS ile analiz
edildi. DR65’in seçilen türlerde LC50 konsantrasyonları ayrı ayrı belirlendi. Buna bağlı olarak 20 mg L-1 DR65 UVC ışında çeşitli zaman periyotları için fotokatalitik yıkıma uğratıldı ve yıkım ürünlerinin etkisi kurbağa ve zebrabalığı
embriyoları kullanılarak değerlendirildi. D. magna boya toksisitesine aşırı duyarlılık gösterdiğinden fotokatalitik
yıkım çalışmalarında kullanılmadı. Verilerin istatistiksel olarak karşılaştırılması amacıyla Bağımsız Örneklem T-Testi
kullanıldı.
Bulgular ve Tartışma
Sentezlenen NPların balık ve kurbağa embriyolarında gelişimsel toksisiteye yol açmadığı ve letal etkisinin olmadığı
bulundu. DR65 için 96 h maruziyet sonucunda X. laevis ve D. rerio için LC50 değerleri 4.67 m L-1 ve 1.37 mg L-1
olarak hesaplandı. D. magna için bu değer 24 ve 48 saatlik maruzyette sırası ile 0.090 ve 0.068 mg L-1 olarak bulundu.
Benzer boyutlarda sentezlenen NPlar ile boya yıkımı 180 dk UV-C etkisi ile maksimum seviyede gerçekleşti ve
ortamdaki boya %100’e varan oranda yıkıma uğratıldı. 1-3 saat süre ile fotodegradasyona uğratılan boyanın 1 ve 2
saatlik uygulama ile yıkımı ile öldürücü etkisi giderilemezken, 3 saat uygulama sonucunda letalite %100’e varan
oranda giderildi. Bununla birlikte hayatta kalan embriyoların gelişiminde önemli oranda baskılanma olduğu ve kontrol
grubuna kıyasla embriyolarda önemli bir boy kısalması olduğu da saptandı. Bu sonuçlara göre, DR65 azo boyasının
toksisitesinin gideriminde kaplamalı NP ların kullanılabileceği, bununla birlikte sucul ekosistemlerde NPlar ile
boyanın etkileşiminin ortamda bazı metabolitlerin oluşuna neden olarak ekotoksikolojik riskler oluşturabileceği de
değerlendirilmektedir.
Teşekkür
Bu proje TÜBİTAK tarafından 113Z561 proje kodu ile ve Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı (NSF)
tarafından 1438165 proje kodu ile İkili İşbirliği Projesi kapsamında desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: nanoparçacık, fotodegradasyon, azo boya, toksik etki
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(13212) HDTMA Organik KATYONU İle Modifiye Edilen Kitosan/ NANO-Zno
Kompozit Üzerine KURŞUN (II) Adsorpsiyonu Modellemesi, Optimizasyonu ve
Endüstriyel Ekolojik Yaklaşımlar / Modelling and Optimization of Lead (II)
Adsorption on Chitosan/nano ZnO Composite Modified by HDTMA Organic Cation
and Industrial Ecological Approaches
ÜMİT H. KAYNAR 1, SERMİN ÇAM KAYNAR 1, MEHMET AYVACIKLI 1, EMİNE ERDEM YÜRÜR 1
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Giriş
Günümüzde ağır metaller içeren kirli atık sularının çevreye salınımı insan ve çevre sağlığına tehdit oluşturmaktadır.
Çeşitli endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan atık sular önemli ölçüde kurşun bileşiklerini içermektedir. Kentleşme ve
sanayileşmede yaşanan hızlı artış sonucu, atık suların sulak alanlara salınımından önce arıtılması için ekonomik,
güvenilir ve kolay uygulanabilir bir teknolojiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda ciddi boyutlara ulaşan çevre
sorunlarının çözümüne yönelik, atıkların ortamdan uzaklaştırılması ve geri kazanımı ile ilgili çalışmalar artmıştır. Atık
suların arıtılması için çevre dostu ve etkin teknolojilerin geliştirilmesi ile içme suları ve endüstriyel atık sulardan ağır
metallerin giderilmesi en önemli araştırma konularından birisi haline gelmiştir. Endüstriyel atık sularda mevcut olan
kirleticilerin temizlenmesinde, doğal ya da sentetik adsorban materyaller yaygın olarak kullanılmaktadır ve
kirleticilerin ortamdan uzaklaştırılması yanında, ağır metaller gibi toksik ve bozunmayan bazı maddelerin geri
dönüşümü için de adsorbanlar kullanılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışma ile kurşun (II) adsorpsiyonu için
yüksek adsorpsiyon kapasiteli, hekzadesiltrimetilamonyum (HDTMA) organik katyonu ile modifiye edilen kitosan/
nano yapıdaki ZnO kompozit küre (yapı) (HDTMA -CT/n-ZnO-KB) kullanılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışmada, tutuşma reaksiyonu ile ortalama 52 nm parçacık büyüklüğüne sahip ZnO sentezi gerçekleştirildi. Elde
edilen nano-ZnO malzeme kitosan polimeri ile kompozit bir yapı oluşturularak küre şeklinde boncuklar
hazırlanmıştır. Daha sonra HDTMA organik katyonu ile yüzeyi modifiye edildi. Hazırlanan HDTMA -CT/n-ZnOKB’nin SEM, TEM, XRD, BET yüzey alanı ve TGA gibi yapısal karakteristik özellikleri incelendi. Adsorban üzerine
sulu çözeltilerden kurşun(II) adsorpsiyonu yüzey yanıt yöntemi (RSM) ile modellenerek optimize edildi. Adsorpsiyon
verimi üzerine etkin deneysel koşullar: pH (3-6), süre (15-120 dakika), kurşun(II) konsantrasyonu (50-150 mg/L) ve
sıcaklık (20-60 °C) olarak seçildi. Bu parametrelerin optimum kombinasyonları yüzey yanıt yöntemi (RSM) ile elde
edildi.
Bulgular ve Tartışma
Deneysel koşulların tasarımı, merkezi kompozit dizayn (CCD) ile yapıldı. RSM verilerine göre tasarımın ikinci
dereceden (Quadratic) modele uyduğu ve model uyumunu gösteren parametrelerden R2 ve R2adj değerlerinin
sırasıyla 0.99 ve 0.99 olduğu bulundu. Optimum koşullarında HDTMA -CT/n-ZnO-KB için 57,15 mg/g adsorpsiyon
kapasitesi elde edildi. Adsorsiyon verileriyle çizilen izoterm grafiklerine göre sonuçların Freundlich ve Temkin
izotermine daha uygun olduğu bulundu. Çalışmada sentezlenen kompozit materyalin, göstermiş olduğu adsorpsiyon
kapasitesiyle sanayi ve kentsel kaynaklı atık suların kontrolünde uygun olduğu düşünülmektedir. Bu materyal,
filtrasyon sistemleri ile birlikte endüstriyel atık suların arıtılması için kullanılan teknolojilerin ilerlemesine olumlu
katkı sağlama potansiyeline sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Kurşun (II), Adsorpsiyon, HDTMA -CT/n-ZnO-KB adsorbanı, endüstriyel atık sular, Yüzey
Yanıt Yöntemi (RSM)
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(13489) Çinko Klorür Öncüsünden Biyosentez Yoluyla Üretilen ZnO
Nanopartiküllerinin Genotoksisitesi / Genotoxicity of ZnO Nanoparticles Produced by
Biosynthesis from Zinc Chloride Precursor
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Giriş
ZnO nanopartiküllerinin biyosentezi yakın geçmişten günümüze kadar hızla popülerlik kazanmış ve biyosentetik
olarak üretilen nanopartiküller çoğu biyolojik üretim sürecinin ılımlı koşullarda gerçekleşmesi ve
biyouyumlu/çevreyle dost ürünler meydana getirmesi sebebiyle genellikle güvenli olarak kabul edilmiştir. Bu yaygın
görüşün aksine, mevcut güncel çalışmalar tıpkı konvansiyonel yöntemlerle üretilenler gibi biyosentez yoluyla üretilen
nanopartiküllerin de canlılar ve çevre üzerine zararlı olabileceğini ortaya koymuştur. Bu durum kullanımları
yaygınlaşmadan ve ticari üretimlerine başlanmadan önce biyolojik yollarla sentezlenen nanopartiküllerin de
toksikolojik analizlerinin yapılması gerektiğine işaret etmektedir. Mevcut çalışma çinko klorür öncü
maddesinden Rhodococcus erythropolis K85 ile biyolojik olarak sentezlenen ZnO nanopartiküllerinin T.
aestivum üzerine olan genotoksik potansiyellerini araştırmak için kurgulanmıştır.
Materyal ve Metot
Bu amaçla ZnO nanopartikülleri çinko klorür öncüsünden R. erythropolis K85 kullanılarak MSB (mineral salt basal)
ortamında ekstraselüler olarak sentezlenmiştir. Oluşan ürünlerin karakterizasyonları SEM incelemeleri ve EDAX
analizleri ile yapılmıştır. Daha sonra bu nanopartiküller 0,1 mg/ml konsantrasyonda olacak şekilde T.
aestivum tohumları üzerine uygulanmış ve tohumların çimlenme-fide gelişimi durumları incelenmiştir. Nanopartikül
maruziyetinin fidelerde meydana getirdiği genotoksik etkilerin belirlenmesinde ise RAPD-PCR (Random
Amplification of Polymorphic DNA) tekniğinden yararlanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Üretilen nanopartiküllerin boyutları 50-250 nm arasında bulunmuştur ve 0,1 mg/ml konsantrasyondaki
uygulamalardan tohum çimlenmesi etkilenmemiştir. Bununla birlikte ZnO nanopartikülü uygulaması fide gelişimini
önemli ölçüde etkilemiştir. Ayrıca RAPD analizi sonuçları da fide gelişimi sonuçları ile uyum göstermiş ve test grubu
OPA-2, OPA-13, OPH-19, OPW-6, OPW-11, OPW-17, OPW-18 ve OPY-8 primerlerinin RAPD profillerini
değiştirmiştir. Bu durum %GTS değerlerinde düşüş ve %polimorfizmde önemli artışa yol açmıştır. Sonuç olarak bu
çalışma ZnO nanopartiküllerinin biyolojik olarak sentezlenseler bile önemli toksikolojik etkiler gösterebileceğini ve
kullanıma sunulmadan önce zararlı potansiyellerinin belirlenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Biyosentez, Genotoksisite, ZnO Nanopartikülleri
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(13504) Çinko Oksit Nanopartiküllerinin Ekstraselüler Biyosentezinde Kullanılabilecek
Bakterilerin İzolasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu / Isolation and Molecular
Characterization of Bacteria that can be Used in the Extracellular Biosynthesis of Zinc
Oxide Nanoparticles
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Giriş
Çinko oksit (ZnO) nanopartikülleri fotokatalitik, elektrik, elektronik, optik ve çok çeşitli biyolojik aktiviteler gibi
oldukça kıymetli özelliklerinden dolayı yakın geçmişte bilimsel araştırmaların en popüler başlıkları arasında yer
almıştır. Öte yandan, geleneksel yöntemlerle üretilen nanopartiküllerin canlılar ve çevre üzerine olan olumsuz
etkilerinin anlaşılması hem toplumları hem de bilimsel camiayı kaygılandırmaktadır. Bu durum dikkatleri toksik
etkinliği olmayan, biyouyumlu ve çevreyle dost nanomateryallerin üretimine olanak sağlayan biyolojik yöntemlere
yöneltmiştir. Bu noktada ileri saflaştırma adımlarına ihtiyaç duyulmayan ekstraselüler biyosentez uygulamaları diğer
yöntemlere göre daha avantajlı görülmektedir. Bu çerçevede mevcut çalışmamız çinko oksit nanopartiküllerinin
ekstraselüler biyosentezinde kullanılabilecek bakterilerin izolasyonunun ve moleküler karakterizasyonunun yapılması
amacıyla kurgulanmıştır.
Materyal ve Metot
Bu amaçla bakteri izolasyonu çalışmaları Erzurum çevresindeki doğal alanlardan alınan toprak örnekleri ile
yapılmıştır. Daha sonra her bir saf bakteriyel kültür TSA ortamında geliştirilmiş ve izolatların çinko asetat öncü
maddesinden ekstraselüler ZnO nanopartikülü üretebilme kapasiteleri araştırılmıştır. Bunun için gelişen bakteriler öze
yardımıyla çinko asetatlı MSB (mineral salt basal) ortamına 600 nm’de 0,5 OD değerine ulaşıncaya kadar inoküle
edilmiştir. Oluşan yeni kültürler 25 °C ve 120 rpm hızda 3 gün boyunca çalkalamalı olarak inkübe edilmiş ve süre
sonunda literatüre uygun olarak çökelti oluşturanlar ZnO nanopartiküllerinin ekstraselüler biyosentezi için aktif
izolatlar olarak kabul edilmiştir. Bu aktif izolatların moleküler karakterizasyonunda ise 16S ribozomal RNA gen
bölgesi sekans analizi yönteminden yararlanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan izolasyon çalışmaları sonucunda toprak örneklerinden toplamda 141 bakteri izolatı elde edilmiş ve bu
izolatlardan 3 (MY3, MY5 ve MY18) tanesinin etkin bir şekilde çinko asetat öncüsünden çinko oksit
nanopartiküllerini ekstraselüler olarak sentezleyebildiği tespit edilmiştir. Yapılan karakterizasyon çalışmaları
sonucunda MY3 ve MY5 Bacillus cereus (%100), MY18 ise Exiguobacterium sp. (%100) olarak tanılanmıştır. Sonuç
olarak, mevcut çalışmamız ile ülkemiz ekosistemlerinden, çinko oksit nanopartiküllerinin ekstraselüler biyosentezinde
kullanılabilecek 3 bakteri izolatı elde edilmiştir. Bu izolatlar, gelecekte yapılacak optimizasyon çalışmaları ile daha
kontrollü, verimli ve çevreyle dost nanopartikül üretim süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Bakteri, Biyosentez, Biyoteknoloji, ZnO Nanopartikülleri
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Introduction
Nanomaterials, small than 100 nm, have been widely used for medical, cosmetic, electronic fields ext. Traditional
synthesis of nanoparticles have some disadvantage such as cost, toxic chemicals, time and energy requirements. So,
biosynthesis of nanoparticles can be as “green chemistry” because of it is cheap, non-toxic and simply application. In
this study, the biosynthesis potentials of extract of Lavandula stoechas for production of ZnO nanoparticle without
use of any external agent was investigated.
Material and Methods
Briefly, for the green synthesis of ZnO nanoparticles, Zn(NO3)2 added to the 50 ml extract of L. stoechas leaves and
stirred 5-6 hour at 150 oC. Then, the solution calcinated in furnace at 400 oC for 2 hours. The morphology of the
synthesized particles was determined by UV-Vis., Zeta charge, scanning electron microscopy (SEM), X-ray
diffraction (XRD), Fourier Transform Infrared (FT-IR). For evaluation of antimicrobial activity of ZnO
nanoparticles, Staphylococcus aureus and Escherichia coli were used.
Results and Discussion
XRD patterns clearly illustrated the crystalline phase of the synthesized nanoparticles. FTIR spectroscopy was
performed to identify the role of various functional groups (O-H vibration band, aromatic C = C and C = O) are
determined) binding to nanoparticle. According to SEM images, ZnO nanoparticles are spherical and about 75nm.
The antibacterial activities against two pathogens were assessed by minimal inhibitory concentration (MIC) assays.
ZnO NP exhibited strong antibacterial activity against both tested Gram positive (S. aureus) and Gram negative (E.
coli ) bacteria. The MIC values of ZnO NPs of 12.5 µg/mL for Staphylococcus aureus versus ZnO NP was at 6.25
µg/mL for E. coli. In this study, L. stoechas extract mediated ZnO NP was synthesized as ecofriendly manner.
Functional groups of L. stoechas extract have played important role as reducing and capping agent. Finally, this study
demonstrated that biosynthesized ZnO NP showed promising antibacterial activity against tested pathogenic strains
and the activity has been enhanced with the increased dose levels.
Key Words: Green synthesis, Lavandula stoechas, zinc oxide nanoparticle, antimicrobial activity
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(13119) Titanyum dioksit Nanopartiküllerinin Aort Düz Kas Hücre Serisi (T/G HA
VSMG) Üzerinde Apoptotik Etkileri / Apoptotic Effects of Titanium dioxide
Nanoparticles on Aortic Smooth Muscle Cell Lineage (T/G HA VSMG)
ELVAN BAKAR 1, PELİN TÜRKER 1, MÜMİN AKICI 1
1
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Giriş
Günümüzde nanopartiküller, endüstri ve sağlık sektörü gibi pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak
nanopartiküllerin potansiyel risk ve zararları henüz tam olarak belirlenmemiştir. Nanoyapılı malzemelerin partikül
boyutları, sahip oldukları fonksiyonel gruplar ve bu grupların elektiriksel özellikleri bulundukları ortamla
etkileşimlerinde ve toksik etkilerinin belirlenmesinde önemlidir. Nanopartiküllerin, fizikokimyasal özelliklerinin,
biyolojik sistemler üzerindeki etkileri oldukça önemlidir. Nanomalzemelere maruz kalma sonucu, canlı sistemlerde
ortaya çıkabilecek muhtemel risklere karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi kullanım güvenirliği açısından
önem arz etmektedir. Nanopartiküllerin, hücrelerde meydana getirdiği toksik etkilerinin genel olarak, mitokondriyal
işlevi, laktak dehidrogenaz (LDH) salınımını, plazma membran geçirgenliğini değiştirebileceği, aynı zamanda
apoptoz ya da nekroz yoluyla hücre ölümüne neden olabileceği ile ilgili çalışmalar mevcuttur. Çalışmamızda
kullandığımız titanyum dioksit (TiO2) nanopartikülü endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Saydamlaştırıcı
özelliğinden dolayı boya ve vernik yapımında, mürekkep imalatında, kağıt endüstrisinde, plastik ürünlerde, gıda ve
ilaç sanayinde, güneş kremleri ve çeşitli kozmetik ürünlerde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, titanyumdioksit
nanopartikülerinin zamana ve doza bağlı insan aort düz kas hücresi olan T/G HA VSMG hücre hattındaki etkileri
araştırılmıştır.
Materyal ve Metot
İnsan aort düz kas hücre kültürü (C6); Dulbecco’s Minimum Essential Medium (DMEM), HAMS F 12 (1:1)+ % 5
FBS ile yetiştirilmiş ve 0.39-1000 μM' lık dozlar arasında titanyumdioksit eklenen hücreler, 48 saat 37°C’de %5 CO2
içeren inkübatörde inkübe edildi. Hücre proliferasyonları MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium
bromide) yöntemi ile belirlendi. TiO2 nanopartiküllerinin LD50 değerleri SPSS 18 istatistik programının PROBİT
analizi ile belirlendi (LD50: 15 μM). Analiz sonucunda, LD50/4, LD50/2, LD50, 2LD50, 4LD50, 400 μM, 800 μM
ve 1000 μM’lık TiO2 nanopartikülleri aort düz kas hücre hatlarına uygulandı. RNA izolasyonları uygun kit
protokolüne göre yapıldı (TRIzol İnvitrogen, USA). Elde edilen RNA’lardan spesifik primerler kullanılarak
komplimenter DNA'lar (cDNA) sentezlenerek, belirlenen genlerin (sitokrom-c, kaspaz-3, bcl-2, bax) ekspresyon
seviyeleri incelendi.
Bulgular ve Tartışma
T/G HA VSMG hücrelerinde uygulanan nanopartikülün 48. saatte LC50 değeri 15 µM olarak belirlendi (p<0.0001).
MTT analiz sonucu belirlenen dozların aort düz kas hücreleri üzerine uygulanmasında kontrole kıyasla, BAX geni
ekspresyon düzeyinde en yüksek artışın 1000 μM (20.28 kat, F: 407.687, p<0,0001) dozda olduğu saptanmıştır.
Sitokrom-c ekspresyon düzeyindeki en yüksek artış 1000 μM dozda görülmüş ve doza bağımlı artışlar saptanmıştır
(175.73 kat, F: 968.84, p<0.0001). Bunlarla birlikte, kaspaz-3 geninin aktivasyonunda, uygulamaların yapıldığı tüm
dozlarda, kontrole kıyasla artışlar gözlemlenmiş ve en yüksek artış, 400 μM dozda belirlenmiştir. ( 8.91 kat, F: 173.44,
p<0.0001). TiO2 nanopatikülünün, doza bağımlı olarak yarattığı değişimler dikkate alındığında; bcl-2 geni ekspresyon
düzeyinde ise istatiksel olarak bir fark görülmemiştir. Sonuç olarak; TiO2 nanopartiküllerinin, doza bağlı olarak, T/G
HA VSMG hücrelerinde, apoptotik proteinlerin ekspresyon düzeyleri üzerine etki ettiği ve mitokondrial geçirgenliği
değiştirerek apoptotik hücre ölümünü tetiklemiş olabileceği düşünülmektedir.
Teşekkür
T.C. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi'ne ve T.C. Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve
Geliştirme ve Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz. (Proje No: 2015/218)
Anahtar Kelimeler: Titanyum dioksit, Nanopartikül, Apoptoz, Aort Düz Kas Hücre Serisi
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(13120) Titanyum dioksit Nanopartiküllerinin, T/G HA VSMC (Aort Düz Kas)
Hücreleri Üzerinde Yarattığı Oksidatif Stresin qRT-PCR Yöntemi ile Belirlenmesi /
Determination of Oxidative Stress Caused by Titanium dioxide Nanoparticles on T/G
HA VSMC (Aorta Smooth Muscle) Cells by qRT-PCR Method
ELVAN BAKAR 1, MÜMİN AKICI 1, PELİN TÜRKER 1
1
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
elvanbakar@hotmail.com
Giriş Günümüzde nanoteknoloji, sağladığı avantajlar nedeniyle oldukça hızlı gelişen çalışma alanlarından biridir.
Nanoteknolojin günümüzde ve gelecekte sunacağı faydalar ile ilgili olarak önemli araştırmalar yapılmakta ve hızlı bir
bilgi birikimi sağlanmaktadır. Ancak kullanılan nanomateryallerin muhtemel risklerinin değerlendirildiği araştırmalar
kısıtlı sayıdadır. Nanoteknoloji alanındaki faliyetlerin hızla çoğalması, nano boyuttaki materyallerin toksik etkileri
konusunda yapılması gereken çalışmalarıda zorunlu kılmıştır. Nanopartiküllerin oksidatif strese yol açarak, nükleik
asitler, proteinler ve lipidler gibi biyomoleküller üzerinde toksik etki oluşturduğuna dair çalışmalar mevcuttur.
Oksidatif stresin çok çeşitli mekanizmalar ile DNA hasarını tetikleyerek genomik kararsızlığa sebep olduğu
bilinmektedir. Hücre içinde veya dışında oluşan reaktif oksijen türleri (ROS), nanoyapılı malzemelerin toksisitesinin
değerlendirilmesinde ele alınan temel unsurların başındadır. ROS'nin yanında, stres proteinleri olarak tanımlanan, ısı
şok proteinleri de hücresel stresin belirlenmesinde önem arz etmektedir. Titanyum dioksit (TiO2), endüstride yaygın
olarak kullanılan nanopartiküllerin başında gelmektedir. TiO2 nanopartikülü birçok alanda (kağıt, plastik, boya,
vernik üretiminde, kozmetik ürünlerde, ilaç ve gıda sanayinde) katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızda
yaygın kullanıma sahip olan TiO2 nanopartiküllerinin, sağlıklı insan aort düz kas hücreleri olan T/G HA VSMC hücre
serilerinde yarattığı oksidatif stresin qRT-PCR ile belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
İnsan düz kas hücre serisi (T/G HA VSMC); Dulbecco’s Minimum Essential Medium (DMEM), HAMS F 12 (1:1)+
% 5 FBS ile yetiştirilmiş ve literatür taramaları dikkate alınarak 3.75 μM, 7.5 μM, 15 μM, 30 μM, 60 μM' lık dozları
ve bunun yanı sıra 400, 800 ve 1000 μM’ lık dozlarda TiO2 eklenen hücreler, 48 saat 37°C’de %5 CO2 içeren
inkübatörde inkübe edildi. RNA izolasyonları yapıldı (TRIzol İnvitrogen, USA). RNA’lardan spesifik primerler
vasıtasıyla komplementer DNA'lar (cDNA) sentezlenerek, süperoksitdismutaz (SOD), katalaz (CAT), glutatyon
(GSH) ve bir ısı şok proteini olan hsp70 protein genlerinin ekspresyon seviyeleri incelendi.
Bulgular ve Tartışma
Kontrol grubu ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, TiO2 nanopartikülünün T/G HA VSMC hücrelerinde SOD ve
GSH geninin ekspresyon düzeylerinde ki artışlar sırasıyla en yüksek 400 μM’lık dozda (F: 20.689, p<0.0001), 1000
μM'lık dozda (F: 93.890, p<0.0001) gözlemlenmiştir. CAT geninin ekspresyonunda ise en yüksek artış ise uygulanan
en düşük doz olan 3.75 μM’lık dozda tespit edilmiştir (F: 56.089, p<0.0001). Ayrıca ısı şok proteini olan HSP70
geninin ekspresyon düzeyinde de doza bağlı artış belirlenmiştir (F: 240.178, p<0.0001). Sonuç olarak; TiO2
nanopartikülünün belirlenen dozlarda, insan aort düz kas hücre hattı olan T/G HA VSMC hücrelerinde oksidatif strese
yol açtığı ve strese karşı hücrenin savunma mekanizmasını tetiklediği düşünülmektedir.
Teşekkür
T.C. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi'ne ve T.C. Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve
Geliştirme ve Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz. (Proje No: 2015/218)
Anahtar Kelimeler : Nanopartikül, Oksidatif Stres, Aort Düz Kas Hücresi, qRT-PCR
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(12494) Peyzaj Tasarım Çalışmalarında Kullanılan Yeşil Çatıların Sürdürülebilir Yapı
Sistemleri Açısından Değerlendirilmesi / Green Roof Used in Landscape Design Studies
Evaluation of Sustainable Construction Systems
ELİF AKPINAR KÜLEKÇİ 1
1
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
eakpinar@atauni.edu.tr
Giriş
İnsanoğlunun bireysel faaliyetleri sonucu ortaya çıkan küresel ısınma etkilerinin giderek daha fazla hissedilmeye
başladığı dünyamızda, enerji kaynaklarını verimli kullanabilmek, alternatif enerji kaynakları üretebilmek, su
kaynaklarının kontrolünü sağlayabilmek ve yapı sektöründe çevre dostu malzemeler tercih etmek, sadece maliyetlerin
en aza düşürülmesinde değil, aynı zamanda toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesinde de önemli bir hale gelmiştir.
Tarihsel süreç içerisinde farklı iklim, kültür ve coğrafik yapıların etkileriyle, mimari yapı sistemleri açısından farklı
sonuçlar ortaya çıkmıştır. Fakat teknolojik gelişmeler ve nüfusla orantılı olarak artış gösteren bina sayısı özellikle kent
merkezlerinde rekresyon ve acık alanların azalması gibi sorunlar mevcut binalardaki atıl mekanların değerlendirilmesi
fikrini doğurmuştur. Buna paralel olarak yeşil kavramı ön plana çıkmış ve yeni inşa edilen tüm kamu ve özele ait
binalarda; enerji tasarrufu ve kaynak verimliliği sağlayan, çevreye daha az karbondioksit yayan ve yeşil alanların
sürdürülebilirliğini esas alan bir yeşil bina anlayışı hakim olmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, dünyada ve
ülkemizde pek çok örneği bulunan yeşil çatıların tarihi süreç içerisinde gelişimine bakılarak, ortaya çıkış süreci, işlevi,
kullanım şekilleri ve peyzaj tasarım çalışmalarında sürdürülebilir yapı sistemleri açısından yeşil çatı uygulamalarının
avantajlı ve dezavantajlı yönleri ele alınmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışmanın ana materyalini literatür çalışmaları oluşturmaktadır. Yöntem olarak ise, dünyada ve ülkemizde pek çok
örneği bulunan yeşil çatılara ait, yerli ve yabancı pek çok kaynaktan elde edilen veriler, sürdürülebilirliğin temel
bileşenlerinden olan ekoloji, ekonomi ve toplum çerçevesinde ele alınarak değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Çalışma sonucunda, yeşil çatıların kullanım amaçları, ekolojik, ekonomik ve sosyal yönden avantajlı yönleri,
kullanımında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: yeşil çatı, sürdürülebilirlik, peyzaj
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(12563) Doğu Anadolu Bölgesindeki Peyzaj Uygulamalarında Kullanılan Bazı Süs
Bitkilerinin Ekolojik İhtiyaçlarının Van İli Örneğinde İncelenmesi / Investigation of the
Ecological Needs of Some Ornamental Plants Used in Landscape Applications in
Eastern Anatolia Region in the Case of Van
OKAN YELER 1, ONUR ŞATIR 1
1
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
okanyeler@gmail.com
Giriş
Peyzaj uygulamalarında en önemli materyallerden birisi süs bitkileridir. Uygulamaya renk veren, tasarıma canlılık
katan ve doğal bir görüntü ortaya koyan en önemli faktör yine süs bitkileri olarak gözlemlenmektedir. Bu kapsamda
uygulama çalışmaları yapılırken bu bitkilerin ekolojik ihtiyaçlarının iyi belirlenmesi ve tür seçimlerinin bu doğrultuda
yapılması gerekmektedir. Doğu Anadolu Bölgesinde ki zorlayıcı iklim şartları ve diğer çevresel etkenlerin etkisi ile
bitkisel üretim Van ilinde diğer illere nazaran oldukça azdır. Mevcut süs bitkisi olarak yetişebilen bazı türler ise iyi
bilinmediğinden dolayı ortaya çıkartılamamıştır. Bu nedenle tercih edilecek türler de iklim koşulları göz önünde
bulundurularak bölge peyzaj ekolojisine uygun ve üretim maliyetlerinin nispeten daha düşük olduğu türlerin seçilmesi
hususu ortaya çıkmaktadır. Van ilinde sosyal, kültürel, insan ve çevre ilişkilerinin canlandığı piknik vs. alanları ve
turizm alanlarında yapılan peyzaj tasarımlarında kullanılan süs bitkisi türleri daha önceki çalışmalar incelendiğinde
çok fazla türün kullanılmadığı ve doğru türlerin doğru ekolojik ihtiyaçlar doğrultusunda tasarım kapsamında
uygulanmadığı gözlemlenmiştir. Bu da İl’de çeşitli amaçlarla yapılan peyzaj tasarımlarında ekolojik faktörlerin
önemini ve modellemelerin bu doğrultuda ortaya konulması gerekliliğini göstermiştir. Yapılan bu çalışmada Van
ilinde peyzaj uygulamalarında kullanılan örnek türler bitki gruplarına göre belirlenerek ekolojik ihtiyaçları ortaya
konulmuştur. Böylece yapılacak tasarımlara bir altlık oluşturması ve yeni peyzaj projelerine katkı sağlanması
amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışma materyali olarak Van ilinde peyzaj uygulamalarında kullanılan ve bölgede yetişen 39 doğal tür kullanılmış
ve bu örnek türler bitki gruplarına göre ayrılarak ağaç, çalı, yer örtücü ve mevsimlik türler olarak belirlenmiş ve her
gurupta ele alınan 3’er tür üzerinden ekolojik ihtiyaçlar ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Çalışma çıktıları incelendiğinde peyzaj uygulamaları yapılırken süs bitkileri türleri sadece fonksiyonel ve estetik
amaçlar doğrultusunda değil, türlerin gereksinim duyduğu ekolojik ihtiyaçlar ve bölgenin sahip olduğu ekolojik
faktörler göz önünde bulundurulması gerektiği, özellikle kentsel peyzaj düzenlemesinde amaç kısa süreli güzel
mekânlar oluşturmak olması değil, bunun yerine doğaya ve insan yaşamına uzun vadede psikolojik ve estetik yönden
katkı sağlayan sürdürülebilir mekânlar oluşturmak olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda baktığımızda
bölgenin ekolojik durumu ve buna uygun kullanılan türler önemli olmaktadır. Süs bitkilerinin sağlıklı gelişmesi ve
bunu sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları ekolojik faktörler peyzaj tasarımı yapılırken mutlaka göz önünde
bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Süs Bitkileri Ekolojik İhtiyaçları, Van İli Ekoloji, Peyzaj Uygulamalarında Ekoloji, Doğu
Anadolu Bölgesi Ekoloji
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(13148) Kentsel Açık ve Yeşil Alan Planlama ve Kent Ekolojisi / Urban Open and
Green Space Planning and Urban Ecology
EMRAH YILDIRIM 1, PINAR ZEĞEREK 2, VELİ ORTAÇEŞME 3
1
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
2
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ABD
3
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
eyildirim@akdeniz.edu.tr
Giriş
Sanayi Devrimi ile kentlerde hızlı bir dönüşüm ve değişim yaşanmaya başlamıştır. Hızlı kentleşmeyle birlikte
yerleşmelerdeki değişim ve gelişim, nüfus yoğunluğunu arttırmış bu gelişim süreci ekolojik düzenin değişmesine,
işlevsel alanlar ve doğa arasındaki dengenin bozulmasına yol açmıştır. Bu durum kentsel alan içindeki açık ve yeşil
alanların önemini daha da artırmıştır. Ekosistemin ve çevre sağlığının korunması açısından önemli bir yer tutan açık
ve yeşil alanlar, kentlerde insan yaşamı ve gereksinimleri açısından birçok işlevi yerine getirmesinin yanı sıra kentlerin
fiziksel yönden dengesini sağlama, kent gelişimini sınırlandırma, kente mikroklimatik özellikler kazandırma gibi
işlevleri de barındırmaktadır. Peyzaj ekolojisinin temel kavramları olan peyzaj matrisi, peyzaj yaması ve peyzaj
koridoru ile bunların oluşturduğu desenin canlılar açısından yaşamsal önemi bulunmaktadır. Kent planlamada yeşil
alanların yama-koridor-matris ilişkilerinin sağlanması kentlerde ekolojik yapıyı da desteklemektedir.
Materyal ve Metot
Peyzaj yamalarının geçiş koridorlarıyla birbirine bağlanması canlıların hareketliliğini artırmakta, dolayısıyla üreme,
beslenme ve barınma olanaklarını çeşitlendirmektedir. Bu sebeple, kentsel bir matris içerisinde bulunan ve peyzaj
yaması niteliğindeki yeşil alanların, peyzaj koridoru özelliği taşıyan doğal vadiler, akarsular, ağaçlandırılmış caddeler,
bulvarlar ve diğer doğrusal hatlar ile birbirine bağlanarak bir yeşil alan sisteminin oluşturulması, kentsel açık ve yeşil
alan planlamasının temel hedefi olmalıdır. Çalışmada, Antalya ili Manavgat ilçesinin açık ve yeşil alanları ele alınmış,
1/10.000 ölçekli Nazım İmar Planı paftalarından yararlanılarak mevcut yeşil doku tespit edilmiş, bu doku yamakoridor-matris ilişkisini sağlama yönünden irdelenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Ülkemizde kent planlamasını ve bu kapsamda yeşil alan planlamasını yönlendiren yasal unsur imar mevzuatıdır. Bu
mevzuatta yeşil alanlara ilişkin öngörü, kişi başına 10 m2 yeşil alan sağlanmasıdır. Mevzuatta yeşil alan ve kent
ekolojisi ilişkisi gözetilmemiş olup, bu durum planlama ekibinin insiyatifine bırakılmıştır. Bu nedenle yeşil alanların
kent ekolojisini destekleyen bir sistem içinde planlanmaması sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Antalya’nın
Manavgat ilçesinde de durum bu şekildedir. İmar planlarının incelenmesi sonucunda bir yeşil alan planlama
yaklaşımının olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla mevcut yeşil alanlar kent dokusu içinde birbirinden izole bir
şekilde yer almaktadır. İmar planlama aşaması bir kentin sağlıklı yapılanması bakımından ilk ve en önemli aşamadır.
Bu aşamada dünyada birçok örneği görülen yeşil alan sistem uygulamalarından yararlanılması ve kentlerin kendine
özgü niteliklerinin de göz önünde bulundurularak bir yeşil alan sistemi geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. İmar
Planlama aşamasında yeşil alanların yeterli büyüklükte tasarlanması, öngörülen yeşil alanların kent dokusunda düzenli
dağılımının sağlanması, yeşil alanların yeşil koridorlarla birbirine bağlanarak, kente organik bir doku kazandırılması
önemlidir. Nyhuus (1992)'e göre ekolojik açıdan iyi bir yeşil alan sisteminin dört unsuru bulunmaktadır. Bunlar:1.
Belirli sayıda büyük yeşil alan; 2. Çok sayıda küçük yeşil alan; 3. Yeşil alanlar arasında koridorlar; 4. Büyük yeşil
alanların etrafında geçiş bölgeleri ve çevredeki orman ve tarımsal alanlarla bağlantılar. Bu çalışmada, kentsel açık ve
yeşil alanların planlanmasında peyzaj ekolojisi bilgisinin planlama sürecinde nasıl kullanılabileceği ve iyi planlanmış
bir yeşil alan sisteminin kentlerde ekolojik yapıyı nasıl destekleyeceği tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Peyzaj Ekolojisi, Kent ekolojisi, Kentsel Açık ve Yeşil Alan Planlama, Manavgat
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(13394) Maden Sahaları Onarım Çalışmalarında Türkiye ve Dünya’daki Örneklerinin
İncelenmesi/ Investigation on Restoration of Mine Land in Turkey and in the World
YELİZ EMECEN 1, MUHİBE ASLI ALP 2
1
ONDOKUZ MAYIS UNİVERSİTESİ
2
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
yeliz.emecen@gmail.com
Giriş
Peyzaj, sürekli değişim halindedir. Doğal nedenlerin yanı sıra insan kaynaklı etkenler peyzajdaki bu değişimi geri
dönüşümü zor noktalara taşımaktadır. İlk olarak tarımla başlanan bu müdahale sanayi devrimi, kentleşme, madencilik
faaliyetleri, turizm, ormancılık, ulaşım, rekreasyon vb. insan kullanımlarına bağlı olarak doğal yapıyı olumsuz yönde
etkilemektedir. Bu da o peyzajın içerisindeki ekosistem yapısını bozmakta, flora ve faunayı ve biyolojik çeşitliliği
olumsuz yönde etkilemekte hatta yok olmasına neden olmaktadır. Peyzaj planlama ve peyzaj onarım çalışmalarıyla
peyzajın yeniden doğaya kazanımı sağlanmaya çalışılmaktadır. Onarım çalışmalarında çeşitli teknik ve yöntemlerle
ya bozulan alan eski işlevi tekrar kazandırılmaya ya eski haline yakın bir şekilde iyileştirilmeye ya da tamamen farklı
bir işlev getirilerek alanın yeniden geri dönüşümü sağlanmaya çalışmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de ve Dünya’da
yapılan madencilik faaliyetleri sonrasında bozulan alanın geri kazanımına açısından peyzaj onarımına ilişkin yapılan
çalışmalar incelenmiştir.
Materyal ve Metot
Literatür taraması yapılarak Türkiye ve Dünya’daki madencilik faaliyetleri araştırılmıştır. Yapılan faaliyetlerde
madencilik sonrası çıkarım sahasının onarımına ilişkin alınması gereken tedbirler belirlenmiştir. Alınan planlama
kararları ve buna ilişkin yapılan uygulama çalışmaları incelenmiştir. Madencilik faaliyetlerine ilişkin hazırlanan
yönetmelikler ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın oluşturmuş olduğu maden sahaları rehabilitasyon eylem planı
incelenmiştir. Türkiye ve Dünya’daki madencilik sonrası yapılan çalışmalar kıyaslanmış ve değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan inceleme sonucunda Türkiye madencilik faaliyetleri sonrasında onarım çalışmalarının son yıllarda önem
kazandığı görülmüştür. Genellikle maden faaliyeti başlamadan önce alınan üst örtünün çıkarım bittikten sonra alana
getirilerek bitkilendirme, ağaçlandırma çalışmalarıyla alanın geri kazanımı sağlanmıştır. Dünya’daki örnekleri
incelendiğinde ise bitkilendirme, ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra alanın toplumun sosyokültürel faaliyetlerine
cevap verecek niteliklerde kullanımlara açıldığı görülmektedir. Kapalı ocak sistemiyle işletilen bir madenin daha
sonrasında müze olarak dönüştürülmesi, açık maden sahalarının kent parkına, golf sahasına, konser alanına, oluşan
yapay göllerin gerekli tedbirler alınarak rekrasyonel amaçlı kullanıma ya da turizm amaçlı bir otele dönüştürüldüğü
görülmektedir. Ülkemizde de bu alanlar kentler için önemli rekreasyon alanı olarak canlandırılması böylelikle kentsel
aktif yeşil alan miktarına katkı sağlayacağı hususu göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu tür geri
dönüşümlerle hem alanın flora ve fauna açısından canlanması sağlanırken insanlar için de aktif olarak
kullanabilecekleri nitelikli alanların oluşturulması sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Peyzaj Ekolojisi, Peyzaj Onarımı, Peyzaj Planlama
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Introduction
The city of Samsun is undergoing various urban changes like the other Anatolian cities in order to supply with the
increase in the population density and the needs of the society such as transportation, housing and infrastructure. These
changes affect the natural landscape structure of the city as well as the physical structure. The fragmentation of patches
which is the basic element of the landscape changes theirs character in terms of shape and size. As a result, the habitats
within patches shrink and destroy, and ecologically the connection reduces between habitats, isolation and edge effects
occurs, and the life cycle are effected. For this reason, firstly it is necessary to be identified the areas that will be
exchanged by urbanization or any other human disturbance, to be defined the existing landscape structure, and
important habitats, sensitive species by determining fauna and flora related to the area. Then by taking into account
the information obtained, urban planning decisions must be taken in consideration of habitat size of species so as to
cause minimum damage of natural integrity of the city. In cities that have been destroyed by fragmentation, it is
necessary to design from the smallest urban space to the largest scale natural system on the purpose of making habitat
functional again, and to take measures to restore the connection which is broken between patches fragmented. As a
result of this study, it has been tried to determine the fragmentation situation and to evaluate landscape damage
resulting from the effects of rapid urbanization in recent years in Atakum districts. In this context, it is aimed that this
study will constitute a guiding element in future urban landscape planning studies.
Material and Methods
This study is conducted for the Atakum district of Samsun province. The district, which was summer resort in the
past, has begun to grow with the establishment of the UNIVERSITY campus. There has been great changes in the
landscape in this area. In order to evaluate the Atakum district, 1/1000 implementary development plan from the
zoning directorate are provided. Afterwards, artificial and natural fields were classified and vector data were obtained
by using Arcgis program.
Results and Discussion
It is seen that the forest cover in Atakum province undergoing changes. It is also seen that green areas patches are in
large numbers and small sizes. It is an indication that the use and integrity of the green area is not taken into account
during the actual construction of this area. Increasing construction will deteriorate the natural structure of the city as
well as adversely affect the climatic conditions in that region. As a result, future studies for Atakum district, it seems
that decisions need to be taken in order to take into consideration the landscape integrity and landscape planning
studies are needed.
Key Words: Landscape Ecology, Fragmentation, Landscape Planning, Connectivity
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Giriş
Doğanın dış olumsuz faktörlerle değiştirilmesinin hatta bozulmasının sonucunda, dünya üzerinde her gün yaklaşık
140 bitki ve hayvan türü yok olmaktadır. Günümüzde kent içerisindeki arazi kullanımında sürekli yaşanan değişim ve
kent yakın çevresindeki alanlardaki yoğun tarım faaliyetleri nedeniyle, doğal ve yarı doğal habitatlarda büyük kayıplar
meydana gelmektedir. Tozlaşma bahçeleri, özellikle kentsel alanlardaki azalan tozlaştırıcı nüfusunu dengelemek, kent
içerisindeki bitki çeşitliliğini artırmak ve daha sağlıklı, kaliteli, kimlikli ve yaşanabilir kentler oluşturabilmek
açısından önem taşımaktadır. Araştırma, tozlaşma bahçelerinin tesisinde dikkat edilmesi gereken unsurların ortaya
konulması ve yurt dışında bu bahçelerde yoğun olarak kullanılan bitki türleri içerisinden, İstanbul şartlarında doğal
olarak yetişen türlerin tespit edilmesine yöneliktir.
Materyal ve Metot
Araştırma kapsamında ilk aşamada, gerekli literatür taramaları yapılarak, tozlaşma bahçesi tesisinde dikkat edilmesi
gereken unsurlar belirlenmiş ve Dünya üzerindeki tozlaşma bahçelerinden örnekler verilmiştir. İkinci aşamada
İstanbul şartlarında doğal olarak yetişen ve tozlaşma bahçelerinde kullanım potansiyeli olan türlerin tespiti için, Mihail
Garbuzov ve Francis L. W. Ratnieks tarafından yapılan, ‘The Strengths and Weaknesses of Lists of Garden Plants to
Help Pollinators’ araştırması, referans olarak kabul edilmiştir. Bu araştırmada tespit edilmiş olan 38 cins incelenmiş
ve İstanbul koşullarında doğal olarak yetişen 27 cinse ait 137 tür tespit edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Kentleri tozlaştırıcılar için elverişli hale getirmek, kentsel alanlarda sağlıklı tozlaştırıcı popülasyonlarının varlığını
desteklemekte ve tozlaştırıcıların hareketine yardımcı olacak yaşam alanı koridorlarının sağlanması yoluyla daha
geniş bir peyzajda bağlantı ortamı da sağlamaktadır. Aynı zamanda bu bahçeler, bitki verimliliğini artırmakta,
biyoçeşitliliğe katkı sağlamakta, eğitim ve gözlem imkanları oluşturmaktadır. Bu bahçeler ile kentlerdeki tozlaştırıcı
nüfusunun dengeleneceği, bu canlılar ile tozlaşan bitkilerin kalitesinde artış gözleneceği ve kentte yaşayan insanlar
için daha yaşanılabilir ortamlar oluşturulabileceği sonucuna varılmıştır. Araştırma kapsamında bu bahçelerin, farklı
kentsel ortamlarda (park ve bahçeler, çatı ve teraslar, yol kenarları vb.) tesis edilebileceği ve pek çok bahçe tipi ile
ilişkili şekilde düzenlenebileceği belirtilmiştir. Tespit edilen 137 türün, kaya bahçeleri, koku bahçeleri, çatı ve teras
bahçeleri gibi farklı bahçe tiplerinde kullanılması ile, bu bahçelerin potansiyel tozlaşma bahçelerine dönüştürülmesine
dair öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tozlaşma, Kent Ekolojisi, Biyoçeşitlilik, İstanbul
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Giriş
Milli park, bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile
koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını ifade eder. Ülkemizde doğal ve kültürel değerlere sahip
olan ve bunun yanı sıra insanlara rekreasyonel açıdan bir çok imkan sunan milli parklar bulunmaktadır. Böyle bir
potansiyele sahip ülkemizde, milli parklar ve onların sahip olduğu doğal (jeomorfolojik/biyolojik), kültürel
(arkeolojik/tarihi) ve rekreasyonel kaynak değerlerinin tespiti ve birbirleri ile karşılaştırılması ve bölgelere göre
dağılımlarının ortaya konulması ülkemizde ne tür renk ve değerlere sahip olduğumuzu ortaya koyacaktır. Ayrıca
kentten uzaklaşarak doğayla baş başa kalmak isteyen ve doğa içerisinde rekreasyonel faaliyetlerde bulunmak isteyen
günümüz insanı için milli parklar mekan görevi görmektedir. Milli parklar arasında yapılan rekreasyonel açıdan
karşılaştırmalar, rekreasyonel potansiyele sahip olup bu konuda yetersiz olan milli parkları ortaya çıkaracak, bu
konuda yapılması gerekenlere ışık tutacaktır.
Materyal ve Metot
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu ‘Milli
Parklar’ kitabı ve http://www.milliparklar.gov.tr sitelerinde bulunan bilgiler baz alınarak yapılan bu çalışmada
ülkemizde bulunan milli parklar ilk aşamada 'genel özellikler', 'kaynak değerleri' ve 'rekreasyonel imkanlar' ana
başlıkları altında alt başlıklara ayrılarak tablolaştırılmıştır. Tabloda bulunan alt başlıkların altına her milli park için
ilgili bilgiler yazılmıştır. Rekreasyonel imkanlar başlığı altında bulunan rekreatif aktiviteler (tüm milli parklarda
bulunan tüm aktiviteler) milli parkta bulunup bulunmamasına göre değerlendirilmiştir. İkinci aşamada tabloda yer
alan bu bilgiler, milli parkların 'bölge bazında dağılımı ve oranları' 'rekreasyon türlerinin dağılımı ve oranları',
'arkeolojik/tarihi değer açısından dağılımı ve oranları' ve 'jeomorfolojik/biyolojik değer açısından dağılımı ve
oranları' olmak üzere dört başlık altında birbirleri ile karşılaştırılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Elde dilen bulgular ışığında Türkiye'de gerek tarihi gerekse doğal açıdan önemli kaynak değerlerine sahip milli
parkların bulunduğu sonucuna varılmıştır. Ancak bu değerlere sahip olan bazı milli parklarımızın potansiyeli olduğu
halde rekreasyonel açıdan yetersiz olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırma esnasında milli parklarımızın önemli bir
kısmının sahip olduğu flora ve fauna ile ilgili net bilgilere ulaşılamamıştır. Yapılan milli parkların 'arkeolojik/tarihi
değer açısından dağılımı ve oranları' ve 'jeomorfolojik/biyolojik değer açılarından dağılımı ve
oranları' karşılaştırmaları sonucunda Türkiye'deki milli parkların büyük bir kısmının arkeolojik/tarihi ve
jeomorfolojik/biyolojik kaynak değerlerine sahip olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Milli parklar, Rekreasyon, Kaynak değerler
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Giriş
İstanbul metropolü tarihten gelen özelliklerinin yanında doğal peyzaj özellikleriyle de öne çıkan bir kenttir. Sahip
olduğu bitki biyoçeşitliliği açısından Dünya'nın birçok ülkesinden daha fazla sayıda taksona sahiptir. Türkiye
florasındaki kayıtları esas alan bir değerlendirmeye göre İstanbul florasına kayıtlı 2512 takson bulunmaktadır. Bu
bitkilerin liste olarak olarak bilinmesinin yanında mekansal olarak dağılımlarının da ortaya konması doğa koruma ve
fiziksel planlama açısından oldukça önemlidir. Bu kayıtların hangi bölgelerde yoğunlaştığı hangi bölgerde azaldığının
bilinmesi, hem yapılacak flora araştırmalarına hem de ekoloji temelli çalışmalara ışık tutacaktır. Bununla birlikte,
bitkilerin toplandığı yerlerin geçmişteki arazi örtüsü ile günümüzdeki arazi örtüsünün karşılaştırılması sonucunda da
bölge florasının güncel varlığı hakkında bazı değerlendirmeler yapılabilecektir. Bu kapsam doğrultusunda, İstanbul
Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı'nda, İstanbul florasına
ait kayıtların toplanması ve mekansal dağılımının ortaya konacağı bir veritabanının kurulması için çalışmalar
yürütülmektedir. .
Materyal ve Metot
Bu çalışmada,1965-1985 yılları arasında P.H.Davis ve ekibi tarafından hazırlanan Flora of Turkey and the East
Aegean Islands (Flora of Turkey) adlı eserdeki kayıtlı takson bilgileri incelenerek bir değerlendirme yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Buna göre A2(A) Istanbul ve A2(E) Istanbul kodu ile kayıtlı bitkiler belirlenmiş ve toplandıkları yer bilgileri
kullanılarak bir veri seti oluşturulmuştur. Elde edilen veri setinden yola çıkarak tespit edilen konumlar sınıflandırılmış
ve Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak örnek alım noktalarının mekansal yoğunlukları ve haritası ortaya
çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Flora, Mekansal Dağılım, Biyoçeşitlilik, İstanbul
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Giriş
Kırsal alanlardan kentlere göçler, endüstriyel gelişmeler, nüfus artışı ve yoğun tarımsal üretim faaliyetleri atık
miktarını ve çeşitliğini hızla arttırmaktadır. Kentsel yaşam içinde gün geçtikçe artış gösteren atık sular önemli kentsel
atıklardan birisidir. Atık sular; atık su arıtma tesislerinde arıtma işlemlerinden geçirildikten sonra ortaya atık su arıtma
suyu ve atık su arıtma çamuru meydana gelmektedir. Atık su arıtma suyu ve atık su arıtma çamurunun çevreye zarar
vermeden bertaraf edilmesi gerekmektedir. Atık su arıtma suları tarımsal alanlarda sulama, itfaiyecilikte yangın
söndürme, endüstriyel alanlarda ürün işleme veya yıkama amacıyla tekrar kullanılabilmektedir. Atık su arıtma
çamurlarının büyük bir kısmı katı atık depolama tesislerinde veya arazide depolanmaktadır. Diğer kısım ise tarım,
orman, maden ocakları ve peyzaj alanları gibi yerlerde toprağa karıştırılarak bertaraf edilebilmektedir. Atık su arıtma
çamurunun süs bitkileri yetiştiriciliğinde kullanım şansının olduğunu belirten farklı çalışmalar bulunmaktadır. Bu
çalışma, yalancı akasya tohumlarının farklı oranlardaki arıtma çamuru ortamında yetiştirme olanağını belirlemek için
yürütülmüştür.
Materyal ve Metot
Bu çalışma, Mart 2017 - Haziran 2017 tarihleri arasında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi’ne ait açık alanda saksı kültüründe gerçekleştirilmiştir. Yalancı akasya tohumları % 25 arıtma çamuru + %
75 toprak (S1), % 50 arıtma çamuru + % 50 toprak (S2), % 75 arıtma çamuru + % 25 toprak (S3) ve % 100 arıtma
çamuru + % 0 toprak (S4) karışımlarını içeren 25 litrelik plastik saksılara 0,5 cm derinliğinde 24 Mart 2017 tarihinde
ekilmiştir. Deneme, tesadüf parselleri deneme desenine göre üç tekerrürlü kurulmuş. Deneme boyunca yağış
durumuna göre yetiştirme ortamlarına sulama yapılmış, yetiştirme ortamlarında gelişme gösteren yabancı otlar elle
sökülmüştür. Denemeden yetiştirme ortamlarının drenaj E.C.'si ve pH'ı, kök uzunluğu, bitki boyu, gövde çapı, taç
çapı, kök ağırlığı, üst aksam ağırlığı, bitki ağırlığı, dal sayısı, dal uzunluğu, daldaki yaprak sayısı, toplam yaprak
sayısı, yaprak eni ve yaprak uzunluğu verileri elde edilmiştir. Elde edilen verilere SPSS 23 istatistik programı yardımı
ile Varyans (ANOVA) analizi, Pearson Korelasyon testi ve Duncan çoklu karşılaştırma testi (p=0,05’e göre)
uygulanmıştır.
Bulgular ve Tarışma
Yapılan varyans analizlerine göre; yetiştirme ortamlarının kök ağırlığı, üst aksam ağırlığı ve bitki ağırlığı üzerine
etkisi % 95 güvenle önemli bulunmuştur. En yüksek kök ağırlığı (0,40 g) S3 ortamında, en yüksek üst aksam ağırlığı
ise aynı istatiksel grupta yer alan S4 (3,91 g), S3 (3,22 g) ve S2 (1,52 g) ortamlarında gerçekleşmiştir. Yetiştirme
ortamlarının diğer parametreler üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur. Bitki boyu, taç çapı, dal uzunluğu, daldaki yaprak
sayısı ve kök uzunluğu değerleri atık su arıtma çamuru oranındaki artışla beraber yükselme gösterdiği tespit edilmiştir.
Bitki boyu; 9,13 cm (S1) ile 14,29 cm (S4) taç çapı; 11,63 cm (S1) ile 21,57 cm (S4) arasında değişmiştir. En düşük
kök uzunluğu (9,17 cm) S1 ortamında, en yüksek kök uzunluğu da (14,00 cm) S4 ortamında gerçekleşmiştir. Sonuçlar
yalancı akasya tohumlarının yetiştiriciliğinde % 75 (S3) ve 100 (S4) atık su arıtma çamurunun kullanılabileceğini
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Atıksu arıtma çamuru, Robinia pseudoacacia, Süs bitkileri, Yetiştirme, Tekrar kullanım
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Giriş
Türkiye doğal çiçek soğanlarının zenginliği ile ön sıralardadır. Yüzyıla aşkın bir süredir Türkiye’den diğer ülkelere
doğal çiçek soğanları ihracatı devam etmektedir. Türkiye yılda yaklaşık 2,5 ile 3 milyon dolar doğal çiçek soğanları
ihracatından gelir elde etmektedir. İhracatı yapılan soğanların büyük bir kısmı doğal ortamından sökülmesi ile elde
edilmektedir. Geri kalan kısım ise büyütme ve üretim yöntemleri ile elde edilmektedir. Doğal çiçek soğanlarının
toplanması, üretimi, hasadı, depolanması ve ihracatı doğal çiçek soğanlarının doğadan toplanması, üretimi ve
ihracatına ilişkin yönetmelikle düzenlemektir. Çevre uzunluğu 4 cm üzerinde olan Toros kardeleni (Galanthus elwesii)
soğanlarının ihracatına kota ile izin verilmektedir. 2017 ihracat yılında, 4 milyon Toros kardeleni soğanının doğadan,
3 milyon Toros kardeleni soğanının ise üretimden ihracatına izin verilmiştir. Bu çalışma, Toros kardeleni soğanlarının
farklı oranlardaki atık su arıtma çamurunda yetiştirmenin soğan ve bitki gelişim özelliklerine etkilerini belirlemek için
gerçekleştirilmiştir.
Materyal ve Metot
Bu çalışma; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi açık alanında 2017 Ocak - Mayıs
ayları arasında, saksı kültüründe yürütülmüştür. Bitkisel materyak olarak çevre uzunluğu 4 cm olan Toros kardeleni
soğanları, yetiştirme ortamı olarak; % 0 arıtma çamuru + % 100 toprak (Y1), % 25 arıtma çamuru + % 75 toprak (Y2),
% 50 arıtma çamuru + % 50 toprak (Y3), % 75 arıtma çamuru + % 25 toprak (Y4) ve % 100 arıtma çamuru + % 0
toprak (Y5) karışımları kullanılmıştır. Yetiştirme ortamları 15 litrelik plastik saksılara doldurulduktan sonra Toros
kardeleni soğanları ortamlara soğan burnu yetiştirme ortamı üzerinde kalacak biçimde dikilmiştir. Dikim sonrası
sulama yapılmış, yetiştirme ortamlarından çıkan yabancı otlar elle sökülmüştür. Deneme tesadüf parselleri deneme
desenine göre 3 tekerrürlü kurulmuş, çalışmadan pH, E.C., yaprak sayısı, yaprak uzunluğu, yaprak eni, yaprak
kalınlığı, kök uzunluğu, soğan çapı, yavru sayısı, yavru soğan çapı, çiçek açma oranı, çiçek sapı uzunluğu ve çiçek
sapı çapı ölçümleri alınmıştır. Elde edilen verilere varyans (ANOVA) analizi, Duncan çoklu karşılaştırma testi
(p=0,05’e göre) ve Pearson Korelasyon testi uygulanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
İstatiksel analizler sonucunda; yetiştirme ortamlarının pH, E.C., yavru soğan çapı, yavru soğan ağırlığı ve yaprak
kalınlığı üzerine etkisisi önemli bulunmuştur. En yüksek yavru soğan çapı Y1 (13,87 mm), Y3 (13,54 mm) ve Y4
(13,52 mm) ve Y2 (12,08 mm) yetiştirme ortamlarında saptanmıştır. En yüksek yavru soğan ağırlığı ise Y4 ortamında
(2,17 g) tespit edilmiştir. Yetiştirme ortamlarının soğan çapı, yaprak sayısı, yaprak uzunluğu ve yaprak eni üzerine
etkisi önemsiz olmuştur. Soğan çapı değerleri 16,78 mm ile 18,53 mm arasında gerçekleşmiştir.
Anahtar Kelimeler: Atık su arıtma çamuru, Galanthus elwesii, Geofit, Süs Bitkileri, Tekrar kullanım
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Introduction
Blumeria graminis is a fungus that causes powdery mildew on grasses, including cereals. It is the only species in the
genus Blumeria. It has also been called Erysiphe graminis and (by its anamorph) Oidium monilioides or Oidium
tritici.
Material and Methods
On January, June and October 2015, as a result of surveys performed the turfgrass areas in Istanbul, Antalya, Ankara,
Izmir, Kayseri, Bursa, Aydin, Mugla provinces. It was observed that the agent especially creates a problem in turfgrass
areas in the provinces high humidity and warm Marmara, Mediterranean and Aegean regions. One thousand and four
hundred (1400) turfgrass samples were collected from turfgrass areas and total 34 Blumeria
graminis (Formerly: Erysiphe graminis) isolates were obtained. Identifications were made with conventional methods
and DNA sequence analysis. During the surveys conducted, Powdery Mildew injury was encountered in Istanbul,
Bursa, Antalya, Izmir, Aydın and Mugla provinces.
Results and Discussion
Superficial, white, powdery patches of mildew develop on grass leaves were observed during the survey. Heavily
infected turf appeared dull white, as if dusted with flour. It was observed that died plants on severe infections. Disease
severity in pathogenicity tests carried out in the greenhouse ranged from 85-90%. Existence and injury of the agent is
the first record on turfgrass for Turkey.
Acknowledgements
We would like to acknowledge The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) for their
support (PROJECT NO:TOVAG-114O400).
Key Words: Blumeria graminis, Powdery Mildew, turfgrass, virulens, molecular
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Introduction
Physarum cinereum, the agent of the slime or grey mold disease is a fungus that observed especially in humid and
warm climate in late spring and late autumn. It affects the aesthetic quality of turfgrass in severely colonized due to
excessive growth of the fungus on leaves causing a shading of the leaf surface and leading to a reduction in
photosynthesis. Physarum cinereum has been recorded on many types of warm season turfgrass including: blue couch
(Digitaria didactyla), green couch (Cynodon dactylon), soft leaf buffalo grass (Stenotaphrum secundatum)
and Zoysia species. It causes discolored plants and irregular patch ranging from several centimeter to several meter in
diameter.
Material and Methods
On January, June and October 2015, as a result of surveys performed the turfgrass areas in Istanbul, Antalya, Ankara,
Izmir, Kayseri, Bursa, Aydin, Mugla provinces, it was observed that the agent in the provinces especially high
humidity Marmara region.
Results and Discussion
During the surveys, small grey sphere-like spore masses were observed on the turfgrass leaves in Istanbul and Bursa
provinces. A total of 12 diseased samples were collected and isolations were made from samples. As a result of
isolations, 12 isolates were obtained. Identifications are made with DNA sequence analysis. Existence of the agent is
the first record for Turkey.
Acknowledgements
We would like to acknowledge The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) for their
support. (Project No:Tovag-114o400).
Key Words: Slime mold, Physarum cinereum, molecular, turfgrass
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(12704) Identification and Virules of Sphaeropsis Tip Blight (Sphaeropsis sapinea) on
Pinus spp. in Istanbul and Bursa Parks
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Introduction
Sphaeropsis sapinea (Syn: Diplodia pinea) tip blight is one of the most destructive fungal diseases of pine trees in the
world. It causes shoot blight, canker, collar rot, root disease and blue stain of Pinus spp.
Material and Methods
On January, June and October 2015, as a result of surveys performed in the parks, recreation areas and groves in
Istanbul and Bursa provinces.
Results and Discussion
It was observed that the agent especially creates a problem on Pinus spp. in these areas. It was observed dead, brown
needles at the tips of branches, shoot blight and cankers on pinus stems and branches. 28 (twenty eight) diseased pinus
samples were collected from parks, recreation areas and groves. Total 15 (fifteen) Sphaeropsis sapinea isolates were
obtained. Cultural and morphological characteristics of the isolates were examined using cultures grown on potato
dextrose agar (PDA). Colonies on PDA were woolly, whitish at first turning black, sometimes partly or entirely turning
light gray. Identification of the pathogen was based on morphological characteristics of the conidia and DNA sequence
analysis. Genomic DNA was extracted and the internal transcribed spacer (ITS) region of the rDNA was amplified
using primers ITS1 and ITS 4. Pathogenicity tests were made with twig inoculation methot. All iolates formed lesions
on twigs.
Key Words: Sphaeropsis sapinea, tip blight, molecular, Pinus spp.
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(12319) Farklı Otomatik Öğrenme Algoritmaları Yardımıyla Kumluca Orman İşletme
Şefliği Kayın (Fagus orientalis Lipsky.) + Göknar (Abies nordmanniana subsp.
bornmülleriana Mattf ) Karışık Meşcerelerindeki Doğal Gençlik Sayılarının Tahmini /
Estimation of Number of Natural Juvenilities in Oriental Beech (Fagus orientalis
Lipsky.) and Uludag Fir (Abies nordmanniana subsp. bornmülleriana Mattf ) Mixed
Stands in Kumluca Forest Range Directorate by Different Automatic Learning
Algorithms
HALİL BARIŞ ÖZEL 1, TUĞRUL VAROL 1, NEBİ BİLİR 2, İLKER KAPUKIRAN 3
1
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
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3
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
varoltugrul@hotmail.com
Giriş
Ana yönetim birimi olarak kabul edilen meşcerelerdeki orman kaynağına ait konumsal ve zamansal bilgiler ne kadar
geniş bir spekturumda ya da çözünürlülükte ise çok fonksiyonlu ormanların yönetiminin optimizasyonu o kadar
kolaylaşmaktadır. Ormancılık çalışmalarında parametrik regresyon modelleri yaygın olarak kullanılmakla birlikte bu
tür modeller beraberinde çok sayıda değişken ve az sayıda serbestlik derecesi gibi güçlü kısıtlara neden olmaktadır.
Materyal ve Metot
Nonparametrik regresyon modellerinde ise bu tür problemler yaşanmamaktadır. Bu nedenle nonparametrik olan dört
yaklaşım (kNN: Kernel Nearst Neighbour, SVM: Support Vector Machine, RPART: Recursive Partitioning and
Regression Trees ve RF: Random Forest) kullanılarak gençlik adedinin tahminleri Ulus Orman İşletme Müdürlüğüne
bağlı Kumluca Orman İşletme Şefliğinde bulunan Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) ve Uludağ Göknarı (Abies
nordmanniana subsp. bornmüllerianaMattf.) karışık meşcereleri için belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda tohum
ağaçlarının göğüs yüksekliğindeki çapları (cm), tohum ağaçlarının tam boyu (m), tepe çapı (cm), tepe projeksiyon
alanı (m2) ve tohum ağaçlarının sayısı (adet/ha) meşcereye ait bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır. Uygulanan
dört yaklaşımda kesinlik, hassasiyet ve doğruluk açısından test edilmiştir. Ayrıca çap, boy, tepe çapı, ağaç sayısı ve
tepe projeksiyonu alanı için sırasıyla 14-14-14 cm, 8-10-9 m, 2-2-3 m, 95-34-94 ve 31-14-80 m2’lik standart
sapmalara sahip kayın+göknar karışık meşcereleri için yapılan tahminler, sapmalar ve karesel ortalamalar hata
bakımından da değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
İstatistiksel yaklaşımlarda konumsal korelasyonlar dikkate alındığında kNN (% 85.67), SVM (% 84.60) ve RPART
(% 85.39) ortalama doğruluk performansı sergilerken, RF’nin (% 97.73) ise diğer algoritmalara göre daha yüksek
doğruluklar performansı sergilemiştir. Elde edilen sonuçlar amenajman planları için standart olarak belirlenen
verilerle gençlik adedinin yüksek oranda tahmin edilebildiğini göstermekte ise de farklı yetiştirme ortamları ve ağaç
türleri için bağımsız değişken sayısı arttırılarak yeni çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Otomatik Öğrenme Algoritmaları, Doğal Gençleştirme, Gençlik Sayısı, Tahmin, Kernel Nearest
Neighbour, Random Forest
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(12685) Bafra Balık Gölleri (Balık Gölü ve Uzungöl)’nde Yaşayan Bazı Balık Türlerinin
Trofik Düzeyinin Belirlenmesi/Determination of the Trophic Level of Some Fish
Species Living in the Bafra Balık Lakes (Balık Gölü ve Uzungöl)
SEDA MACUN 1, FATMA YILDIZ DEMİRKALP 1
1
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
sedamacun@gmail.com
Giriş
Bilim adamları uzun yıllardan bu yana göllerdeki trofik yapıyı ve türler arasındaki beslenme ilişkilerini ortaya koymak
amacıyla mide içeriği analizi yapmışlardır. Son yıllarda ise mide içeriği analiz yöntemlerini yeniden ele alan ve
geliştiren çalışmalar yapılmaktadır. Çalışma alanımızı oluşturan Bafra Balık Gölleri’nde ise mide içerik analiz
yöntemini içeren çalışmalar Yılmaz ve ark. tarafından bazı balık türleri üzerinde yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı ise
Balık Gölü ve Uzungöl’de yaşayan 3 omnivor (Carassius gibelio, Cyprinus carpio, Vimba vimba) ve iki karnivor
balık türünün (Sander lucioperca, Gasterosteus aculeatus) sindirim kanalı içeriklerinin ve kas dokularında bulunan
azot izotop miktarının incelenerek trofik düzeyin ortaya çıkarılmasıdır. Kas dokusunda yapılan azot izotop analizleri
devam ettiği için sonuçlar bu sunumda verilememiştir.
Materyal ve Metot
Ekim 2015-Eylül 2016 tarihleri arasında göllerden avlanan toplam 405 bireyde disseksiyon işlemi yapılarak, mide
içerikleri literatüre uygun olarak elde edilmiştir. Elde edilen mide içerikleri mikroskobik olarak incelenmiş,
organizmaların teşhis ve sayımları gerçekleştirilmiştir. Mide içeriğinden elde edilen besinlerin sınıflandırılması ve
sayımı gerçekleştirildikten sonra bir türün toplam yakalanan balık türü içerisinde yakalanma (frekans) ve sayısal
yüzdesi hesaplanmıştır; Buna göre F: Rastlanma yüzdesi, f: bir tür organizmanın rastlanma sayısı, n: avlanan toplam
balık sayısıdır. Bu formülde S: sayısal yüzde, s: sindirim kanalından çıkan organizmaların toplam sayısı, n: bir türe
ait organizmaların sayısını temsil etmektedir.
Bulgular ve Tartışma
Balık Gölü ve Uzungöl’den avlanan 5 farklı türde 405 birey balığın sindirim kanalı incelenmiştir. Bu bireylerden 280
tanesinde sindirim kanalının içerisinde sindirilmemiş ya da yarı sindirilmiş besine rastlanmış ve bu besinler cins
düzeyinde tanımlanmıştır. G. aculeatus türünden ise 3 birey elde edilmiş ve tüm bireylerin mide içeriği boş
olduğundan çalışmanın bu aşamasında değerlendirmeye alınmamıştır. Omnivor beslenen C. gibelio ve C.
carpio türlerinin sindirim kanalından elde edilen besin türlerinin genellikle birbiriyle örtüştüğü tespit edilmiş, besin
tercihlerine bakıldığında ise her iki türün de sayısal ve frekans (bulunuş) sıklığına göre en fazla Navicula
sp. ve Keratella sp. türleri üzerinden beslendiği saptanmıştır. Omnivor olarak beslenen ve su kolonunun bentopelajik
bölgesinde yaşayan V. vimba ise frekans sıklığına göre sırasıyla Navicula sp. ve Keratella sp. türleri ile beslenmiştir.
Karnivor bir tür olan S. lucioperca’nın sindirim kanalı içeriğinden çıkan türler bulunma sıklığına göre sırasıyla,
balıklar, böcekler ve omurgasız canlılar olarak tespit edilmiştir. C. carpio ve C. gibelio türlerinin benzer besinler
üzerinden beslendikleri tespit edilmiştir. Bu iki türün benzer besinleri tercih etmeleri her ikisinin de omnivor bir tür
olması nedeniyle normal olarak değerlendirilebilir. Ancak C. gibelio türünün istilacı olması ve söz konusu sucul
ekosisteme sonradan dahil olmuş olması, C. carpio türü üzerinde baskı yaptığını düşündürmektedir. S.
lucioperca türünün sindirim kanalı içeriği sonuçlarına bakıldığında balık ağırlıklı beslendiği tespit edilmiştir. Bu
sonuçlar değerlendirildiğinde C. carpio ve C. gibelio türleri arasında rekabet olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca S.
lucioperca’nın gölde bu beş balık türü içerisinde en üst trofik seviyede yer aldığı, onu da V. vimba’nın takip ettiği
söylenebilir.
Teşekkür
Bu çalışma TÜBİTAK 1001 programı kapsamında 114Y536 nolu proje ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: balık trofik düzeyi, Balık Gölü, Uzungöl, mide içerik analizleri
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(12693) Ötrofik Acısu Özelliği Gösteren İki Sığ Gölde (Balık Gölü ve Uzungöl,
Kızılırmak Deltası/Samsun) Sualtı Makrofitlerinin Gelişimi / Submerged Vegetation
Development in two Shallow, Eutrophic Brackish Lakes (Balık Lake and Uzungöl,
Kızılırmak Delta /Samsun)
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
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Giriş
Ülkemizin Karadeniz kıyılarında yer alan Kızılırmak Deltası deniz, ırmak, göl, sazlık, bataklık, çayır, mera, orman,
kumul gibi farklı ekosistemlerin bir arada olduğu, biyo-çeşitlilik bakımından en önemli sulakalanlarımız arasındadır.
Sualtı makrofit gelişiminin araştırıldığı Balık Gölü ve Uzungöl deltada bulunan miksooligohalin sığ yapıda lagün
gölleridir, bu göllerin litoral bölgesi sazlık-bataklık alanlardır. Ayrıca Uzungöl’ün doğu kısmında Galeriç Su Basar
Ormanı bulunmaktadır. Sazlık-bataklık ve orman alanda yer yer tarım arazileri açılmış olup, bu alanlara DSI
tarafından kuşaklama kanalları inşa edilmiştir. Bu kanalların sazlık-bataklık alanlardaki suyu uzaklaştırma, tarım
arazilerine su desteği sağlama ve göllerle bağlantı kurduğu noktalardan besleme yapma gibi işlevleri söz konusudur.
Kanalların göller üzerindeki en önemli olumsuz etkileri ise hidrolojik değişimlere, ötrofikasyon artışına ve aşırı sualtı
makrofit gelişimine neden olmaktır. Bu çalışma kapsamında Balık Gölü ve Uzungöl’de sualtı makrofitlerin gelişimi
mevsimsel olarak araştırılmış, 2003-2013 yılları arasında vejetasyondaki zamana bağlı değişimler uydu verileri
yardımıyla irdelenmiştir.
Materyal ve Metot
Mevsimsel olarak Balık Gölü’nde 60, Uzungöl’de ise 35 istasyondan sualtı makrofit örnekleri toplanmış, ayrıca
çalışma yapılan her istasyonda derinlik, pH elektriksel iletkenlik, toplam azot, toplam fosfor, klorofil-a, turbidite
ölçümleri yapılmıştır. Arazi çalışmaları sırasında toplanan makrofit örneklerine ait biyokütle, bitki uzunluğu, istasyon
derinliği verilerinin yardımıyla makrofitlerin bentik bölgede kapladığı alan- kaplanma oranı (%COV) ve su kolununda
kapladığı hacim-doluluk oranı (%PVI) hesaplanmıştır. Göllerin ekolojik kalitesi makrofit indeksi yardımıyla
değerlendirilmiştir. Ayrıca göllerin sualtı vejetasyondaki zamansal değişimleri, 2003-2016 yıllarına ait Nasa MODIS
AQUA (MYD13Q1) uydu veri seti içerisinden Normalleştirilmiş Vejetasyon İndeksi (NDVI) verisi Arcgis10.0
ortamında aktarılarak analiz edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Balık Gölü ve Uzungöl’de sualtı vejetasyonda Potamogeton pectinatus, Chara vulgaris Myriophyllum
spicatum, Najas marina veNajas graminae olmak üzere toplam 5 tür tespit edilmiş, belirlenen tür sayısı farklı trofik
düzeydeki göllerle karşılaştırıldığında özellikle sığ ve ötrofik göllerle uyumlu bulunmuştur. Her iki gölde sualtı
vejetasyonda benzer türler olmasına rağmen, sonuçlar bu türlerin göllerdeki dağılım, biyokütle, kaplanma, doluluk
oranlarının oldukça farklılık gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Balık Gölü ve Uzungöl sualtı makrofit gelişimi
bakımından karşılaştırıldığında vejetasyonun Uzungöl’de aşırı gelişim göstererek neredeyse tüm gölü kapladığı, Balık
Gölü’nde ise çok daha düşük oranlarda kaldığı anlaşılmıştır. Balık Gölü’nde ortalama makrofit biyokütlesi birim
alanda 372 g, kaplanma oranı %23, doluluk oranı %10, Uzungöl’de ortalama makrofit biyokütlesi birim alanda 1120
g, kaplanma oranı %83, doluluk oranı ise % 65 olarak belirlenmiştir. Göllerde sualtı makrofit gelişiminin su derinliği,
turbidite, toplam fosfor ve fitoplanktonik organizmaların kontrolünde olduğu anlaşılmıştır. Makrofit indeksi
kullanılarak yapılan değerlendirmeler sonucu ekolojik kalite Balık Gölü’nde ORTA, Uzungöl’de ise KÖTÜ/ZAYIF
düzeyde bulunmuştur. Balık Gölü ve Uzungöl’de 2003-2016 yılları arasında elde edilen NDVI değerleri yardımıyla
hesaplanan vejetasyonla kaplı göl alanı Uzungöl’de küçük dalgalanmalar gösterirken, Balık Gölü’nde vejetasyonun
yıllar içerisinde belirgin değişimler geçirdiği anlaşılmıştır.
Teşekkür
Bu araştırma TÜBİTAK tarafından 114Y536 Numaralı 1001 projesi ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Balık Gölü, Uzungöl, sualtı makrofitleri, ekolojik kalite, NDVI
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Komünitesindeki Mevsimsel Değişimler / Seasonal Patterns of the Zooplankton
Community in the Shallow-brackish Uzungöl from Kızılırmak Delta, Turkey
CEREN DENİZ ÖZDEMİR 1, YASEMİN SAYGI 1
1
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
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Giriş
Kızılırmak Deltası ülkemizin en önemli kıyısal sulak alanlarından biri olup, yaşam ortamlarının çeşitliliği ve
barındırdığı türlerin durumları ile uluslararası önemi bulunan sulak alan kriterine sahiptir. Deltada bulunan lagün
göllerinden biri olan Uzungöl, miksooligohalin özellikte ve sığ yapıdadır. Karadeniz’den kumsal bariyer ile ayrılmış
bu gölün çevresi sazlık-bataklık alanlarla, altı su basar ormanla ve yer yer tarım arazileri ile çevrilidir. Uzungöl
etrafındaki tarım arazilerinden kaynaklanan ötrofikasyon baskısı altında olup, yaz aylarında büyük oranda sualtı
makrofitleriyle ve filamentöz yeşil alglerle kaplıdır. Uzungöl’de 1980-1990 yılları arasında zooplankton konusunda
taksonomi ağırlıklı araştırmalar yapılmış, komünite parametreleri konusunda detaylı bir çalışma ise günümüze kadar
gerçekleştirilmemiştir. Uzungöl’de zooplankton veri tabanı konusundaki eksiklikleri gidermek ve zamana bağlı
değişimleri ortaya çıkarmak amacıyla planlanan bu araştırma kapsamında zooplankton komünitesi parametreler
kullanılarak değerlendirilmiştir.
Materyal ve Metot
Uzungöl’de Eylül 2015 ve Ağustos 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda kuzey-güney doğrultudaki 5
istasyonda Hydrobios 30 µm por çaplı plankton kepçesi ile periyodik olarak zooplankton örnekleri yatay/dikey
çekimle toplanmıştır. Leica marka ışık mikroskobu altında Sedgewick-Rafter sayım hücresi yardımıyla Rotifera,
Cladocera, Copepoda türlerine ait organizmaların sayısal değerleri tespit edilmiştir. Sayımlardan elde edilen sonuçlar
bolluk, benzerlik, çeşitlilik, sıklık parametreleri ile değerlendirilmiştir. Ayrıca zooplankton komünitesini etkilediği
düşünülen çevresel değişkenler; sıcaklık, çözünmüş oksijen, pH, elektriksel iletkenlik, turbidite, klorofil a, toplam
azot ve toplam fosfor periyodik olarak ölçülmüştür.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmada Uzungöl'de Cladocera’dan 4, Copepoda’dan 2 ve Rotifera’dan 35 olmak üzere toplam 41 takson teşhis
edilmiştir. Uzungöl’de zooplanktonun sayısal olarak %99,3'ünün Rotifera, %0,26'sının Cladocera ve %0,36'sının ise
Copepoda grubuna ait canlılardan meydana geldiği anlaşılmıştır. Zooplanktonda sayısal olarak cladocer ve copepod
organizmalar çok düşük oranlarda kaldığı, bolluğu yüksek olan türlerin, fitoplankton üzerinde otlatma baskısı düşük
olan küçük vücutlu rotiferler olduğu görülmüştür. Uzungöl’de Rotifera’nın baskın olması ötrofik tatlısu sistemlerin
yapısına uyan bir gelişim modeli olmakla birlikte, zooplanktonda Cladocera ve Copepoda’nın çok düşük oranlarda
kalması nedeniyle modelden sapma göstermiş, bu durum özellikle Kızılırmak Deltası ve Akdeniz Havzası'ndaki
lagünlerde tespit edilen zooplankton komünite yapısıyla uyumlu bulunmuştur. Uzungöl’de 1990’lı yıllarda yapılan
çalışmalarda Cladocera grubunda 17, Copepoda grubunda 7 ve Rotifera grubunda 25 olmak üzere toplam 49 tür
tanımlanmıştır. Uzungöl’de güncel olarak elde edilen verilere göre zooplankton komünitesinde tür kompozisyonunun
zaman içerisinde büyük değişim geçirdiği, Cladocera ve Copepoda grubunda bulunan türlerin büyük oranda ortadan
kalktığı ve yerlerini Rotifera grubundan yeni türlerin aldığı anlaşılmıştır. Uzungöl’de 1983 yılında yürütülen bir
çalışmada Rotifera en fazla 1.150.000 birey/m3, Copepoda 700.000 birey/m3, Cladocera ise 70.000 birey/m3 olarak
tespit edilmiştir. Bu çalışmada ise Cladocera en fazla 2420 birey/m3, Copepoda 5771 birey/m3 ve Rotifera ise 561.659
birey/m3 olarak bulunmuş, gölde zamana bağlı sayısal değişimlerin de olduğu anlaşılmıştır. Uzungöl’de
zooplanktonda en yüksek bolluk ve sıklık değerine ulaşan organizmaların ötrofik acısularda rastlanan örihalin
türlerden oluştuğu, bu organizmalar arasında ise yaygın olarak Brachionus angularis, Brachionus calyciflorus, Filinia
terminalis, Keratella quadrata, Keratella cochlearis ve Polyarthra vulgaris türlerinin bulunduğu anlaşılmıştır. Ayrıca
ötrofikasyon belirteci olarak kullanılan Brachionus/Trichocerca indeksi (QB/T) Uzungöl'de 2 olarak hesaplanmıştır.
Teşekkür
Bu araştırma TUBİTAK tarafından 114Y536 no’lu 1001 projesi ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Uzungöl, zooplankton komünitesi, tür kompozisyonu, sıklık, bolluk

740

(13417) Litter Pollution at South Eastern Black Sea Region - in Sürmene River
COŞKUN ERÜZ 1, NEİRA PURWANTY İSMAİL 1, KORAY ÖZŞEKER 1
1
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
coskuneruz@gmail.com
Introduction
Anthropogenic litter pollution and accumulation in rivers and sea become a significant threat to the river and marine
environment, representing a hazard, not only for water organisms, its a threat for humans also. In the Southeast Black
Sea region rural areas most of solid waste are disposed to hillside, riverside without any processing. In this study,
Surmene River choosed as pilot area to understand stuation of the litter pollution in riverbed
Material and Methods
In this study, litter has been collected from three data stations along Surmene river year of 2010 – and 2017. Data
stations were defined by location distance to rivermouth (river mouth, 5km away mouth and 20km away from mouth).
Litter in each stations are collected in 1000m river banks areas and distinguished by type (plastics, rubber, metal,
glass, textile and paper) and sources (settlement, medical and industry). Litter spatial distribution during 2010 and
2017 are mapped using GIS.
Results and Discussion
44.7km long Surmene river has 243km2 litter catchment area as water catchment area. In the catchment area there
are 2 district, 30 willage and more than 30 summer plateau. At region daily garbage per capita is1018g in the rural
area. 3.5% of the garbage is not consumable or organic mterials. Thise persentage of garbage is put away from home
to hils,de or riverside by villagers and picnic area users as river site, sumer plateau.
In total 603.479 kg and 639 pieces river litter has been collected from three data stations in Surmene River in 2010,
and 2017. Litter has been distinguished by type and sources into seven category (plastics, rubber, metal, glass, textile
and paper, wood). The presences of plastics statistically shown up to 45% of total litter percentages as number and
9% in weight. In number persentages of types are %9 metal, 3% textile, 15% glass, 15% rubber, 3,44% processed
wood. The litter are creating physical, chemical and visual pollution as well as destroying the river ecosystem and
the habitats of the aquatic life.
Key Words: Litter, Pollution, Surmene River, GIS
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Giriş
Ötrofikasyon, tüm dünyada oldukça yaygın bir su kalitesi problemidir. Tanım olarak ötrofikasyon büyük su
kütlelerinin besleyici elementlerce zenginleşmesi ve bunun sonucunda ortamdaki organik maddenin çoğalması
olayıdır. 1940 ve 1950 li yıllarda ötrofikasyon ve etkileri bilimsel komiteler tarafından geniş bir kapsamda ele
alınmaya başlanmıştır. Süre gelen yıllarda yönetim teknikleri üzerine çalışılmaya devam edilmiştir.
Materyal ve Metot
Ötrofikasyonda azot, fosfor, oligo-elementler (bakır, bor, molibden, demir, potasyum vb.), silis ve bazı vitaminler
önemli rol oynarlar. Kirleticilerin çoğu evsel atıklardan, kanalizasyon ve yüzey akış sularından, metamorfik
kayaçlardan ve tarımsal üretim yapan çiftliklerden suya karışmaktadırlar. Evsel ve endüstriyel atıklar, tarımsal
uygulamalardaki atıklar ve deterjanlar ötrofikasyonda önemli bir yer oluşturmaktadır. Ötrofikasyon suyun kalitesini
oldukça düşürmektedir ve yaygın olarak şikâyet edilen olumsuz etkileri; koku, kötü görüntü ve aşırı alg çoğalmasıdır.
Ötrofikasyonun neden olduğu biyolojik etkiler doğrudan ve dolaylı olarak sınıflandırılabilir. Doğrudan etki nütrient
akışının artmasıyla birlikte algal popülasyon artışı, dolaylı etkisi ise oksijen konsantrasyonundaki düşüş sebebiyle
balık popülasyonlarındaki değişimlerdir. Bu derleme çalışmasında göllerde ötrofikasyonun etkileri ve kontrolü ile
ilgili bilgiler ulusal ve uluslararası makaleler, raporlar ve tezler referans alınarak hazırlanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Sucul ortamlarda insan etkilerinin devam etmesi ötrofikasyonun güncel bir konu olarak devam etmesine neden
olmaktadır. Dünya genelinde büyük bir sorun teşkil eden ötrofikasyonun tespiti, derecelendirilmesi ve gidişatının
belirlenmesi önem arzetmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ötrofikasyon, ötrofikasyon etkileri, alg patlaması
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Introduction
Mediterranian temporary wetlands (vernal pools) are small and shallow habitats which are well-watered in late fallspring and dried in summer. Mediterranian temporary wetlands are decided as primary habitats to conserve by Natura
2000 (Natura code 3170), also they are known for containing extreme plant communities and habitat specific endemic
types. Unfortunately, via climate change and human influence, these areas began to so decrease in number and became
unprotected areas. Studies about these areas are a few but in Turkey, there are none floristic studies about this area.
With this study, cyclical phases, ecological specifications, consisting floristic variety and threatening factors of
temporary wetlands in Cesme peninsula are determined.
Material and Methods
As materials, we have selected the best representants of these types of areas, 12 vernal pools are selected 3 different
locations in Cesme Peninsula (Germiyan-Babamın Çiftliği-Göl Obası) for routine field study, and these 12 vernal
pools are periodically observed (Measurements of soil temperature and pH, water temperature and pH, water level).
For vegetation studies, total 26 stable quadrates, in 12 vernal pools for their shallow points and deepest points, have
created. To observe the changes in vernal pool phases, these areas photographed on every field trip.
Results and Discussion
With this study, Mediterranian type temporary wetland habitats, within Cesme peninsula borders and also our choice
of the study area and material, determined as between maquis formations, composed on volcanic originated andesite
bedrock, ability to hold large amount of water and have high level of soil presence (clay proportion). Periodically
gotten ecological data shows that soil temperature is between 8 °C and 24 °C, pH of the soil is between 6.5 and 8,
water temperature is between 11 °C and 23 °C, pH of water is between 4.8 and 9.8. With the observations of these
areas has 4 different phases in a year as wet, watery, about to dry, dried. As a result of vegetation and flora studies,
this area is determined as brier patch under the dominance of upland de Cictus monspeliensis and composed of annual
and perennial brier patches. Also, intense wind power plant pressure, animal husbandry, and draining the water from
the area to dams and many factors like these are threatening this area. With our study, unique and even endemic many
species and habitats must be conserved and conservatory operations should not be suspended.
Acknowledgments
This study is supported by Ege UNIVERSITY BAP Commission(Project No:17FEN039) and Aegean Agricultural
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Giriş
Bir bölgedeki canlı türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliğine biyolojik çeşitlilik denir. Biyolojik çeşitliliğin hızla
azalması veya yok olmasının başlıca nedenleri nüfus artışı, tarım alanlarının genişletilmesi ve yanlış uygulamaları,
plansız kentleşme, habitatların yok edilmesi, çevre kirliliği, iklim değişikliği, egzotik türlerin istilası ve ekonomikyabani bitki türlerinin aşırı tüketilmesidir. Çevre ve çevresel faktörler, çoğu bitki türünün adaptasyonundan daha hızlı
değişebildiğinden, konzervasyon teknikleri bitki türlerinin korunması için kritik öneme sahiptir. Hem doğal hem de
tarımsal biyoçeşitliliğin korunması küresel bir sorundur. Biyoçeşitliliğin korunması konusundaki bu sorunlar ya
geleneksel ya da biyoteknolojik yöntemlerle çözülebilir. İn situ yöntemler hem bitkileri hem de doğal yaşam alanlarını
korur. Öte yandan, ex situ yöntemler ise, bitki türlerinin veya bitki parçalarının (tohumlar, kesimler, rizomlar,
yumrular vb.) klasik/gelişmiş bitki çoğaltma yöntemleri geliştirildikten sonra tohum bankalarının veya gen
bankalarının geliştirilmesi için bitkilerin doğal yaşam alanlarının dışında korunması ve muhafazası ile ilgilidir.
Geleneksel olmayan yöntemlerle (organogenez, somatik embriyogenez ve mikro aşılama gibi), yavaş büyüme
koşullarında kısa ve orta süreli saklama ve kriyoprezervasyon yöntemi ile de Pistacia vera’nın uzun süreli korunması
sağlanabilir.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada, Antep fıstığının olgun ağaçlarının in vitro çoğaltılmış sürgünlerinden elde edilen sürgün uçları
kullanılarak uzun süreli korunması çalışmalarında damlacık vitrifikasyon tek aşama dondurma yöntemi kullanılmıştır.
Soğuğa alıştırılmış sürgünlerden alınan sürgün uçları yoğun sukroz içeren besi ortamında inkübe edildi. Bu işlemden
sonra gövde uçları farklı vitrifikasyon solüsyonlarında farklı zaman dilimlerinde (0’dan 150 dk’ya) inkübe edilip
direkt sıvı azota daldırıldı. En az 1 saat sonra sıvı azottan alınan gövde uçları çözülerek, rejenerasyon besi ortamına
aktırılarak gelişmesi incelenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Antep fıstığı genotiplerinin uzun süreli saklanması çalışmasında denenen farklı vitrifikasyon solüsyonlarının ve farklı
zaman dilimlerinde inkübasyonu çalışmasında, olgun erkek antepfıstığı sürgün uçlarının PVS-2’ de 150 dk
inkübasyonu, olgun dişi antepfıstığı sürgün uçlarının ise PVS-2’ de 120 dk inkübasyonu sonrası rejenerasyonu en
yüksek olarak gözlenmiştir. Biyoteknolojik koruma stratejileri ve çoğu kriyoprezervasyon yöntemleri doku kültürü
tekniklerine bağlı olduğu için, bu çalışmada Pistacia vera L. için in vitro koruma ve kriyoprezervasyon tekniklerine
ilave olarak mikroçoğaltma, mikro aşılama ve somatik embriyogenez prosedürleri de derlenmiştir. Pistacia
vera L.’nin kısa ve orta süreli konzervasyonu ve uzun süreli korunması için uygun teknikler geliştirilmesi ile
germplazmanın korunması kapsamında kriyobankların oluşturulması çalışmaları rapor edilmiştir. İlgili yöntemlerin
başarılı bir şekilde uygulanması, Pistacia vera L. ve diğer yakın türlerin olası genetik erozyonunu önleme
potansiyeline sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Doku kültürü, Ex situ koruma, Genetik erozyon, Pistacia vera L., Kriyoprezervasyon
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Giriş
Uçucu yağların distilasyonunda kullanılan mevcut yöntem; su buharı yardımı ile uçucu yağların taşınması ve sonra
soğutularak yoğunlaştırılmasına dayanır. Su buharı ile uçucu yağlar taşınmakta, soğutularak sıvı hale getirilmekte;
özgül ağırlık farkından dolayı da yağ ile su 2 ayrı faz oluşturduğundan ayırt edilebilmektedir. Clavenger cihazları
araştırma ve eğitim amaçlı olarak laboratuarlarda kullanılmaktadır. Ancak Clavengerlerin damıtma süreleri uzun,
hammadde haznesi de küçüktür. Buna karşılık sanayi makineleri bu cihazlar kadar verimli çalışmamakta, ancak daha
büyük kapasiteli olduğundan enerji, emek ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Sanayi makinelerinin yeri sabit
olduğundan hammaddenin üretildiği yerden fabrikaya nakli kaçınılmaz olmaktadır. Bu da ek masraf ve üründe ucucu
yağ kaybı anlamına gelmektedir. Clevenger cihazı ve uçucu yağ fabrikası dışında bir ara çözüm bulunması gerekir.
Araziye taşınabilir, arazide çalıştırılabilir ve verimi yüksek küçük ölçekli sanayi tipi bir makineye ihtiyaç
bulunmaktadır. Bu amaçla bir makine prototip olarak tasarlanmıştır. Makinenin yaygınlaşması ile küçük aile
işletmeleri çoğalacak ve geliştirilecek, aileler ürettiği aromatik bitkileri ürettiği alanda kendisi damıtacak, sadece yağı
ve ekonomik değeri olan suları evine getirecek, tüccara/fabrikaya ürün satabilecektir. Bulgaristanda durum böyledir.
Materyal ve Metot
Yukarıda anlatılan amaca hizmet edecek küçük, ancak sanayi tipi ve portatif bir distilasyon cihazı tarafımızdan
tasarlanmış, örnek model olarak yaptırılmıştır. Teknik çizimi çalışmanın basımı sırasında eklenecektir. Özellikleri
aşağıda anlatılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Makinenin teknik özellikleri şunlardır: Makine 3 üniteden ibarettir. Soba (ısıtma sistemi), hazne (kazan) ve kapağa
montajlı damıtma sistemi. Küçükleri otomobille, büyükleri traktör kasasında taşınabilir. Çalıştırılacağı yerde su
kaynağı olması teknik açıdan yeterlidir. Kazan ve damıtma sistemi Krom-Nikel metalinden (paslanmaz) yapılmıştır.
Sadece damıtık malzemenin haznesi cam veya ısıya dayanıklı sert plastik şeffaf bir malzemeden olmalıdır. Isıtma
sistemi soba tipi olup katı yakıtla (odun, kömür vs.) çalışmaktadır. Diğer enerji kaynakları monte edilebilir. Damıtma
sistemi değiştirilmeden kazan hacmi değiştirilerek bir seferde daha fazla hammadde distile edilebilir. Bu durumda
ısıtma maliyeti artar. Cihaz kapalı sistem çalışır. Isının yükselmesi ve kazanın yanma/patlama ihtimali oldukça
düşüktür. Cihazın kullanımı ile küçük işletmeler bitkisel hammadde üretimi yanında yarı mamül ürünler de
üretebileceklerdir. Böylelikle fabrikalar hammaddeyi çiftçiden ucuz fiyata alamayacak, üründe kota, bozulma,
kalitesizleşme, depolama ve nakliye gibi problemleri çözmek mümkün olacaktır. Çalışmanın çözüm aradığı sorunun
kaynağı budur.
Anahtar Kelimeler: Köylü Tipi Distilasyon Cihazı, Mobil Damıtma, Uçucu Yağ
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Introduction
DNA markers have been become extensively used to screen genomic information in agriculturally important plants
and animals in last decades. Determining the genetic relationship between the individiuals give us a chance to analyse
genetic variation within and among populations. There are several proposed DNA markers for investigating the
individual variation at the DNA level where some of them are shown dominant characteristics such as RAPD or ISSR.
The aim of the study was to discussed the place of dominant markers in agricultural studies for examining genetic
relationships in individiuals or populations.
Material and Methods
Three widely known dominant markers, RAPD, ISSR and AFLP and their general features are used to discuss for
what are dominant markers and what we should expect when we chose them.
Results and Discussion
The alluring side of the DNA markers is screening the individuals or their genomes without considering the effect of
environmental factors in the field. DNA markers are not affected from environment, and produced unlimitedly if it
needed. To answer the question of which DNA marker would be the most appropriate one for the sample desired to
be work on, some criteria must be evaluated. First one is considering the extent of the genetic parameters in the
population (e.g status of selection, hybridization, random mating or inbreeding), and then the nature of available
information with the level of variability (polymorphism). The other criteria should be regarded is the defining the
expected resulotion or the sensivity (single locus, multi locus, dominant, codominant) which depends on the purpose
of the study (gene mapping, initial screening, determining of genetic similarities or dissimilarities e.g). The last one
is the time and cost for the materials of the chosen method. Dominant markers are widespreadly used in genetic
variation studies in agriculturally important plants and animals. Those markers have some advantages such as their
low cost, quick assays or high loci numbers obtained, whereas the basic information revealed by them for genetic
background of the studied samples is one of their known limitations. However, dominant markers such as RAPD and
ISSR have budget friendly methods, good at for initial screening in studies.
Key Words: Dominant marker, population structure, biodiversity, DNA markers, DNA fingerprinting
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Giriş
Biyolojik kontrol, günümüzde birçok fungal bitki patojenini kontrol altına almak için tarımsal biyoteknolojide en
önemli yaklaşımlardan biri haline gelmiştir. Yararlı mikroorganizmaların tarımsal zararlılar ile mücadelede
kullanılması da en etkin yöntemlerden birisidir. Trichoderma türleri biyolojik mücadele ajanı olarak bitki patojeni
funguslara karşı fungisidlere alternatif olarak dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır. Trichoderma orjinli
çeşitli bileşikler, Trichoderma ve fungal patojen arasında kurulan ilişkide antifungal özellik göstermektedir.
Materyal ve Metot
Bitkilerde fungal hastalık etmeni olabilen Fusarium türlerine (F. concolor, F. crookwallense, F. culmorum, F.
equiseti, F. poae, F. oxysporum, F. sporotrichoides, Fusarium sp1, Fusarium sp2) karşı topraktan izole edilen üç
farklı Trichoderma suşunun (T1, T2, T3) antagonistik etkileri, Patates Dekstroz Agar (PDA) besiyeri içeren 9 mm
çaplı cam petri kaplarında dual kültür tekniği ile araştırılmıştır. Ayrıca Trichoderma türleri ile Fusarium türlerini
içeren petri kaplarının karşılıklı şekilde kapatılarak inkübasyonu sonucu uçucu bileşiklerin, Trichoderma kültür
filtratlarının PDA besiyerlerine %5, 10, 25 ve 50 oranlarında ilavesi ile uçucu olmayan bileşiklerin antifungal etkileri
de belirlenmiştir. Kontrol ve tüm test grupları, 5 gün süre ile 25 oC’de inkübasyona bırakılıp günlük olarak kolonilerin
gelişmeleri takip edilerek ölçümleri yapılmış, kontrol petrileri ile kıyaslanarak inhibisyon yüzdeleri hesaplanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
5 günlük inkübasyon sonunda dual kültürde Trichoderma izolatlarının Fusarium türlerine karşı antagonistik etkileri
değerlendirildiğinde; en yüksek etkiyi T2 izolatının F. culmorum türüne karşı gösterdiği belirlenmiştir (%60.58).
Ayrıca T2 izolatı, T1 ve T3 ile kıyaslandığında F. concolor hariç tüm türler üzerinde daha yüksek antifungal etki
göstermiştir. Trichodermaizolatlarının uçucu bileşiklerinin ise Fusarium türlerinin radial büyümesi üzerinde daha
sınırlı etki gösterdiği belirlenmiştir (maks. %42.53 inhibisyon). Uçucu olmayan bileşiklerin etkisi değerlendirildiğinde
%50 filtrat içeren besiyeri ortamlarında inhibisyonun genel olarak daha fazla olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: biyolojik kontrol, fungus, patojen, Fusarium spp., Trichoderma spp.
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Introduction
Essential oils are aromatic oily liquids obtained from various plant parts such as leaf and flower. Essential oils posses
crucial roles for having antimicrobial, antioxidant or anti-cancer activities in medicine industry. On the other hand
they also used in food industry or serves fragrances for the perfume industry. However, the efficiency of the essential
oils depends on its chemical composition which depends on the genotypes of the plant as well as on the environmental
and agronomic conditions. Hence, it is important to investigate the factors effecting on essential oils in plants.
Metabolomics approaches are the useful tools for detecting the amounts and kinds of these components in plants.
Here, we investigated if the plants are producing essential oil that grows widely in semi-arid areas in Cankiri province
and if so, the composition of essential oils were detected.
Material and Methods
The plant samples were collected from Cankiri provience in 2017 from April to September. Essential oil compositions
of plants were determined using areal parts of plants. Samples were dried at room temperature and in darkness for
extraction. The dried parts were ground and hydrodistilled for 3 h using a Clevenger-type apparatus. The oily layer
obtained on top of the aqueous distillate was separated. The oil obtained was stored in tightly closed dark vials and
covered with aluminum foil at 4 °C until further analysis. The analysis of the essential oil was performed using Agilent
GC / MS instrument. The essentialoil components were identified by comparing their GC retention times and mass
spectra.
Results and Discussion
The essential oils of some plants distributing widely in semi-arid areas in Çankırı province were isolated by
hydrodistillation that can be used for identification of essentialoils. The chemical composition of the isolated oils was
identified by (GC/MS). Essential oil components are reported as a relative percent of the total oil by peak area. The
major components of the essentialoils were detected. Besides, different volatile oil compositions were determined
among plants. The amounts of essentialoils were compared within each other. Interactions between environment and
chemical composition revealed for the first time. The results will be argued.
Acknowledgements
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Introduction
Lichens which are important for biodiversity are also valuable organisms for ecosystem. They can survive in harsh
environmental conditions. They are pioneer colonizers in barren rocky areas, and play important roles in nature in the
formation of soil. Since they are sensitive to pollutants in the atmosphere, they act as biomonitores. Other very
important features, lichens produce several important natural products which are used in medicine and cosmetic
industry. Among these natural products, polyketides constitute a broad class of compounds with diverse structural
features and biological activities such as antibacterial, antifungal, anticholesterol, antiparasitic, anticancer, and
immunosuppressive properties. The wide spectrum of activity of polyketides makes them economically, clinically and
industrially important metabolites. Polyketides are synthesized by polyketide synthases (PKSs). PKSs are a family of
enzymes organized into modules. PKSs are classified using nomenclature for types of fatty acid synthases. Due to
their importance, several studies have been conducted on these molecules, and modules were identified in different
organisms. However, until now, their genome organization have not been identified in fungal genomes, yet. In this
study we aimed to identify genomic structure of the PKSs in three fungal genomes for the first time. We evaluated the
similarities and the differences between the genomes, and associate with their natural products.
Material and Methods
Sequences of PKS modules were retrieved from database, and Blastx analysis was performed against the genome. At
the same time, the whole genome was searched for the modules by AntiSmash program. The identified modules were
manually processed, and the filtered modules were categorized. The profiles were compared between the genomes by
MEGA program.
Results and Discussion
The Blast analysis identified several potential PKS sequences. The obtained sequences were filtered according to
determined criteria, and the sequences were selected. AntiSmash program was also found potential modules.
Comparing the two analyses, the potential fungal PKS sequences were identified. The differences between the
genomes were evaluated, and associated to their secondary products. According to our study results, it was ensured
that the secondary metabolites obtained from fungi could be used more effectively in mainly pharmaceutical, medicine
and cosmetics industry.
Key Words: Bioinformatics, biotechnology, fungi, lichen, polyketide synthase
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Giriş
Çevre ve hedef olmayan canlılar üzerinde yüksek toksik etki yapan insektisitlere alternatif yeni kimyasal mücadele
yöntemlerinin araştırılmasına olan ilgi her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu çalışmaların yürütülebilmesi için
laboratuvar şartlarında zararlı türlerin yapay besin ortamında kitle halinde üretilmesi gerekmektedir. Böylece
araştırılan yeni kimyasalların arazi uygulamalarından önce laboratuvar şartlarında uygulanması sağlanabilir. Bu
çalışmada kimyasal ve biyolojik mücadelede önemli model organizmalar olan Galleria mellonella L. (Lepidoptera:
Pyralidae) ve Drosophila melanogaster (Meigen) (Diptera: Drosophilidae)’in laboratuvar şartlarında kitle üretimi ve
biyokimyasal, fizyolojik ve moleküler düzeydeki çalışmalarda kullanılması amaçlanmıştır.
Materyal Metot G. mellonella stok kültürü için yumurtadan yeni çıkmış larvalar (birinci evre larva) yarı sentetik
besinde 28 ± 2 °C ve % 65 ± 5 bağıl neme ayarlı bir inkübatörde (Nüve, EN 500) ve gün boyu devamlı karanlıkta
devam ettirildi. Böcek kültürünün devamı için yumurtadan yeni çıkmış larvalar (birinci evre), cam kavanozlar (80x180
mm) içerisinde bulunan yapay besinde yetiştirildi. Yapay besin içerisinde yaklaşık olarak 25 ile 30 gün sonra
gelişimlerini tamamlayıp olgunlaşan 7. evre larvaların pup olmaları için kuru bir ortam sağlamak amacıyla katlanmış
pelur kağıt parçalarının bulunduğu başka bir kavanoza aktarıldı. Bu kavanozun içinde oluşan puplardan yaklaşık 7
veya 8 gün sonra ergin bireyler elde edildi. D. melanogaster kültürünün devamı, böceğin yumurtadan yeni çıkmış
birinci evre larvalarının yapay besinde aseptik olmayan şartlarda ergin evreye kadar beslenilmesi ile sağlandı.
Kültürün devamı ergin bireylerin besine yumurta bırakması, yumurtaların açılarak larva (3 larva evresi) ve pup
evresini geçirdikten sonra tekrar ergin hale gelmesi ve ergin olan bireylerin yeni bir kültür kabına aktarılmasıyla
gerçekleştirildi. D. melanogaster stok kültürü 25 ± 2 °C ve % 60-70 bağıl neme ayarlı inkübatörde (Nüve Cooled) 12
saat aydınlık 12 saat karanlık fotoperiyot şartlarında yürütüldü. D. melanogaster kültürünün laboratuvar şartlarında
devamını sağlamak için patates ve sükroz içeren yapay besin kullanıldı.
Bulgular ve Tartışma
Dünyada ve ülkemizde zirai zararlılar ile mücadele ederek daha verimli ürün elde etmek amacıyla geniş etki
mekanizmasına sahip olan kimyasallar yoğun olarak kullanılmaktadır. Tarım bitkileri zararlısı böcekler ile
mücadelede Lepidoptera ve Diptera takımına ait türlerin laboratuvarda yapay ortamlarında yetiştirilme çalışmaları
yeni pestisitlerin geliştirilmesi ve keşfedilmesi doğrultusunda büyük bir hızla artmakta olup bu amaçla farklı model
böcek türleri ve beslenme teknikleri kullanılmaktadır. Günümüzde kullanılmakta olan insektisitlere alternatif yeni
kimyasalların keşfi ve insektisit olarak kullanılabilirliklerinin ortaya çıkartılmasında saha şartları uygulamalarından
önce model böcekler üzerinde uygulamalar yapılmaktadır. Tarımsal ürünlerin korunup verim ve kalitelerinin
arttırılması ile çevreye duyarlı yeni yöntem geliştirilmesine katkı sağlamaları açısında ön planda olan G.
mellonella ve D. melanogaster gibi model böcekler önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Galleria mellonella, Drosophila melanogaster, Seri Üretim, Model organizma
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Giriş
Asmaların yara yüzeylerinde oluşan su sızmaları ağlama (kanama; yaşarma) olarak tanımlanmakta ve bu durum
genellikle ilkbaharda geç budanan asmalarda ortaya çıkmaktadır. Ağlama ile asmanın kaybettiği sıvı miktarı birçok
faktör tarafından etkilenmekte, çok genel olarak bir omcadan günde bir litre sıvı aktığı kabul edilmektedir. Asma
ağlama suyunun bileşiminde karbonhidratlar, amino asitler, N’lu maddeler, mineral maddeler ve bitki hormonları
bulunmaktadır. Bu çalışmada, oldukça zengin bir içeriğe sahip olan asma ağlama suyunun bitki doku kültürü
çalışmalarında yapay besin ortamı olarak kullanıp kullanılamayacağı, beş ticari yapay besin ortamı olan MS, B5, SH,
WH ve WPM ile karşılaştırmalı olarak ortaya konmaya çalışılmıştır.
Materyal ve Metot
Ağlama suları budama döneminde toplanmıştır. Hazır temel besin ortamları litreye belirtildiği miktarlarda ilave
edilmiş ve tüm ortamların pH değeri 5.7’ye ayarlanmıştır. Ağlama sularının bir kısmı ile MS ve SH ortamlarına 30 g,
B5 ve WPM ortamına 20 g sakaroz ilave edilmiş, ağlama sularının bir kısmı ile WH ortamına ise sakaroz ilave
edilmemiştir. Tüm ortamlar %0.8 agar ilave edilmiştir. Budama zamanı alınan çeliklerin iklim odasında
sürdürülmesiyle elde edilen yaprak ayası, yaprak sapı ve boğum arasına ait parçalar eksplant olarak kullanılmıştır.
Kültürler 8/16 saat fotoperiyotta, 2000 lüks ışıkta ve 25 °C’de 30 gün inkübe edilmiştir. Kültürlerde dikimden sonraki
dördüncü haftanın sonunda adventif sürgün oluşturan eksplant oranı (%), kallus oluşturan eksplant oranı (%), farklı
kallus kalitesi (I. tip ve II: tip) ile farklı kallus dereceleri incelenmiştir. Ağlama sularında Elektriksel İletkenlik (EC),
pH, %TA, %SÇKM, gallik asit (mg g-1) ve mineral madde (ppm) analizleri yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Ağlama suyunda Elektriksel İletkenlik (EC) 1.30 dS m-1, pH 5.46, %TA 0.01, % SÇKM 0.11, N 75.88 ppm, P 74.66
ppm, K 86.42 ppm, Ca 191.15 ppm, Mg 64.33, Fe 1.72 ppm, Mn 1.60 ppm, Zn 1.44 ppm, Cu 0.25 ppm, Na 38.20
ppm, Mo 0.01 ppm, Co 0.02 ppm, S 9.52 ppm, B 1.24 ppm ve Gallik Asit 198.45 mg g-1 olarak belirlenmiştir.
Çalışmada kültüre alınan yaparak ayası, boğum arası ve yaprak sapı eksplantları farklı ortamlarda farklı gelişmeler
göstermiştir. Geçmişten günümüze farklı asma tür ve çeşitlerinden farklı doku veya organlar (yaprak sapı, yaprak
ayası ve boğum arası gibi) alınarak değişik amaçlara hizmet etmek amacıyla in vitro çalışmalar yapılmış ve bu
çalışmalarda başarı oranının, eksplantın alındığı bitki kaynağı, kültür koşulları ve kullanılan besin ortamlarının tip ve
konsantrasyonu tarafından etkilendiği vurgulanmıştır. Asma ağlama suyu ise bu bağlamda ilk defa bu çalışmada bitki
doku kültürlerinde besin ortamı olarak kullanılmıştır. Çalışma sonucunda asma ağlama suyunun; hindistan cevizi sütü
gibi kimyasal olarak tanınmayan ve her hazırlamada farklı içeriğe sahip olabilen ancak, çeşitli kültür ortamlarında
başarıyla kullanılabilen bir kaynak olarak doku kültürü çalışmalarında doğrudan ya da besin ortamına ilave edilerek
kullanılabilirliğinin mümkün olduğu görülmüştür.
Teşekkür
Bu çalışmaya, 2015-HIZ-ZF284 no’lu Hızlı Destek projesi kapsamında destek sağlayan YYÜ Bilimsel Araştırma
Projeleri Başkanlığı’na teşekkür ederiz.
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Giriş
Dut Moraceae ailesinin Morus cinsine aittir. Dut bitkisinin 24 tür ve en az 100 çeşidi vardır. Uzun ömürlü bir ağaç
veya çalı olarak yetişen Dut (Morus L.) hem ipek böcekçiliği hem de ekonomik açıdan önemli bir bitkidir. RuBisCO
EC. 4.1.1.39 (Ribuloz 1,5 Bifosfat Karboksilaz Oksijenaz), bitkiler için fotosentez yapmak ve atmosferdeki
karbondioksidi dengelemek için önem taşıyan bir enzimdir.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada Dut (Morus) türüne ait 15 adet RuBisCO protein dizileri FASTA formatında NCBI dan alındı.
Biyoinformatik analizlerde, aminoasit sayısı, moleküler ağırlıkları, instabilite indeksi, extinction coefficients ve
GRAVY değerleri Expasy Protparam ile hesaplandı. RuBisCO proteinlerinin varsayılan fosforilasyon bölgeleri
NetPhos 2.0 ve NetPhos 3.0 ile belirlendi. Proteinlere ait korunmuş bölge motifleri ve domainler Pfam, MEME ve
MAST programları kullanılarak yapıldı. Protein sekansları kullanılarak filogenetik analizler MEGA 6.0 programı ile
yapıldı. Proteinlerin 3 boyutlu yapısı PyMOL programı kullanılarak yapıldı.
Bulgular ve Tartışma
RuBisCO proteinlerine ait aminoasit sayısı 140 ile 475, molekül ağırlığı 15463.40 ve 52667.95 Da arasında, instabilite
indeksi 26.06 ve 42.17 arasında, extinction coefficients, 21430 ve 69830 M-1 cm-1 arasında ve GRAVY değerleri, 0.355 ve -0.215 arasında çıkmıştır. RuBisCO proteini içinde maksimum oranda bulunan amino asit Gly (% 9.5) iken,
minimum oranda ki amino asit Trp (% 1.5) olarak belirlendi. Filogenetik analizler sonucunda oluşturulan Maximum
likelihood ağacı 3 büyük kladdan oluşmuştur. Geçmiş çalışmalardaki filogenetik analizler ile sonuçlar
karşılaştırılmıştır. Proteinlerin tahmini 3 boyutlu yapısı incelendiğinde proteinlerin yapısı ve fonksiyonu için önemli
rol alan Gly rezidüsü en fazla Morus mongolica, Morus indica, Morus notabilis, Morus alba var.
atropurpurea ve Morus alba var. multicaulis türlerinde tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Morustürlerine ait RuBisCO
proteinleri kullanılarak yapılan biyoinformatik, filogenetik ve 3D analizleri ile gelecekte yapılacak çalışmalara ışık
tutacaktır.
Anahtar Kelimeler: Morus, RuBisCO, biyoinformatik, filogenetik analiz
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Introduction
Copepoda, which is a planktonic organism group, is widely found in almost all types of water bodies from puddle to
the ocean and constitute the most important ring of the aquatic food chain. Copepod species contain chitin, which is
an important polysaccharide, in their structure like other crustacean organisms. Although, the chitin structures of
macrocrustaceans such as crab and shrimp are well known since they are used to produce commercial chitin, there is
no study about the chitin structure of Copepoda which is a group of microcrustaceans. For the first time in this study,
the chitin was isolated from the Copepoda group and characterized physicochemically.
Material and Methods
Freshwater copepod samples were collected with a plankton net from the plankton pools at the DSİ Aquaculture
Production and Research Station (İpsala) in 04.19.2017. Samples were examined under the stereo microscope and it
was observed that collected plankton sample consists only of copepod species. After the sample was washed with
distilled water and dried, it was treated with 1,2 M HCl and 1,5 M NaOH, respectively to remove the minerals and the
proteins in the structure and thus the chitin was isolated. Physicochemical properties of the isolated chitin were
determined with Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR), Scanning Electron Microscopy (SEM),
Thermogravimetric Analysis (TGA) and X-ray Diffraction Analysis (XRD).
Results and Discussion
Results of this study showed that dry weight chitin content of copepod individuals is 3.1%. Characteristic IR bands
confirmed that chitin was successfully isolated from Copepoda. As the SEM analysis showed that the surface
morphology of the copepod chitin consisted of pores and fibers, simultaneous EDX analysis revealed that the copepod
chitin was composed of 48.14% carbon (C), 34.92% oxygen (O), 16.76% nitrogen (N) and trace amount of Al, Si and
Na. The crystalline index value of the copepod chitin was calculated around 70% by XRD analysis. According to the
results of TGA, the maximum degradation temperature of copepod chitin was recorded as 366 ̊C. The chitin content
of copepod individuals had similar to some other insect and fungi species. Although, copepod species are microscopic
and they contain relatively small amount of chitin, they are advantageous in terms of rapid and desired amount
reproduction. Therefore, Copepoda can be considered as a new source of chitin.
Key Words: Microcrustacea, biotechnology, chitin, physicochemical characterization
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Introduction
Biotechnology is the use of biological processes, organisms, or systems to manufacture products intended to improve
the quality of human life and it is not new. Plant breeding as the beginning of biotechnological activities were taking
place at least 10,000 years ago and 3,000 years ago the Egyptians and other early civilizations were baking bread,
making wine and brewing beer with the aid of yeasts. About 500 years ago agriculture and food processing was
strengthened by the use of selection and breeding to obtain the best organisms for desired purposes. In the last 40
years it has become possible to improve organisms and processes by the transfer of single genes from one organism
to another, which is referred to as molecular biotechnology, genetic modification (GM) or gene transfer.
Not all biotechnology is genetic modification, but most part of agricultural biotechnology depends on genetic
modification of the organisms. As a new and effective tool in the field of biotechnology, especially in agricultural
biotechnology, GM is under debate worldwide. The term “genetically modified organisms (GMOs)” is used for
organisms that have received new genes from another organism, or for organisms that have had some of their own
genes modified using molecular techniques.
GM technology has raised considerable outcry including the need for effective biosafety measures to ensure that
GMOs will not have negative impacts on the environment and human and animal health. “Risk assessment”, “risk
management” and “risk communication” are the three main components that the term “biosafety” expresses.
Material and Methods
This review paper was prepared by reviewing, analyzing and evaluating the past and present status of biosafety issue
on national and international level in a broad spectrum.
Results and Discussion
Since GMOs are living organisms and can move and reproduce, biosafety issue must be handled in international,
regional, and national levels. “The Cartegena Protocol on Biosafety”, “The Codex Alimentarius”, and “The
International Plant Protection Convention” are the most important three international agreements on biosafety. To
guarantee the safe and effective use of appropriate GM products, governments need to establish national frameworks
that can set policy, strategy, regulation and administrative processes. Most developed countries already have these
national biosafety frameworks and most developing countries are in the process of developing their own national
biosafety systems. The national law on biosafety has been published in the Official Gazette in Turkey on 26 March
2010.
In this review study, components and the different aspects of “Biosafety in Agricultural Biotechnology” were
discussed in a broad spectrum by paying a considerable attention to zinc-finger nucleases (ZFNs), transcription
activator-like effector nucleases (TALENs) and clustered regulatory interspaced short palindromic repeats (CRISPR)
/ CRISPR-associated (Cas) based methods for genome engineering, which are the new generation breeding techniques
and their products are open to new debates.
Key Words: Agricultural biotechnology, biosafety, risk assessment, risk management, risk communication
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Giriş
Hızlı kentleşmenin sebep olduğu çok hızlı, çok yoğun üretim ve tüketimlerin getirdiği kirliliğe ve çöp deryalarına
çözüm üretmek için çevreye dost ve çok fonksiyonelli dönüşüm arayışlarının yaşandığı bir sürece
girilmiştir. Vermikompost üretimi her türlü bitkisel ve hayvansal atık ile değerlendirilemeyen zararsız nitelikteki
sanayi ve evsel atıkların yararlı bir organik bileşime çevrilerek tarımsal üretimde kullanılması çok boyutlu bir avantaj
sağlamaktadır. Vermikompost sonucu elde edilen dengeli ve kararlı organik bileşenin tarımsal üretimde
değerlendirilmesi ile ortaya çıkan vermikültürle; insan ve doğa sağlığı korunurken, gıda güvenliğini temin etmekte ve
ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlayan bir üretim sistemini oluşturmaktadır. Solucanların besin olarak biyolojik
atıkları yemesi çevre çalışmaları açısından büyük bir anlam ifade etmektedir. Ülkemizde de vermikompost üretimi
için yeterli miktarda, yakın, ucuz, amaca uygun ama atıl duran biyolojik kaynaklar bulunmaktadır. Ülkemizde
mevzuat olarak 11/6/2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 6 ncı
maddesi gereği ve Avrupa Birliği Komisyonunun 1069/2009/EC sayılı direktifine paralel olarak hazırlanan İnsan
Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği 24.12.2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi
Gazete’ de yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, halk ve hayvan sağlığına, gıda ve yem güvenilirliğine yönelik
riskleri engellemek amacıyla insan tüketimine sunulmayan hayvansal yan ürünler ile bunların türev ürünlerine ilişkin
sağlık kurallarının usul ve esaslarını belirlemektir. Vermikompost üretimi de bu yönetmelik kapsamında
değerlendirilmektedir. Vermikültür/solucan kültürünün fayda sağladığı alanlar; 1. Atık yönetimi 2. Tarımsal üretim
için kest(solucan dışkısı) ve kompost eldesi 3. Solucan üretimidir. Yeşil alan, bahçe ve tarlada solucan gübresi
kullanımı sonucunda; bitkinin su ihtiyacını azalır, su tasarrufu sağlar. Bugün ülkemizde kullanılan su kaynaklarının
büyük kısmının tarımsal sulamada kullanıldığı düşünüldüğünde solucan gübresinin sadece su tasarrufu sağlaması bile
ekolojik bir çözüm sunduğunun kanıtıdır. Ayrıca bitkinin albenisinin ve kalitesini arttırması, bitki gövdesinin hacmini
azaltması, yabancı ot mücadelesi ihtiyacını azaltması, uygulandığı toprağı iyileştirme özelliğinin olması gibi daha
birçok deneysel çalışmalarla kanıtlanmış faydası bulunmaktadır.
Materyal ve Metot
Ticari amaçla dünyada en yaygın kullanılan türler kırmızı solucanlar olarak bilinen Eisenia fetida, solucan türleriyle
yapılan araştırma sonuçlarına göre; yüksek beslenme ve düşük sıcaklıklara dayanım, ideal şartlarda yüksek
yumurtlama ve yumurtadan çıkan yavru sayısı verebilme özellikleriyle ön plana çıkabilmektedir. Bu nedenle yapılan
pilot çalışmada kırmızı solucanlar tercih edilmiştir. Yer olarak belediyenin jeotermal ısıtmalı serada çalışmalar
yapılmaktadır. Solucan üretim kabı olarak 1,5x3,00 m boyutlarında bir küvet kullanılmıştır. Yaklaşık 50.000 solucana
10 günde bir besleme yapılmaktadır. Solucanlara mama olarak sığır gübresi, semt pazarı sebze-meyve atıkları ve
kurumuş yaprak karışımı verilmektedir. Solucanların davranışları, beslenme hızları her gün izlenmektedir. Ortam
sıcaklığı 7-16°C arasında değişmektedir.
Bulgular ve Tartışma
Elde edilecek gübre belediyenin serasında ve park bahçelerinde kullanılması öngörülmektedir. Pilot çalışma
sonucunda elde edilecek bilgi birikimleri ile çocuklar başta olmak üzere, kadınlar ve çiftçilere yönelik sosyal
sorumluluk projelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.Sonuç olarak vermikompost, ülkemiz tarım toprakları ve
tarımın geleceği açısından gerek ekonomik ve gerekse çevresel ve sürdürülebilir tarımsal verimliliğe olan katkıları
açısından son derece önemli bir tarımsal girdidir. Ülkemiz tarım topraklarının, kentleşmenin getirdiği organik çöp
sorununun ve yeraltı sularının kimyasal kirliliğine bir çözüm olması açısından büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kentleşme, çevre sorunları, çöp, solucan, tarım, eğitim
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Introduction
This work shows the effect of an animal waste –broiler chicken fertilizer (BCF) media on growth of 2 different novel
isolates microalgae. The most developing sector in the animal husbandry is poultry sector in Turkey. This sector has
brought some problems with it. The biggest problem is the wastes that occurs during the production and causes to
environmental pollution. The "fertilizer" occupy the biggest place in poultry wastes. Since there is not too much area
to evaluate these wastes, some of them are either used as compost or being disposed by incineration. The aim of this
study is to evaluate this fertilizer as a rich organic content media to grow microalgae and eliminate an important
environmental waste.
Material and Methods
In the experiments, fast grown microalgae and cyanobacteria were scanned in microalgae culture collection. Then,
five concentrations of BCF media were arranged, e.g., 0.5, 1, 1.5, 2 and 3 %, in which no other extra nutrients were
used. They were standardized as their C/N ratios. A series of experiments including pH, temperature, initial biomass
concentrations and light intensity were carried out to determine the effect of BCF media on microalgal growth. BG11
culture media was used as control group.
Results and Discussion
The selected microalgae and cyanobacteria were identified as Chlorella vulgaris and Phormidium animale,
respectively. The most productive BCF media concentration was 2.0% for both of the microorganisms. The maximum
biomass yield of C. vulgaris was obtained at pH 8 as 0.777 g/L and at pH 7 as 1.34 g/L for P. animale in BCF media.
The optimum temperature and light intensity was determined as 15 °C and 2000 lux for both of the microorganisms,
respectively. C. vulgaris showed more success to grow in BCF media than P. animale when compared with controls.
Consequently, it was seen that BCF media may be replaced by BG11 media in microalgae and cyanobacteria cultures
in order to decrease the production costs and besides to eliminate an environmental waste.
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Introduction
The main cultivated mushrooms are those; Agaricus bisporus, Pleurotus sp and Lentinula edodes,; Agrobye aegrita,
Gonederma lucidum, Grifola frondosa, Hericum erinasceus, Pleurotus citrino-pileatus, P. Djamor. The cultivated
mushroom quantity of the World were determined as 9.926.966 ton in 2013. Turkey produced about 45.000 ton
mushroom in the same year. The most produced cultivated mushroom species in Turkey are; Agaricus bisporus (white)
“button mushroom”, A. bisporus (brown), “portobella” Pleurotus ostreatus (Oyster mushroom) Lentinula
edodes (Şiitake). The edible mushrooms are preferred with those reasons; becoming high nutritive values, different
flavor, rich in biochemical composition and medicinal properties. The mushrooms are produced from spawn which
are obtained single culture technique. The mushrooms are evaluated in fungi in biology. They are different stages
from plants but in the nutrition, compared their nutritive values into plants. The important differences of them are high
protein quantities of them and their medicinal importance namely containing functional compounds. Mushrooms are
grown in a media known as compost. Compost are prepared with sawdust, hen or horse manure and other additives,
mixing aal of the used materials,fermented then exposing to pasteurization. During compost preparation, some of
wastes or by-products that contain cellulose materials can be assayed and practiced as alternative for sawdust.
Mushroom spawn is produced by a single cell system in biotechnology. Mushroom spawn manufacturing that needs
aseptic working, is a different work field in the agriculture and industry. Mushroom harvesting are made at least three
flush periods in the same compost. Mushroom growing is established in closed and process controlled area which is
not affected climate conditions from outside. There are inedible wild poising mushrooms beside edible mushrooms
too. There are 50-100 poisoning species. In this stage, the wild mushrooms must be collected by specialists, even in
doubtful events; they must not be collected and consumed. The main mushroom toxins are amatoxins (siclopeptids),
giromytrin, muscarin, coprin, ibotenic acid, psilocybin ve orellanin.
Material and Methods
Mushroom spawn is produced by single cell technique and under aseptic conditions in biotechnology system. Sorts
of compost compositions are used by using waste material for supporting main materials with other additives.
Harvesting mushrooms are made as at least three fulshes terms in the same compost. Mushrooms contain essential
nutrients and medicinal compounds that can contribute to human health. In edible wild mushrooms can cause to
poisoning so collecting wild mushrooms is not a simple work for the people. there are information about poisning
mushrooms in the literature.
Results and Discussion
Mushroom spawn manufacturing is a single cell culture appliacation. The other mushroom appliacation is growing
of cultivatied species in the compost were practiced with different compost compositions due to basic principles.
Edible mushrooms are known with their in rich nutrients and medicinal compounds. On the other hand, wild
mushroom poisonings are serious and destroying effects to human even can be resulted as death of exposing toxication
of in edible wild mushrooms. These topics were reviewed in the article.
Key Words: Mushroom, spawn, compost, toxic wild mushrooms
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Introduction
Currently, there is a renewed interest in ginger, and several scientific investigations aimed at isolation and
identification of active constituents of ginger, scientific verification of its pharmacological actions and of its
constituents, and verification of the basis of the use of ginger in some of several diseases, also, Ginger peroxidase
enzyme is highly efficient in the removal of acidyellow42 dye in wastewaters. The study aimed to avaluate
antibacterial and the mutagenic/antimutagenic potential with respect to its anticarcinogenic affects. It is a plant
belonging to the Zingiberaceae family, which have roles against broad range of diseases like asthma, diabetes and
others in alternative medicines of many countries.
Material and Methods
Different solvent extracts (400mg/ml) of Zingiber officinale plant root were obtained (dH2O, hexan, ethanol and
DMSO) by maceration followed by soxhelet extraction. For mutagenicity testing, Salmonella
typhimurium auxhotrophic mutant strains TA98 ve TA100 strains were exposed to the plant root extracts to asses the
mutagenic potential of chemical compounds included in them. For antimutagenicity testing, the positive known
mutagenic chemicals (2μg/μl 4–Nitro-o-Fenilendiamin,TA 98 and Na Azide, TA100) were incubated with each
solvent extracts for 20 min, and then the rest of same procedure were employed as in mutagenicity one. The
mutagenicly known chemicals were also used for the positive control tests. All the test system were applied as
duplicate. For bacterial inhibition tests, well diffusion method was employed and for this purpose Gram negative and
positive pathogenic bacterial strains The Muller Hinton agar media were prepared with 0,2 ml each of bacterial
cultures( o/n cultures 10x105 ), and the wells on the growing plates (prepared with sterile tips) were placed with 50μl
extract, and after 18 h of incubation the inhibition zones around each well were measured. The test system were apllied
as triplicate.
Results and Discussion
Antimutagenicity results fort he TA 98 strain (frameshift mutation sensitive) were observed lower or similar to
spontanous revertant numbers in water, ethanol and hexan extracts. (His- revertants 20-50 spontaneous revertant/plate:
35,38; 40,44; 27-32 respectively).For TA 100 strain which Show sensitivity to point mutations, the revertant numbers
were again lower than the spontaneously occuring ones. İn the water and DMSO extracts (His- revertants 70-100
spontan revertant/plate: 40,44; 68,85 respectively). The statistic analysis were done according to one way Anova, and
found confident in (p <0,05). Antibacterial activities were observed higher in ethanol, DMSO and water extracts
against both gram negative and positive pathogenic strains, and the highest ones, Salmonella thyphimurium, 2.2;
2.0;1.8mm and Staphylacoccus aureus 2.2;1.8;1.6mm) respectively. Our results support previous studies,in addition
the water extracts has also given bacterial inhibitions too. The antimutagenicity tests showed that the phytochemical
compounds included in the water and ethanol extracts may inhibit the mutagenic/carcinogenic effects of some
mutagenic chemicals.
Key Words: Zingiber, peroxidase, Antimikrobiyal, Antimutajenik, Mutajenik
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Giriş
Sentetik fungisidler günümüzde fungal patojenler ile mücadelede yaygın olarak kullanılmalarına rağmen ekolojik
açıdan olumsuz etkilere neden olmaları, yiyecek, toprak ve sularda kalıntı bırakmaları, dirençli fungus suşlarının
gelişmesine yol açmaları, insan ve hayvanlarda zararlı yan etkilere neden olmaları gibi negatif etkileri de
bilinmektedir. Bu nedenle fungisidlere alternatif olarak çevre açısından güvenli, insan ve hayvanlar için toksik etkisi
olmayan biyolojik kontrol ajanları önem kazanmaktadır. Toprakta yaygın olarak bulunan bir mikrofungus
olan Trichoderma spp., fungal patojenlere karşı kullanılan en önemli biyokontrol ajanlarından birisidir.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada topraktan izole edilen üç farklı Trichoderma suşunun (T1, T2, T3) çeşitli fungal bitki patojenlerine
(Alternaria alternata, Aspergillus flavus, A. niger, A. parasiticus, Geotrichum candidum, Phoma glomerata,
Rhizopus stolonifer, Stemphyliumbotryosum, Trichothecium roseum) karşı antagonistik etkileri, 20 mL Patates
Dekstroz Agar besiyeri içeren 9 mm çaplı cam petri kaplarında dual kültür tekniği ile araştırıldı. Aktif olarak
büyüyen Trichoderma ve test funguslarının misel diskleri aynı petri kabının karşılıklı kenarlarına yerleştirilerek 25
oC’de inkübasyona bırakıldı. Her 24 saat sonunda test fungusları üzerine Trichoderma izolatlarının antagonistik
etkileri ölçülüp, kontrol petrisi ile karşılaştırılarak inhibisyon yüzdesi hesaplandı.
Bulgular ve Tartışma
Trichoderma izolatlarının test edilen 9 adet fungus türüne karşı inhibisyon yüzdelerinin 120 saat inkübasyon sonunda
%17.24-%65.29 arasında değiştiği saptandı. Trichoderma izolatlarından inhibisyon yüzdeleri karşılaştırıldığında, en
yüksek inhibisyonun 48 saat sonra T1 izolatı tarafından Phoma glomerata türü üzerinde olduğu belirlendi (%66.16).
120 saat sonunda P. glomeratahariç tüm türler üzerinde T2 izolatının antagonistik etkisinin T1 ve T3 izolatına oranla
daha yüksek olduğu gözlendi. T2 izolatının 4 türe (A. flavus, G. candidum, P. glomarata ve S. botryosum) karşı
antagonistik etki düzeyinin %50’den daha yüksek olduğu belirlendi.
Anahtar Kelimeler: biyolojik kontrol, fungus, patojen, Trichoderma
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Introduction
Recent advances in transcriptomic and genomic studies pave the way for identification of new regulatory genomic
elements that can be used in biotechnological applications in plants. Among these regulatory elements, long noncoding RNAs (lncRNAs) are one of the most studied elements in recent years. To date numerous lncRNAs have been
identified in several plant species. It has been reported that they play crucial roles in several biological pathways hence
they are valuable sources for biotechnological applications. However, the potential roles in reproduction, only a few
lncRNAs have been brought to light at present. Sesamum indicum is an important ecological and medicinal plant
producing precious seed oil and Turkey is among the sesame oil producing countries in the world. Here, we identified
the pollen specific lncRNAs expressed differentially between fertile and sterile sesame flower buds. Identifying
lncRNAs in sesame can give clues about how they effected from environmental changes such as photoperiodism in
reproduction.
Material and Methods
S. indicum high throughput RNA-seq reads were downloaded from data base. RNA-seq libraries were assembled with
sesame plant whole genome sequences. After finding the total transcripts they were filtered according to the default
parameters. These transcripts were screened against the lncRNA sequences in the plant lncRNA databases.
Results and Discussion
We got raw reads and assembled the sequences. Sequences obtained from two RNA-Seq libraries was found to be
suitable for detecting lncRNAs. Following filtering, numerous number of transcripts were identified. The differentially
expressed lncRNA transcripts between fertile and sterile plants were determined. The alterations among lncRNAs
were detected. The results will be argued.
Key Words: fertility, lncRNA, sesame, transcriptome
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Introduction
Wild plants contain adaptive qualities necessary to adapt to different conditions, such as stress conditions, because
they have a much higher genetic variation than their domesticated relatives. Wild species with higher tolerance to
stress conditions have very high potential for use in increasing yield studies. Therefore, the identification of genomic
structures of wild plants is of great importance. Transcription factors are proteins that regulate the expression of genes
in the DNA. Transcription factors involved in the origin of agriculture through the domestication of various crop
plants. They play an important role in many biological functions such as stress response, development, morphogenesis,
energy metabolism. Because transcription factors naturally act as regulators of cellular processes, they are excellent
candidates for biotechnological applications to modify complex traits in plants. In the concept of this project, of
WRKY type transcription factors which plays an important role in the response to stress have been determined in the
genome of wild potato (Solanum commersonii) with bioinformatics tools. Furthermore, the obtained data was
compared with the data of the cultivated potato plant, and the effects of WRKY transcription factors on potato plant
adaptation were investigated evolutionarily.
Material and Methods
In order to identify transcription factors, homology-based analysis was performed. WRKY motif was obtained from
Pfam databank. In addition, WRKY sequences were retrieved from Plant Transcription Factors database. Blast
analyses were performed against wild potato genome. The potantial sequences were selected, and subjected to motif
analysis using HMMSCAN and SMART programs. Phylogenetic relationships of the sequences were analyzed by
MEGA program.
Results and Discussion
The known WRKY transcription factors were searched in wild potato genome. After filtering of the sequences by
determined criteria, several potential sequences were identified by blastx analysis. The motif analysis programs also
verified some of the sequences, and they were assigned as potential wild potato WRKY sequences. The sequences
were aligned and used for phylogenetic relationship analysis. The obtained results will be discussed.
Acknowledgements
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Giriş
Bacillus thuringiensis (Bt) Bacillaceae familyasına ait, spor oluşturan fakültatif anaerob ve mikrobiyal biyopestisit
olarak kullanılan gram (+) bir bakteridir. Bakteri büyümesinin durağan fazında sporulasyonla birlikte böcek
larvalarına karşı toksik etki gösteren insektisidal kristal (Cry) proteinleri üretir. İnsektisidal Cry Proteinler, yalnızca
böcek barsaklarında aktiflenen reseptör bağlantılı etki mekanizmasından dolayı bazı tarım zararlılarına karşı oldukça
etkili olmakla birlikte diğer organizmalara karşı toksik değildir. Bu nedenle kimyasal insektisitlere alternatif olarak
sağlık açısından daha güvenli biyopestisid üretiminde tercih edilmektedir. Bt’ den elde edilen biyopestisitler birçok
tarım zararlısının kontrolünde kullanıldığından bu bakterinin izolasyonu ve çeşitliliğinin analizi önemlidir. Bt
suşlarının genetik çeşitliliği ve toksik potansiyeli bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiğinden farklı ortamlardan
bakteriler izole edilerek karakterizasyonları yapılmaktadır.
Materyal ve Metot
Ülkemizin önemli kiraz üretim merkezlerinden olan İzmir-Kemalpaşa bölgesinden kiraz bahçelerinden toprak
örnekleri alınarak Bt izolasyonu yapılmıştır. Bu amaçla 41 farklı lokasyondan toplanan toprak örneklerinden Bt
izolasyonu yapılmıştır. Bu izolatlardan genomik DNA izole edilmiştir. Ardından, doğada yaygın olarak bulunan kiraz
zararlıları Lepidoptera, Diptera ve Coleoptera’ya böcek türleri olduğundan; bu zararlılara karşı etkili Cry protein
üretiminden sorumlu cry gen içerikleri (cry1, cry2 ve cry3) PCR analizleri ile belirlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Birbirinden farklı 41 lokasyondan alınan toprak örneklerinden 80 Bt izolatı elde edilmiştir. Bu izolatların Bt olduğu
faz- kontrast mikroskobu ile kristal protein üretimleri izlenerek doğrulanmıştır. Genomik DNA izolayonunun ardından
gerçekleştirilen PCR reaksiyonları sonucunda izolatların % 87’sinin cry1; %73,7’sinin cry2; % 50’sinin cry3 genini
içerdiği belirlenmiştir. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında cry geni içeren izolatlara ait toksinlerin kiraz alanlarında
hastalığa neden olan zararlı böcek türlerinin larvalarına uygulanması planlanmaktadır. Türkiye, kiraz ihracatında da
söz sahibi ülkelerden biridir. Kiraz hastalık ve zararlılarının etkili bir şekilde kontrolü yüksek verim ve kalite açısından
gereklidir. Bu hastalık ve zararlılarla mücadelede özel formulasyonlarda zirai ilaçlar kullanılmaktadır. Kimyasal
pestisitlerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı günümüzde biyopestisitlere verilen önem
artmıştır. Tarım zararlıları ile mücadelede kullanılan biyopestisitlerin başında Bt bazlı olan biyopestisitler
gelmektedir. Bu nedenle, Türkiye’deki tarım alanlarından doğal Bt suşlarının izolasyonuna ve başlıca cry gen
gruplarının tanımlanmasına gereksinim vardır. Dolayısıyla, Bt izolasyonu için seçilecek coğrafik alanın bölge ve ülke
ekonomisinde önemli yer teşkil eden tarımsal ürün alanlarından olması, söz konusu tarım ürünü zararlılarına karşı
etkili biyopestisit geliştirme potansiyelini arttıracaktır.
Teşekkür
Bu proje Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından 15/152 No’lu BAP projesi ile desteklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bacillus thuringiensis, Cry protein, biyoinsektisit
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Giriş
Bitki gelişimini arttıran rizobakteriler (PGPR) bitkilerin köklerinde kolonize olan, gelişimleri ve büyümelerine yardım
eden bakterilerdir. PGPR toprak verimliliği, bitki gelişimini arttırma, fitopatojenlerin baskılanması ve çevre dostu
sürdürülebilir tarımın geliştirilmesi için önemli rol oynamaktadır. Çalışmamızda yabani orkidelerin rizosferinden
PGPR özelliği taşıyan Bacillusbakterilerinin izolasyonu ve tanımlanması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Anacamptis pyramidalis, Himantoglossum caprinum, Limodorum abortivum, Platanthera bifolia, Serapias
vomeracea subsp. laxiflora, Spiranthes spiralis, Ophrys apifera, Ophrys sphegodes, Orchis coriophora, Orchis
laxiflora, Orchis provincialis, Orchis tridentata türlerine ait toplanan orkide örneklerin rizosferinden bakteriler izole
edilmiştir. İzolatların ACC deaminaz üretme, fosfatı çözünür hale getirme, indol asetik asit üretme ve siderofor
oluşturma gibi PGPR özelliklerini gösterip göstermedikleri test edilmiştir. Bu özellikleri taşıyan PGPR adayı
bakterilerin 16S rDNA gen bölgesi polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile çoğaltılmıştır. Çoğaltılan PCR ürünlerinin
16S rDNA dizi analizi sonuçları NCBI (National Center for Biotechnology Information) veri tabanı kullanılarak
değerlendirilmiş ve filogenetik ağaç oluşturulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
PGPR adayı olarak seçilen bakterilerin dizi analizi sonuçlarına göre oluşturulan filogenetik ağaçta Bacillus cinsi ile
ilişkili 7 izolat (HA-13, HA-17, HA-50, HA-62, HA-67, HA-104 ve HA-112) belirlenmiştir. Tür düzeyinde ayrım
yapılabilmesi için ek çalışmalara ihtiyaç vardır. En sık raporlanan PGPR’ler arasında Bacillus suşları çok
yaygındır. Bacillus endospor oluşturmaları nedeniyle diğer bakterilere göre avantajlıdır ve bu nedenle biyofungusit
ya da biyogübre gibi preparatların temel bileşenini oluşturmaktadır. PGPR’lerin kullanımı çevresel kirlenme yaratan
kimyasal gübre kullanımını azaltacak cazip bir alternatiftir ve sürdürülebilir tarım uygulamalarında umut vaat eden
bir
potansiyel
göstermektedir.
Çalışmamızda
elde
ettiğimiz
sonuçlar,
PGPR
potansiyeline
sahip Bacillus bakterilerinin inokülant olarak kullanılabilmesi açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Bacillus, Orkide, PGPR, rizosfer, 16S rDNA
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(13288) Asma Ağlama Suyunun Bitki Doku Kültürü Çalışmalarında Yapay Besin
Ortamı Olarak Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi / Usability of Grapevine Bleeding
Water as An Artifical Nutrition Media in Plant Tissue Culture Studies
TUBA KIRS 1, BİRHAN KUNTER 2, SIDDIK KESKİN 1, NURHAN KESKİN 1
1
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
2
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
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Giriş
İlkbaharda toprağın belli bir sıcaklığa eriştiği dönemde, henüz yeni köklerin oluşmadığı ancak pasif absorpsiyonla
toprak solüsyonundan osmotik basınçla suyun alınmaya başladığı dönemde, asmanın herhangi bir yerinde kesim
yapılması durumunda, kesit yerlerinden dışarıya sıvı halde bir su sızıntısı görülmektedir. Bu olaya ağlama (kanama;
yaşarma) adı verilmektedir. Ağlama ile genellikle bir omcadan günde bir litre sıvı aktığı kabul edilmekte; ancak,
yüksek sıcaklıklarda ve sıcak-ılıman bölgelerde bu miktar 1.5 L/gün’e çıkabilmektedir. Ağlama suyunun bileşiminde
karbonhidratlar, amino asitler, N içeren maddeler, mineral maddeler, bitki hormonları (özellikle sitokinin ve
gibberellin), aminoasitler, organik asitler, değişik mineral maddeler ve farklı yapıda şekerlerin bulunduğu
bilinmektedir. Bu çalışmada, asma ağlama suyunun bitki doku kültürü çalışmalarında yapay besin ortamı olarak
kullanıp kullanılamayacağı, doku kültürü çalışmalarında yaygın olarak kullanılan iki ticari yapay besin ortamı olan
MS (Murashige ve Skoog,1962) ve B5 (Gamborg ve ark., 1968) ortamları ile karşılaştırmalı olarak ortaya konmaya
çalışılmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışmada bitkisel materyal olarak Erzincan iline özgü ve Kuzey Doğu tarım bölgesinin tek standart sofralık çeşidi
olan Karaerik (Cimin) üzüm çeşidine ait ağlama suyu ve bir yaşlı dallar kullanılmıştır. Ağlama suları budama
döneminde alınmış, omcadan omcaya farklılığı ortadan kaldırmak için toplanan tüm sular bir kapta karıştırılmış,
süzülmüş ve uzun süreli kullanıma olanak vermek için -20 °C’de muhafaza edilmiştir. Doku kültürü çalışmalarında
kullanılan ekipmanlar kullanım öncesi 121 °C’de 1 atm basınç altında bir buçuk saat otoklavda sterilizasyon işlemine
tabi tutulmuştur. Hazır temel besin ortamları litreye belirtildiği miktarlarda ilave edilmiş ve ağlama suları ile birlikte
pH değerleri 5.7’ye ayarlanmıştır. Daha sonra ŞKAS (Şekerli Karaerik Ağlama Suyu) ve MS ortamlarına 30 g, B5
ortamına 20 g sakaroz ilave edilmiş, KAS (Karaerik Ağlama Suyu) ortamına ise sakaroz ilave edilmemiştir. Tüm
ortamlara agar (%0.8) ilave edildikten sonra besin ortamları, otoklavda 121 ºC’de 20 dakika süreyle sterilizasyon
işlemine tabii tutulmuştur. Yaprak ayası, yaprak sapı ve boğum arasına ait parçalar ortamlara alınmadan önce %15’lik
sodyum hipoklorit çözeltisinde 15 dakika bekletilmiştir. Daha sonra eksplantlar üç defa distile su ile 5’er dk
durulanmıştır. Sterilizasyon işlemini takiben her eksplant 10 petri kabına 10 parça olacak şekilde dikilmiştir. Kültürler
8/16 saat fotoperiyotta, 2000 lüks ışıkta ve 25 °C’de 30 gün inkübe edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Yaprak ayası eksplantları kültüre alındıktan bir süre sonra gelişme göstermiş olsalar da bitki doku kültürü
çalışmalarında yaygın olarak kullanılan ortamlar olan MS ve B5 ortamlarında herhangi bir kallus gelişimi ya da
adventif sürgün oluşumu gözlenmemiştir. Boğum aralarına ait eksplantlarda ise MS ve B5 ortamlarında kallus
oluşturma oranı yüksek bulunmuş bunun yanı sıra, ağlama suyu ortamlarında da azımsanmayacak bir kallus oluşum
oranı gözlenmiştir. Yaprak sapı eksplant kaynağı olarak kullanıldığında alınan sonuçlar incelendiğinde tüm ortamlarda
değişik oranlarda kallus oluşumu gözlenmiş, direkt ya da indirekt adventif sürgün oluşumu ise gözlenmemiştir.
Çalışma sonucunda en iyi sonuçların boğum arası eksplantlarından alındığı söylenebilir. Sonuç olarak, atıl olan bir
materyalin doku kültürü çalışmalarında yapay besin ortamı olarak değerlendirilebileceği tespit edilmiştir. Elde edilen
başarının çıktılarının çok fazla olacağı ve gelecekte yapılacak çalışmalara da ışık tutacağı düşünülmektedir.
Teşekkür
Bu çalışmaya, maddi destek sağlayan (PROJE NO: 2016/1. DÖNEM TÜBİTAK BİDEB-2209-A:1919B011601998)
Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’a teşekkür ederiz.
Anahtar Kelimeler: Asma ağlama suyu, in vitro, yaprak ayası, boğum arası, yaprak sapı
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(13364) Genome-Wide Bioinformatics and Phylogenetic Analysis of RuBisCO Proteins
in Sideritis L. (Lamiaceae)
EMRE SEVİNDİK 1
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
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Introduction
1

The Sideritis L. belongs to the family Lamiaceae. RuBisCO is an important enzyme for plants to photosynthesize and
balance carbon dioxide in the atmosphere.
Material and Methods
All protein sequences of Sideritis species were obtained from in FASTA format from the NCBI. The physicochemical
analysis of the proteins were analysed by ExPASy’s ProtParam. Phylogenetic analysis was performed using the
MEGA 6.0 program. The three dimension (3D) structure of the RuBisCO protein was determined using in PyMOL
program.
Results and Discussion
According to the results of physicochemical analysis, the molecular weights (Mw) of the Sideritis species ranged from
19002.67 and 50420.44Da. The extinction coefficients of RuBisCO proteins at 280 nm range from 27640 to 65945
M-1 cm-1, the instability index (II) values for the RuBisCO proteins range from 27.30 to 40.70. The most abundant
amino acid ratio in the RuBisCO protein Gly (10 %), while the minimum amino acid ratio in the RuBisCO protein
Trp (1.4 %) were determined. Phylogenetic analysis revealed that the two major clades of RuBisCO proteins were
formed, and this main clades were divided into subclades. Phylogenetic results compared with previous studies.
According to 3D analysis results the most Gly residues were detected in Sideritis dasygnaphala, Sideritis
gomerae and Sideritis macrostachys species. These results will guide future phylogenetic studies and bioinformatics
analysis.
Key Words: Sideritis, RuBisCO, genome-wide analysis, phylogenetic analysis
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(13387) Evaluation of Essential Oil Composition of Citrus aurantium and Citrus
sinensis Flowers Grown in Western Anatolian Ecological Conditions
EMRE SEVİNDİK 1, EYYÜP MENNAN YILDIRIM 1
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
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Introduction
1

Citrus plants are the most popular and important food in the world. Besides their pleasant flavor, they provide
functional components such as vitamin C, folic acid, fibers and essential oils. Essential oils obtained from plants are
used in many areas such as perfume, cosmetics, aromatherapy and food industry.
Material and Methods
In this study, chemical composition of the essential oils Citrus aurantium and Citrus sinensis flowers were
investigated. C. aurantium and C. sinensis flowers of the plants were collected as study materials in April-May 2017
from Aydın surroundings. Extractions were carried out with Clevenger apparatus and essential oil compositions were
determined by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS).
Results and Discussion
According to the results of the gas chromatography-mass spectrometry analysis, nerolidol (22.13%), linalool
(14.06%), sabinene (10.83%) and cyclohexen-1-ol (9.95%) were found to be highest in the essential oil obtained
from C. sinensis. Nerolidol (28.07%), 2,6,10-dodecatriene-1-ol (15.11%), linalool (14.47%) and β-ocimene (10.12%)
were found to be highest in the essential oil obtained from C. aurantium. In previous studies obtained from findings,
our results have been determined to be proportionally different. As a result, it is thought that the essential oil content
differs in quantity and composition from the past studies, due to the different geographical and environmental effects
of the plant
Key Words: Essential oil, GC-MS, Citrus, Aydın/Turkey
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Introduction
1

Juglans regia L. (Walnut) belongs to Juglandaceae family and is widely distributed throughout the World. In the
leaves, roots and husks,have active juglone (5-hydroxy-1,4-naphthoquinone). Juglone is one of the naturally occurring
strong phytotoxic and allelopathic factors This compound prevents the growth and development of many plants.
Material and Methods
In this study, determination total phenolic and flavonoids compounds Juglans regia (Juglandaceae) leaves were
investigated. Juglans regia leaves of the plants were collected as study materials in June 2017 from Aydın/Koçarlı
surroundings. Total phenols were obtained as gallic acid equavalents (GAE) and were exspressed as mg gallic acid /
gram extract (8). 0,5 mL of sample, 2,5 ml Folin reagent (10%, v/v, in water) and 7,5 mL of sodium carbonate solution
(20%, w/v, in water) were mixed in tube at room temperatur for 2 hours. The Same event was used for standart gallic
acid (used 0,05- 0,50 mg/mL concentrates). At the end of time the absorbance was measured at 750 nm and compared
to gallic acid. Total flavonoids were obtained as quercetin aquavalents (QE) and were expressed as mg Quercetin
equavalent / g extract accordind to aluminum nitrate method. The method was modified and used. 500 μl (10 mg/mL)
extract was mixed 0,1 mL sodium acetate and after 1 minute 0,1 mL 10% (w/v) Al(NO3)3 was added and mixed.
And the volume was completed 5 mL with 96% ethanol (v/v). The solutions were waited at room temperature for 40
minutes and were measured absorbance at 450 nm.
Results and Discussion
As a result, the total phenolic compounds were 114.38±0.18 mg gallic acid equivalent per gram of dry plant, while
the total flavonoid compounds were 1.36±0.01 mg of quercetin equivalent/gram of dry plant. Our results are compared
with previous years studies.
Key Words: Juglans regia, total phenolic, total flavonoids, Western Anatolia
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Introduction
1

The genus Juglans (family Juglandaceae) consists of 7 to 45 species depending on the taxonomic study. Juglans
regia L. (Walnut) is a species of deciduous tree of the family Juglandaceae. Its leaves, husks, bark, fruits are used as
a raw herb. In the literature were described antibacterial and antifungal properties of the extracts of the fruits of walnut.
Essential oils, are complex mixtures are obtained different from organs of plants by distillation. Most of these
compounds are included terpenoids (isoprenoids), monoterpenes and sesquiterpen. Composition and quantities of
essential oils depends on type of plant, climate conditions, different organs of the plant.
Material and Methods
In this study, chemical composition of the essential oils Juglans regia (Juglandaceae) leaves were
investigated. Juglans regialeaves of the plants were collected as study materials in June 2017 from Aydın/Koçarlı
surroundings. Extractions were carried out with Clevenger apparatus and essential oil compositions were determined
by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS).
Results and Discussion
The essential oils obtained from the Juglans regia leaves plant were detected to contain 9-octadecene (17.71%),
hexadecanoic acid (11.32%) and, cembrene (9.49%) at most. In previous studies obtained from findings, our results
have been determined to be proportionally different. As a result, it is thought that the essential oil content differs in
quantity and composition from the past studies, due to the different geographical and environmental effects of the
plant.
Key Words: Essential oils, GC-MS, Juglans regia, Aydın/Turkey

769

(13466) Identification and Characterization of Pectin Lyase Protein in Prunus persica
by Using Bioinformatics Tools
KEMALCAN OKAN 1, SÜMEYYE FİLİZ 1, EMRE SEVİNDİK 1
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
kemalcanokan85@gmail.com
Introduction
1

Pectin lyase affects pectic substances, which are formed as structural polysaccharides in the middle lamella and on
primary cell walls of higher plants. Pectin lyase is used in the food, paper and textile industries.
Material and Methods
In this study, sequence, physicochemical, and three-dimensional analyses of pectin lyase proteins in Prunus
persica using various bioinformatic tools were conducted. The protein sequence was retrieved from NCBI (Accession
number: AML03245.1). Physicochemical analyses were investigated with Expasy/protparam. This analyses were
examined isoelectric point (pI), molecular weight (MW), total number of positive (+R) and negative (-R) residues,
extinction coefficient (EC), instability index (II), aliphatic index (Al), and GRAVY values. The average amino acid
rates were determined by MEGA 6.0 server. The putative phosphorilation site analysis was determined with NetPhos
2.0. Secondary structure prediction was performed using SOPMA server. Subcellular localization was predicted using
CELLO v.2. To predict the 3D structure of the pectin lyase proteins, homology model was performed using PSIPRED
v3.3. The results were checked and verified by a Ramachandran plot analysis in, which determined the best predicted
models. Finally, 3D comparative analysis was performed using PyMOL.
Results and Discussion
According to result of physicochemical analyses, molecular weight of 61194.28 Daltons and a pI of 6.38. The total
number of negatively charged residues (Asp + Glu, 50) was found higher than the total number of positively charged
residues (Arg + Lys, 45). Extinction coefficient 75245 M-1 cm -1, instability index (33.66), aliphatic index (84.19)
and GRAVY value (-0.166) were also determined. The most abundant amino acid ratio Gly (9,7 %) while the lowest
amino acid ratio Trp (1,7 %) were determined. According to SOPMA analysis, random coil was predominant
(39.96%) followed by an alpha helix (24.16%) and an extended strand (26.29%). Also, a beta turn was predicted
(9.59%). As a result of subcellular localization the protein was found to be localized in extracellular. To predict the
3D structure of the pectin lyase proteins in P. persica, homology models were applied using PSIPRED, RAMPAGE,
and PyMOL programs. The results of our study provide insight into fundamental characteristics of the pectin lyase
proteins in P. persica.
Key Words: Prunus persica, pectin lyase, bioinformatics
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(13496) Ege Bölgesi Koşullarında Organik Hayvan Yemi Yetiştiriciliğinde Farklı
Münavebe Sistemlerinin Potansiyel Mikotoksijenik Küf Türleri Yönünden
Araştırılması / Investigation Of Different Alternation Systems in Organic Animal Feed
Cultivation By Potential Mycootoxygenic Mold Species in The Aegean Region
Conditions
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1
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI UTAEM
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Giriş
Günümüzde organik ürünlere olan talep gittikçe artmaktadır. Organik hayvansal ürünler kaliteli, kalıntı içermeyen,
refahına özen gösterilen hayvanlardan elde edildikleri; çevre dostu koşullarda üretildikleri, lezzetli ve yağ içerikleri
daha düşük oldukları için tercih edilmektedirler. Organik hayvan yetiştiriciliğinde hayvanlar organik yemlerle
beslenmeli ve üreticilerin kendi çiftliklerinde yetiştirdikleri organik yem maddelerinin kullanımı esas olmalıdır. Ancak
organik hayvan yetiştiriciliğinde organik yem gerek dünyada ve gerekse ülkemizde yeterli bir üretim miktarına sahip
olmadığı gibi Türkiye’de organik yemlerin yem değeri açısından da ciddi problemleri vardır. Organik hayvan
yemindeki en büyük problemlerden biri mikotoksin ve küf sorunudur.
Materyal ve Metot
Organik yemlerin kontaminasyonunu engellemek için mikotoksin varlığını önlemek gerekir. Organik ürünlerin
herhangi bir kimyasal muameleye tabi tutulmaması gerektiği için, bu ürünlerde küf üreme problemi ve mikotoksin
varlığı daha hassastır. Bu amaçla organik yemlerin küf ve mikotoksinler açısından potansiyal kaynaklarını ve türlerini
belirlemek amacıyla, 2 farklı münave sisteminde yetiştirilen yemlerin yem hammaddesinde ve yetiştirildikleri
topraklardan alınan örnekler değerlendirilerek saptanmaya çalışılmıştır. Denemelerde kaba yem olarak fiğ/yulaf,
fiğ/tritikale karışımı ,üçgül ve silajlık mısır, enerji yemi olarak arpa, tritikale ve mısır, protein yemi olarak pamuk ve
soya kullanılmıştır. Her bitki 4 tekrarlamalı olarak tesadüf blokları deneme deseninde kurulmuştur. Deneme
UTAEM’in Menemen Ovasında yer alan Orta köy deneme arazisinde 4 yıl yürütülmüştür (2012-2016). Örnekler, her
iki farklı dönemde, deneme arazisinden temin edilen toplam 48 toprak örneği, 32 yem hammaddesinden oluşmaktadır.
Toprak örnekleri, Eylül ve Nisan aylarında, ekim öncesi alınmıştır. Yem hammaddeleri ise 8 adet fiğ/yulaf, 8 adet
fiğ/tritikale, 8 adet üçgül, 4 adet, pamuk ve 4 adet soya olmak üzere hasat sonrası alınan örneklemelerdir. Farklı yem
hammaddelerinde her hasatta toplam küf ve potansiyel mikotoksijenik küflerin izolasyonu için seyreltme plaka
yöntemi uygulanarak elde edilen izolatlar tanılanmıştır. Toprak örnekleri de her parselden hasat öncesi ve hasat sonrası
dönemde 20 cm derinlikten alınarak yine seyreltme plaka yöntemi ile küflerin izolasyonları yapılmış ve tanılanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Elde edilen sonuçlara göre organik yem üreticisine, zengin içerikli, besin değeri yüksek, düşük maliyetli, kalite
yönünden en önemli belirleyici faktörlerden olan küf ve mikotoksin içermeyen organik yem çeşitleri üretim ve
depolama sistemleri önerilmesi planlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: organik hayvan yemi, mikotoksin, küf biotası
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Giriş
Hızla gelişen dünyada gittikçe artan nüfusa bağlı olarak uzun yıllar, tarım sistemlerinin devamlılığı, ürün kalitesi,
çevre ve doğal kaynaklarda oluşabilecek zararlar gibi durumlar göz önünde bulunmaksızın hızlı ve kontrolsuz bir
üretim sürecine girilmiştir. Fakat günümüzde giderek artan olumsuz koşullar nedeniyle, çevresel koşullarının sağlıklı
beslenme ile bağlantılı olarak değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle sağlıklı hayvansal ürünler
yetiştirmek ve ekolojik sistemin korunması temel ilkesine dayanan organik hayvan yetiştiriciliğinde, gerek dünyada
gerekse ülkemizde organik yem üretimi teşvik edilmeye başlanmıştır. Ancak organik ürünlere olan talep giderek
artmasına rağmen Türkiye’deki organik yemlerin gerek üretim miktarı gerekse yem değeri açısından ciddi sorunları
bulunmaktadır.
Materyal ve Metot
Organik hayvan yemindeki en büyük problemlerden biri doğrudan kalite ile ilgili olan küf ve mikotoksin içerikleridir.
Projemizde organik hayvan yemi yetiştiriciliğinde aynı yıl (2012- 2013sonbahar- ilkbahar) içerisinde hayvanların tüm
besin madde gereksinimlerini karşılayacak iki farklı münavebe sistemine (Sezon I: fiğ/tritikale, fiğ/yulaf ve üçgül ile
Sezon II: silaj mısır, dane mısır ve soya/pamuk) ait olmak üzere 24 parselden (her bir parsel 14 m2) ekim öncesinde
ve sonrasında alınan toprak örnekleri ile hasat edilen ürünler analiz edilerek mikrobiyal aktivitedeki değişimler
belirlenmiştir. Hasat öncesi toprak örneklerinde ve hasat sonrası ürünlerde, mikobiyota toplam sayımı ve potansiyel
aflatoksijenik Aspergillus türlerinin CYA, MEA, CZ, CY20S besiyerlerinde morfolojik ve mikroskobik yöntemlerle
fenotipik olarak tanılanması tamamlanmıştır. İzole edilen ve öncelikle fenotipik olarak tanılanan 182 Aspergillus
izolatının 17 tanesi potansiyel aflatoksijen üreticisi Aspergillus flavus türü olarak saptanmıştır. Araştırmanın
devamında Aspergillus flavus türlerinin genotipik tiplendirmesi için önce ITS, calmodulin ve β tubulin gen
bölgelerinin varlığı tespit edilmiş, daha sonra aflatoksin biyosentezinin transkripsiyonel regülatörünün parçası olan
afIR, norsolonik asit redüktaz (norA,afIE) geninin parçası, nor1 , nor2 ile O-methyltransferaze geninin parçası (omtA,
AfIP) omt1, omt2 gen bölgelerinin varlığı saptanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Aflatoksin üretme yeteneklerinin varlığı yönünden üç izolatın potansiyel aflatoksijenik özellikte olduğu saptanmıştır.
Teşekkür
Bu çalışma; Uluslarası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (UTAEM) tarafından, P-05 Yem Bitkilerinde Organik
Tarım adlı programda olup, Ege Bölgesi Koşullarında Organik Hayvan Yemi Üretimine Yönelik Münavebe
Sistemlerinin Karşılaştırılması adlı proje kapsamında olup, UTAEM tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: organik hayvan yemleri, aspergillus flavus, aflatoksin
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(13602) Çanakkale Bölgesi’nden Toplanan Taraxacum sp. ve Papaver sp. Genusuna Ait
Polen Örneklerinin Antibakteriyal Aktivitesi ve Polen Özellikleri / Antibacterial
Activity and Pollen Characteristics of Honey-Bee Pollen Samples Belonging to
Taraxacum sp. and Papaver sp. from Çanakkale
1
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Giriş
Arı poleni, çiçekli bitkiler tarafından üretilen, nektar ve arı salgılarıyla karıştırılan ve bal arısı tarafından toplanan,
besin değeri yüksek erkek üreme hücrelerinin bir araya toplandığı polen yükleridir. Polenler, arıların birincil besin
kaynağı olan, fitokimyasal ve besin konsantrasyonlarını içeren ve sekonder metabolit bakımından zengin mikroskobik
üreme hücreleridir. Antik çağlarda, insanlar soğuk algınlığı, grip, ülser, erken yaşlanma, anemi ve kolit gibi durumları
hafifletmek veya iyileştirmek için tıbbi özellikleri olan polenlerden yararlanmışlardır. Taraxacum sp. ve Papaver sp.
türlerine ait vegetatif kısımlar da halk arasında besin ve tıbbi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Bu
araştırmada Taraxacum sp. ve Papaver sp. genusuna ait polen örneklerinin çeşitli bakterilere karşı antibakteriyal
etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Çanakkale Bölgesi’nden toplanan iki farklı genusa ait polen örneklerinin su ve DMSO (dimetil sülfoksit)
ekstraktlarının Enterobacter faecalis ATCC 29212, Staphylococcus aureus, S. aureus ATCC 29213, S. aureus ATCC
6538P, S. aureus ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Escherichia coli ATCC 25922, Bacillus
subtilis, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, E. coli O157, Salmonella tyhimurium ATCC 14028 ve Salmonella
tyhimurium ATCC 51812 test mikroorganizmalarına karşı antibakteriyal etkisi test edilmiştir. Polen örneklerinin
antibakteriyal özellikleri disk difüzyon ve agar kuyucuk difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir ve çalışmada besiyeri
olarak Müeller Hinton Agar (Merck) kullanılmıştır. Azitromisin (AZM15) pozitif kontrol, DMSO ise negatif kontrol
amaçlı kullanılmıştır. İnkübasyon sonrasında açılan kuyucukların ve disklerin çevresinde oluşan zon çapları
inhibisyon zonu cetveli ile mm cinsinden ölçülmüş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Kullanılan bakteri türleri ilk
araştırıcıya ait Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Araştırma
Laboratuvarı’nda bulunan özel kültür koleksiyonundan temin edilmiştir. Polen örnekleri Çanakkale Arıcılar Birliği
vasıtasıyla temin edilmiş ve temiz cam kavanozlarda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biyoloji Bölümü,
Palinoloji Laboratuvarı’nda +4oC’de muhafaza edilmektedir. Polen tanımlamaları Wodehouse (1935) yöntemine göre
hazırlanan preparatlar üzerinde yapılmıştır. Polen mikrografları Leica DM 2500 araştırma mikroskobuna bağlı Leica
DFC 295 model kamera ile çekilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Çanakkale’den toplanan Taraxacum sp. ve Papaver sp. genusuna ait polen örneklerinin distile su ve DMSO
ekstraktlarıyla disk difüzyon ve agar kuyucuk difüzyon yöntemleriyle yapılan antibakteriyel aktivite çalışmasında,
test edilen bakterilere karşı değişen değerlerde etkili olduğu gözlenmiştir. Disk difüzyon yönteminde distile suda
çözünen Taraxacum sp. ait polenlerin yedi bakteriye karşı, DMSO ekstraktlarının ise üç bakteriye karşı etkili olduğu
saptanmıştır. Papaver sp. ait polenlerin suda çözünen ekstraktlarının disk difüzyon yönteminde hiç bir bakteriye karşı
etki göstermediği, DMSO ekstraktlarının ise altı bakteriye karşı etkili olduğu saptanmıştır. Agar kuyucuk difüzyon
yönteminde distile suda çözünen Taraxacum sp. ait polenlerin yedi bakteriye karşı, DMSO ekstraktlarının ise üç
bakteriye karşı etkili olduğu saptanmıştır. Papaver sp. ait polenlerin suda çözünen ekstraktlarının disk difüzyon
yönteminde yine hiç bir bakteriye karşı etkili olmadığı, DMSO ekstraktlarının ise iki bakteriye karşı etkili olduğu
saptanmıştır. Her iki yönteme göre bir değerlendirme yapıldığında Taraxacum sp. ait polen
ekstraktlarının Papaver sp. ait polen ekstraktlarından daha güçlü bir antibakteriyal aktivite gösterdiği gözlenmiştir.
Teşekkür
Bu proje Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (Project
Number:2017/1115) tarafından desteklenmiştir. Ayrıca Çanakkale Arıcılar Birliği’ne desteklerinden dolayı teşekkür
ederiz.
Anahtar Kelimeler: Antibakteriyal aktivite, polen, Taraxacum sp., Papaver sp., Çanakkale
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(12600) Türkiye’de Kaya Sansarı (Martes foina)’nın Pireleri (Siphanoptera) Üzerine
İlk Araştırmalar / First investigations on stone marten, Martes foina fleas
(Siphonaptera) in Turkey
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Giriş
Kaya sansarı (Martes foina), gececil, soliter ve karnivor memeli bir hayvandır. Fırsatçı beslenme özelliğinden dolayı
günümüzde insan yerleşim bölgelerinin içerisine kadar yayılış göstermiştir. Kaya sansarındaki ektoparazitlerden olan
pire türleriyle ilgili olarak Avrupa’da sınırlı sayıda çalışmalar kaydedilmiştir. Ancak, Türkiye’de bu konuda yapılmış
olan herhangi bir çalışma tespit edilememiştir. Pireler, Tryposoma lewisi gibi bazı kan parazitlerinin vektörü olması
bakımından önem taşımaktadırlar. Bu çalışmada, Türkiye’de ilk defa, Martes foina’nın ektoparazitlerinden olan pire
türlerinin tespiti yapılmıştır. Ayrıca, Xenopsylla cheopis (Sıçan piresi)’in M. foina’da tespit edildiğinin ilk kaydı bu
çalışmada kaydedilmiştir.
Materyal ve Metot
Kaya sansarı örnekleri, Balıkesir ili sınırları içerisinde farklı iki lokaliteden elde edilmiştir. Örneklerden birisi erkek,
diğeri ise dişidir. Kaya sansarının arazide ektoparazit bakımından araştırılması yapılmıştır. Erkek sansardan 4 adet,
dişiden ise 3 adet pire örneği, %70 alkol içerisinde koruma altına alınmıştır. Örneklerin hazırlanan preparatları, 37 °C
de kuruyuncaya kadar bekletilmiş ve sonra binoküler mikroskop altında, ilgili literatürlerden yararlanılarak tür
teşhisleri yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Erkek olan Kaya sansarından elde edilen 4 adet pire örneğinin hepsi Sıçan piresi, Xenopsylla cheopis (Rothshild,
1903)’dir. Dişi Kaya sansarından elde edilen 3 adet pire örneğinden ise ikisi Kedi piresi, Ctenocephalides
felis (Bouché, 1835) ve birisi de Köpek piresi, Ctenoaphalides canis (Curtis, 1826)’dir. Kaya sansarında ve üzerinde
yaşayan üç pire türüne ait biyolojik ve ekolojik bazı veriler kaydedilmiştir. Evcil olanların dışında, Türkiye’de yabani
karnivor hayvanlarda yaşayan ektoparazitlere ait yapılan çalışmalar Kızıl tilki (Vulpes vulpes) üzerine yoğunlaşmıştır.
Bu güne kadar Kızıl tilki üzerinde 9 pire ve 4 kene türü tespit edilmiştir. Ancak, Kızıl tilki gibi insan yerleşim yerlerine
geniş bir yayılış gösterebilen, vücut yapısının küçüklüğü, kürk renginin koyuluğu ve gececil olmasından dolayı
gözlenemeyen Kaya sansarı ile ilgili bu konuda Türkiye’de epidemiyolojik kayıtlar mevcut değildir. Bu çalışma,
Türkiye’de ilk kayıt niteliğindedir. Kaya sansarında parazit olarak yaşayan pirelerden Ctenoaphalides felis ve C.
canis, yabancı araştırıcılar tarafından da kaydedilmiştir. Xenopsylla cheopis’in Kaya sansarı üzerinde yaşadığı ilk defa
bu çalışmada ortaya konmuştur. Bu türün, bir kan paraziti olan Trypanosama lewisi’nin vektörü olduğu
kaydedilmiştir. Kaya sansarındaki pire türleri hakkında en geniş çalışma Çekoslavakya’da yapılmış
olup, Ctenoaphalides felis ve Ctenoaphalides canis’in yanısıra, Chaetopsylla (Porsuk pireleri) genusuna mensup, C.
globiceps, C. matina ve C. rothschildi ile, Archaeopsylla erinacei (Kirpi piresi) ve Spilopsyllus cuniculi (Tavşan
piresi), Pulex irritan (İnsan piresi), Monopsyllus sciurorum (Sincap piresi) ve Tarsopsylla octodecimdentata (Yarasa
piresi) olmak üzere toplam 10 pire türü kaydedilmiştir. Bununla birlikte, Ctenoaphalides canis, Ctenoaphalides felis,
Ceratophyllus gallinae (Tavuk piresi), Monopsyllus sciurorum, Nosopsyllus fasciatus (Kuzey sıçan piresi),
Chatopsylla globiceps ve Chaetopsylla matina’nın Almanya’dan, Ctenoaphalides canis, Monopsyllus sciurorum,
Paraceras melis (Porsuk piresi) ve Tarsopsylla octodecimdentata’nın ise Slovenya’dan kayıtları verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Martes foina, Pire, Siphanoptera, Türkiye.
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(12652) Mosquito-borne Diseases Risk in Edirne
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Introduction
Edirne is located in a geographical location with great risks in terms of the appearance of mosquito-borne viral diseases
due to frequent floods, temperate climate in recent years, the presence of bird migration routes, paddy farming, and
finally the illegal immigrants from the Middle East, Asia and Africa. Trakya is a region on important bird migration
routes, Edirne is a significant station on migratory routes thanks to the wide wetlands it has, and therefore this has
made Edirne particularly vulnerable to West Nile Virus infections. This work has been compiled to draw attention the
possibility of spread of vectorial diseases and their carriers in Edirne.
Material and Methods
In this study, it was benefited from the studies carried out in Turkish Thrace region, from interviews conducted with
academicians of Trakya UNIVERSITY, also the data obtained from Trakya UNIVERSITY hospital and Provincial
Health Directorate.
Results and Discussion
In the study carried out in Trakya bird migration routes between 2013 and 2015, mosquito species Culex pipiens
s.l. was detected as the most common species with 60.25% of the pathogens. Since this species is ornithophyllite the
likelihood of invasions of West Nile virus increases. Indeed, in 2012; West Nile virus was isolated from Cx. Pipiens
s.l. and from Ochlerotatus caspius species in Edirne. The most dangerous vectors of malaria in Turkey are An.
sacharovi ve An. superpictus. Since these species are found in Thrace and prefer particularly paddy habitats which are
widely found in the region indicates that the region has great potential for malaria cases.In the information given by
Edirne Provincial Health Directorate; In 2015 and 2016 there were two cases of malaria caused by Plasmodium vivax.
On the other hand, between 2013 and 2016, five men who went to work in Africa before taking preventive medicines
were reported to have been infected with P. falciparium and P. malariae-induced malaria on their return. In 2011;
Identification of Aedes albopictus in two district of Edirne indicates a very important threat. It poses great health risk
for people living in Edirne since this species is responsible for the spread of diseases such as Zika, dengue fever,
yellow fever, chikungunya, western nil virus and it has high spreading power, active throughout the day and high in
human affinity.
Key Words: Mosquito, vectorial disease, west nile virus, malaria, Ae. albopictus
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Introduction
An. sacharovi is a primer malaria vector of Turkey which is widely distributed throughout the Anatolian plateau. It
has a significant public health importance since malaria is regarded as one of the most infectious disease which
threatens nearly half of the world’s population. However, insecticide resistance development and spread in mosquito
vector populations might jeopardize the malaria control efforts. In this study, we aimed to investigate involvement of
the detoxification enzymes in insecticide resistance in Turkish An. sacharovi populations through Mediterranean and
South-eastern Anatolia region where have Mediterranean and semi-arid continental climate enabling convenient
temperature for malaria transmission.
Material and Methods
Larvae and adult samples of An. sacharovi were collected from 20 different locations belonging to 14 provinces of
Mediterranean and South-eastern Anatolia regions of Turkey. Bioassays were performed using WHO’s diagnostic
susceptibility bioassay tubes. Susceptibility was tested against Organochlorines (OCs) (DDT (4%)),
Organophosphates (OPs) (Malathion (5%)), Carbamates (CBs) (Propoxur (0.1)) and Pyrethroids (PYs) (Permethrin
(0.75%), Deltamethrin (0.05%) and Etofenprox (0.5%)). A total of thirty (30) adult mosquitos were assayed for each
esterase, MFO and GST enzymes. Enzyme levels were measured on single adult females by using WHO’s field and
laboratory manual. A 96 well flat-bottomed microtiter plates were used for spectrophotometric analyses with an
ELISA microplate reader. The median enzymatic activities were calculated for each mosquito population and
compared both with susceptible An. sacharovi laboratory strain using Kruskal-Wallis test by Statistica software.
Results and Discussion
Bioassay results indicated that both An. sacharovi populations are resistant to OCs, susceptibility is higher for OPs,
slightly more for CBs and finally the highest proportion for PYs. Almost all An. sacharovi populations had an
increased α and β esterase activity rates which is associated with OP and CB resistance. Although p-NPA esterase
levels did not have a high frequency as α and/or β-esterase levels, nearly half of the overall populations had a higher
activity profile than control group. This situation was attributed to high Malathion resistance seen in most of the
populations. Elevated levels of MFO frequency have been shown in the majority of the populations indicating the
close relationship between incipiently PY resistance and OP resistance. Although bioassays results indicated high
DDT resistance in all mosquito populations, biochemical assays did not show significantly high GST levels in all
strains. This result suggests that GST is involved in DDT resistance in most of the populations. However, resistance
in the other populations in which GST levels are lower might have been performed possibly by kdr mutation.
Consequently, our results reveal that biochemical resistance may play an important role in insecticide resistance in
Turkish An. sacharovi populations. These results are important to monitor the insecticide resistance before it spreads
throughout an entire population, enabling early intervention.
Acknowledgements
This research was funded by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK, Project No:
112T479).
Key Words: Anopheles sacharovi, insecticide resistance, biochemical resistance, Mediterranean region, Southeastern Anatolia region
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Introduction
Bird parasites have an important role in the life histories of birds. Among the haematophagous bird ectoparasites, flies
of Culicimorpha (Insecta: Diptera) have been the least studied arthropods. Especially, the blood-sucking species of
Simuliidae and Ceratopogonidae have not been considered in aspect of their roles in wild life, despite their potential
vectorial importance.
Material and Methods
Species composition of blood-sucking flies in artificial avian nests which hung on tree trunks were studied in Kovada
Stream Arboretum (Isparta) during May-September 2012. Samplings were conducted at 6 stations chosen in the study
site. The samples were collected from petri dishes containing oil-gel which had been placed in 120 artificial nests.
Results and Discussion
A large part of the nests were utilized by great tits (Parus major L., 1758). Consequently, 13 female individuals of 4
ectoparasite species were collected in total: 1 species belongs to Simuliidae (Simulium velutinum Santos Abreu, 1922)
and 3 species belong to Ceratopogonidae (Culicoides odiatus Austen, 1921, Culicoides simulator Edwards, 1939
and Culicoides truncorum Edwards, 1939). Relationships between the flies and host birds, habitat types and
seasonality were investigated. Parus major is reported as a new host record for Culicoides odiatus, Culicoides
simulator and Culicoides truncorum species. Results will may contribute ectoparasite-host interaction studies and bird
conservation programmes.
Key Words: Blood-sucking Diptera, ectoparasitism, Parus major
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Giriş
Yaban hayatının, hem evcil hayvanlar, hem de insanlar için birçok paraziter ve enfeksiyöz hastalığa kaynaklık
edebildiği bildirilmiştir. Bu noktada yaban domuzları ile ilgili olarak da oldukça iddialı bildirimler söz konusudur. Bu
hayvan grubuna yönelik söz konusu itham, az sayıda da olsa doğrudan keneler için, çok sayıda da kene aracılı hastalık
adına literatürde yerini almıştır. Öte yandan, yaban domuzları da dahil yaban hayatının, hastalıkların doğal
dinamiğindeki rolü veya katkı payı çoğu etken için belirsizdir. Ayrıca; yaban domuzlarının, evcil domuzlara ve diğer
birçok yaban hayvanına göre hastalıklara ve parazitlere karşı çok daha dirençli olduğu da bilinmektedir.
Materyal ve Metot
Çalışmada; Edirne ve Kırklareli kırsalındaki 18 odakta, gerekli yasal izinleri (T.C. Namık Kemal Üniversitesi Hayvan
Deneyleri Yerel Etik Kurulu onayı, 02.04.2015, 2015/05; T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğünden araştırma izin belgesi, 14.05.2015, 72784983-488.04-107943) takiben avlanan 60 ve
trafikte ölen 4 olmak üzere toplam 64 yaban domuzu (Sus scrofa) kene ve bit enfestasyonu yönünden incelenmiştir.
Araştırma esasen kış döneminde gerçekleştirilmiş olup, hayvanların 58’i Ekim-Şubat ayları arasında incelenmiştir.
Domuzlardan kene ve bitlerin toplanması işlemi, hayvanın öldüğünün kesinleşmesinden hemen sonra
gerçekleştirilmiştir. Araç çarpması sonucu ölen hayvanlarda ise, özellikle mevcut kenelerin ölümü takip eden süreçte
uzaklaşması olasılığına karşın, kazayı takip eden 2 saat içinde keneler toplanmış, gecikmiş vakalar çalışmaya dahil
edilmemiştir. Toplanan kene ve bit örnekleri %70 etonol içeren tüplere alınmış ve gerekli kayıtlar not edilmiştir. Her
bir yaban domuzu için; saptanan kenelerin sayısı, biyolojik dönemi, cinsiyeti, türü, vücutta rastlandığı yerler, domuzun
tahmini yaşı ve cinsiyeti kaydedilmiştir. Toplanan artropod örnekleri stereomikroskop altında tür bazında
tanımlanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Taramalarda, Kasım ayında avlanan, 1,5 yaşında erkek bir domuzda, 7 dişi, 4 erkek Haemaphysalis inermis ve 1 dişi,
4 erkek Haemaphysalis parva tespit edilmiştir. Diğer domuzlarda keneye rastlanmamıştır. İncelemelerde, hayvanların
8’inde 42 ergin, 8 nimf olmak üzere 50 Haematopinus suis türü bit tespit edilmiştir. Sonuç olarak; bölge evcil
hayvanlarındaki bilinen kene yoğunluğu, çalışılan ayların bazı kene türleri ve bit için ideal olması durumu ve elde
edilen enfestasyon düşüklüğü birlikte dikkate alındığında, yaban domuzlarının, en azından bölge özelinde ve en
azından soğuk aylardaki kene populasyonu için etkili bir destekleyici olmadığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yaban domuzu, kene, bit, Trakya
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Giriş
Gececi, geçici, kan emen bir ektoparazit olan kırmızı tavuk akarı, Dermanyssus gallinae, dünya genelinde yaygın
olarak görülmekte olup, hem küçük aile tipi, hem de büyük kanatlı işletmelerin en önemli ektoparazitik problemi
konumundadır. Avrupa’daki işletmelerde %20-100 yaygınlığa sahip olduğu bilinen parazitin, Avrupa Birliği
dahilindeki kanatlı sektöründe yıllık 150 milyon € kayba neden olduğu bildirilmiştir. Doğrudan yaptığı irritasyon, kan
kaybı gibi zararlı etkilerin yanında, birçok hastalığın olası vektörü olabileceği de bildirilmiş olan parazite karşı etkili
bir mücade yöntemi henüz bildirilmiş değildir. Akarın oldukça hızlı çoğalabilmesi, akarisitlere karşı direnç
gösterebilmesi, denenen bazı predatörlerden etkili sonuç alınamaması gibi faktörler mücadeledeki başarısızlığın
nedenlerindendir.
Materyal ve Metot
Çalışma, çeşitli parazitlerin doğal ortam koşullarını simule etmek üzere hazırlanmış, düzenli tavuk ve D.
gallinae kolonisi bulundurulan, birçok artropodun rahatlıkla giriş-çıkış yapabileceği tel ile çevrelenmiş, ağaçlıklı sera
alanında gerçekleştirilmiştir. Ünitelerin içinde ve civarında doğal olarak bulunan çok sayıda L. alienus kolonisi yer
almaktadır. Çalışma sürecinde; nektar kullanarak belli bir alana yönlendirilmiş karıncalara, rutin üretilmekte olan
koloniden akarlar konmuş, takibinde karıncaların hareketleri izlenmiş ve kalan materyal mikroskop altında
incelenmiştir. Yine, akar barındıran tavuk dışkısı, sadece tavuk dışkısı ve nektar içeren, ağzı süsgeçle kapalı petriler
de karıncalara verilmiş ve yine hareketleri izlenmiş, karıncanın akara ait olası volatil atraktanlara olan ilgisi
belirlenmeye çalışılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Sonuç olarak; i) L. alienus, kırmızı tavuk akarının yumurta, larva, nimf, ergin ve hatta gömlek ve yumurta kalıntıları
üzerinde etkili bir predatördür. ii) Karınca, akarın canlı formlarını aktif bir şekilde avlayıp yuvaya taşımaktadır. iii)
İçinde akar bulunan petrilere girmek amacıyla, kapakta yer alan süzgeci açmak için şiddetli çaba sergilemektedir. iv)
Tavuklar karıncaya karşı herhangi bir ilgi göstermemekte, yememektedirler. v) Karınca ise yemlerin, tavukların
üzerinde dolaşmamakta, saldırganlık sergilememekte, ancak akarın bulunduğu yer nerede olursa olsun, yükseklik veya
bazı diğer fiziki koşulları önemsemeksizin ulaşmakta ve etkili bir ilgiyle avlayıp götürmektedir. Çalışmadan elde
edilen veriler ve gözlemler, L. alienus’un D. gallinae için etkili bir predatör olduğunu ve mücadelede kullanılabilecek
yüksek bir potansiyel taşıdığını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Dermanyssus gallinae; Lasius alienus; Predatör
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Introduction
Morphological identification is the first step to monitor vector borne diseases. With the introduction of invasive
species into new areas, learning and teaching mosquito identification becomes more and more essential in many
countries, especially in Turkey. Pictorial keys have been very useful for this purpose and in recent years new computer
programs allow us to make it easier for beginners and quicker for experts. Here we introduce a new identification tool
for mosquitoes in Europe, North Africa, South Caucasus and part of the Middle-East.
Material and Methods
Creating MosKeyTool the computer program Xper2 was used. This software consists of 128 species of Culicidae, for
larvae and adult females for mosquitoes reported in more than 60 countries and territories. In MosKeyTool taxonomic
records allow careful verification of the results and a comparison between closely related species. More than 1000
illustrations (photos, illustrations and distribution maps) are provided in this tool.
Results and Discussion
Computer programs allow us to get a satisfactory result even though specimens have a missing character or a missing
life stage. It allows identification by intuitive multi-criteria approach using successive choices. Today many countries
included in the MediLabSecure Project lack a computer-aided identification key that could be useful for students,
teachers, medical entomologists and all human or veterinary health agents in charge of surveillance and control of
mosquitoes. To serve this purpose MosKeyTool was prepared for experts and non-specialists.
Key Words: mosquito, morphology , computer aided identification
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Giriş
Anopheles claviger s.l., An. claviger s.s. (Meigen, 1804) ve An. petragnani Del Vecchio, 1939 türlerini kapsayan
sibling tür grubudur. An. claviger s.s. Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da bulunmaktadır. Buna karşılık An.
petragnani daha sınırlı bir bölge olarak batı Akdeniz bölgelerinde dağılım yapmaktadır. Bu iki tür, dişi ve erkek
morfolojik karakterleriyle ayrılamamaktadır. Türlerin ayrımında, larva ve pupalarındaki çok az morfolojik
değişkenlikler ile izoenzim analizleri kullanılmıştır. Ancak, güvenilir morfolojik karakterlerinin yeterli olmaması
nedeniyle birçok ülkede hatalı tür teşhisleri yapılmıştır. Son yıllarda ise moleküler analizler bu türlerin ayrımında
sıklıkla kullanılmaya başlanmış ve elde edilen verilere göre türlerin dağılım alanları yeniden şekillendirilmiştir. An.
claviger s.s. türü sıtma ve diğer bazı arbovirülerin vektörü olarak bilinmektedir. Buna karşılık, zoofilik özelliği
nedeniyle An. petragnani türünün sıtma ya da diğer hastalıklar açısından vektörlük yapmadığı kabul edilmektedir. Bu
çalışmada, Akdeniz ve Ege bölgelerinin farklı lokalitelerinden elde edilen Anopheles claviger s.l. örneklerinin
morfolojik ve moleküler olarak değerlendirilmesiyle bu iki türün araştırma bölgelerdeki varlığı ve dağılımının
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Ülkemizin Akdeniz ve Ege bölgelerinde 20 lokaliteden Anopheles claviger s.l. larva-pupa örnekleri standart
yöntemlerle toplanmıştır. Elde edilen örneklerden 4. evre larvalar laboratuvar ortamında mikroskobik incelemeyle
tanımlanmıştır. Örneklerin bir kısmı erginleştirilmiş, her populasyon için erkek ve dişiler elde edilmiş ve entomolojik
materyal haline getirilerek fotoğraflanmıştır. Morfolojik tanımlamalar sonrasında yapılan tür teşhislerinin moleküler
olarak doğrulanması ve Genbankası veri setleri ile karşılaştırılması için örneklerden DNA izolasyonları yapılmış ve
rDNA ITS2 (Second Internal Transcribed Spacer) bölgesi ve mtDNA COI (Cytochrome C Oxidase Subunit I ) geni
dizi verileri elde edilmiştir. Elde edilen dizi verileri Genbankasında mevcut olan An. claviger s.s. ve An.
petragnani türlerine ait ITS2 ve COI geni dizileriyle karşılaştırılarak tür teşhisleri doğrulanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Araştırma bölgelerinden elde edilen 180 adet 4. evre Anopheles claviger s.l. larvası incelenmiş ve larvaların
postclypeus setaları (4-C) ve IV. ve V. abdomen segmentlerinin antepalmate setaları (2-IV ve 2-V) dal sayısına göre
ayrılarak tür tanımlamaları yapılmıştır. Bu morfolojik tür tanımlaması sonucunda incelenen örnekler üç gruba
ayrılmıştır. 1. Grup örneklerin (132) An. claviger s.s., 2. Grup örneklerin (14) An. petragnani türlerine ait olabileceği
ve 3. Grup örneklerin (34) de iki türün morfolojik özelliğini taşıdığı görülmüştür. Farklı gruplardan elde edilen ITS2
ve COI geni dizi verilerinin Genbankası verileri ile karşılaştırılması ise örneklerin An. claviger s.s. türüne ait olduğunu
göstermiştir. Böylece, araştırma bölgelerinde Anopheles claviger s.l. tür grubundan sadece An. claviger s.s. türünün
bulunduğu anlaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar ülkemizde bu tür grubu için yapılmış olan morfolojik ve moleküler
çalışmalarla uyumlu olmuştur. Bununla birlikte, An. claviger s.s. ve An. petragnani türlerinin Avrupa’nın bazı
bölgelerinde simpatrik poplasyonları tespit edilmiştir. Dolayısıyla, ülkemizde de benzer durumun olabileceği
öngörüldüğünden daha farklı zoocoğrafik bölgelerden elde edilen daha fazla sayıda Anopheles claviger s.l.
örneklerinin çalışılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Teşekkür
Bu çalışma, BAP FEF-15004 nolu proje ile Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: An. claviger s.s. ve An. petragnani, rDNA ITS2, mtDNA COI
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Giriş
Kar-suyu sivrisinekleri düşük sıcaklık ortalamalarına sahip, 1800-3000 mt kadar yüksekliği olan bölgelerde yaşam
döngülerini tamamlayabilen sivrisineklerdir. Holarktik Bölge’de uygun koşulların olduğu alanlarda yaygın olarak
bulunmaktadırlar. Dünya genelinde 30-40 kadar kar-suyu sivrisineği tanımlanmış olmakla birlikte türlerin sibling tür
gruplarında bulunmaları nedeniyle gerçek tür sayısı kesin olarak bilinmemektedir. Kış aylarını diyapozlu yumurta
döneminde geçirirler. Genellikle ilkbahar başlarında karların erimesiyle oluşan ve sıcaklığı 0 oC’nin biraz üzerinde
olan küçük su birikintisi havuzcuklarda kışlamış yumurtalardan larvalar çıkar. Düşük su sıcaklığı nedeniyle larva
gelişimi çok yavaş olur ve kısa süren ergin yaşamıyla ancak yılda bir kuşak oluşturabilirler. Bu çalışmada, Bursa,
Uludağ, Kayseri, Erciyes Dağı ve Rize, Kaçkar-Verçenik dağları ve çevre bölgelerinde kar-suyu sivrisineklerinin
dağılımı ve tür çeşitliliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Bursa, Uludağ, Kayseri, Erciyes Dağı ve Rize, Kaçkar-Verçenik dağları ve çevre bölgelerinde karların erime
dönemlerinde tespit edilen uygun habitatlardan kar-suyu sivrisineklerinin larva-pupa örnekleri standart larva
örnekleme yöntemlerle 2008-2015 yıllarında toplanmıştır. Örnekleme dönemlerinde erginler olmadığından ergin
örneklemeleri yapılamamıştır. Ancak, toplanan larva-pupalar erginleştirilerek erkek ve dişi örnekler elde edilmiştir.
Larva ve ergin örnekleri kullanılarak laboratuvar ortamında mikroskobik incelemeyle tür tanımlamaları yapılmış ve
tür teşhisinde kullanılan örnekler entomolojik materyal haline getirilerek fotoğraflanmıştır. Araştırma sonucunda
bölgelere göre türlerin dağılımı ve çeşitliliği belirlenmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Araştırma bölgelerinden Uludağ’da dört, Erciyes Dağı’nda yedi, Kaçkar-Verçenik dağlarında 11 olmak üzere toplam
22 kar-suyu habitatı örnekleme lokalitesi tespit edilmiştir. Bu habitatların 15’inde kar-suyu sivrisinekleri
olarak Oclerotatus cataphylla (Dyar), 1916, Oclerotatus pullatus (Coquillett), 1904 ve Oclerotatus punctor (Kirby),
1837 türleri örneklenmiştir. Uludağ bölgesinde örneklenen dört habitatın sadece ikisinde Oc. punctor larvaları
örneklenebilmişken, Erciyes Dağı’nda yedi habitatın üçünde Oc. punctor, birinde Oc. pullatus ve 2’sinde hem Oc.
punctor hem de Oc. pullatus türlerinin larvaları birlikte örneklenmiştir. Kaçkar-Verçenik dağlarında 11 habitatın
ikisinde Oc. cataphylla, üçünde Oc. punctor, ikisinde hem Oc. punctor hem de Oc. pullatustürlerinin larvaları birlikte
örneklenmiştir. Ülkemizde daha önce yapılan çalışmalarda bu türlerin kaydı ilk kez Kars ili çevresinden bildirilmiştir.
Bu çalışma ile türlerin tespit edildiği lokaliteler ilk kayıtlarından sonra tespit edilen yeni lokaliteleri olmuştur.
Ülkemizin Kırklareli ve Edirne bölgelerinden kaydı verilmiş olan Oclerotatus rusticus (Rossi), 1790 türü, Artvin
bölgesinden kaydı verilmiş Oclerotatus communis (De Geer), 1776, ve Kars bölgesinden kaydı verilmiş Culiseta
alaskansis (Ludlow) 1906 türleri bu çalışmanın araştırma bölgelerinde bulunamamıştır. Araştırma sonucunda,
zoocoğrafik dağılımları, biyolojik-ekolojik özellikleri ve vektörel potansiyelleri hakkında yeterli bilgiye sahip
olmadığımız bu türler için daha kapsamlı çalışmaların yapılmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kar-suyu sivrisinekleri, Oc. cataphylla, Oc. pullatus, Oc. punctor

783

(13114) Akdeniz ve Ege Bölgelerindeki Önemli Vektör Sivrisinek Türlerinin Kan
Emme Tercihlerinin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi / Determination of Blood
Feeding Preference of Important Vector Mosquito Species in Mediterranean and
Aegean Regions by Molecular Methods
FATMA BURSALI 1, FATİH MEHMET ŞİMŞEK 1
1
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
fgunerkan@gmail.com
Giriş
Sivrisineklerde, konak tercihi, böceğin optimal üretkenlik verimi için adaptif bir özelliktir. Konak tercihindeki
farklılıklara sadece farklı türler arasında değil, aynı türün farklı populasyonlarında da rastlanmaktadır. Yapılan bazı
çalışmalar, kan emen sivrisineklerin çoğunun özgül olmayan konak tercihi gösterdiğini desteklemektedir. Son yıllarda
yapılan detaylı araştırmalar, emilen kan kalitesinin ve dolayısıyla konak özgüllüğünün sivrisineklerin üretkenlik
faaliyetini etkilediğini göstermektedir. Bunun dışında, sivrisineklerce taşınan bazı hastalık etkenlerinin ise konak
özgüllüğüyle doğrudan ilişkili olduğu da bilinmektedir. Antropofilik sivrisinek türleri genellikle insan ve hayvanlar
için oldukça önemli hastalıklara vektörlük yapmaktadır. Bu çalışmada, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki vektörel önemi
olan türlerin (Anopheles sacharovi, Anopheles superpictus, Culex pipiens, Culex tritaeniorhynchus ve Ochleratatus
caspius) kan emme tercihlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araziden toplanan örneklerin besin tercihlerinin
belirlenmesinde moleküler (Multipleks PCR) yöntemler uygulanacaktır. Çalışmalar sonucunda multiplex PCR
reaksiyonunlarının sonuçları da agaroz jel elektroforezindeki bant büyüklüklerine bakılarak değerlendirilecektir.
Böylece, türlerin besin tercihlerinin belirlenmesiyle, farklı türlerde ve farklı populasyonlarda değişen konak tercihinin
gösterilmesi için önemli bilgiler elde edilmiş olacaktır.
Materyal ve Metot
İlk olarak laboratuvar ortamında yapay çoklu kan emdirme işleminin gerçekleştirilmesi için kan emdirme sistemi
kurulması gerçekleştirilmiştir. Kendi dizayn ettiğimiz yapay kan emdirme sisteminin içine muhtemel konaklarımızdan
olan olan at, inek ve köpek kanları üniversitemiz Veteriner Fakültesi’nden temin edilerek yerleştirilmiş ve
laboratuvarımızda bulunan Culex pipiens, Aedes albopictus ve Aedes aegypti türlerine ait örneklere yapay kan
emdirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde üniversitemiz hastanesinden temin edilen insan kanı ve kendi
laboratuvarımızda bulunan bıldırcın ve sıçan türleriyle de yapay kan emdirme işlemi gerçekleştirilmiştir. 22 adet
yapay kan emdirilmiş sivrisineğin DNA’sı izole edilerek, DNA’lar insan, kuş, inek, köpek türleri için uygun olan
multiplex PZR reaksiyonuna sokulmuş; elde edilen bant büyüklüklerine bakılarak sivrisineğin kan emme tercihinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Muhtemel konak tercihlerimize ait primer dizisi ve PZR reaksiyon koşulları Kent ve
Norris’in 2005'de yaptığı çalışmadan alınmıştır. Reaksiyon optimize edildikten sonra muhtemel konak türlerinden
olan insan, kuş köpek ve inek türleri için uygun bant büyüklükleri elde edilmiştir (insan: 334 bç, köpek: 680 bç ,inek:
561 bç, kuş: 383 bç). Muhtemel konaklarımızdan bir diğeri olan at için ise Pıtzer ve arkadaşlarının 2011'de yaptığı
çalışmadaki primer ve reaksiyon koşulları seçilmiştir.Ata ait primer bizim universal çoklu reverse primerimiz ile
çalışmadığı için onun ayrı bir reaksiyon olarak çalışılmasına karar verilmiştir. Araziden toplanmış doğal Culex
pipiens türüne ait kan emmiş örnekler laboratuara getirilmiş ve toplamda 15 örneğin DNA’sı izole edilmiştir. Daha
sonra hangi kaynaktan kan emdiği bilinmeyen bu arazi örneklerine multipleks PZR reaksiyonu konmuş ve türlerin
hangi konaklardan kan emdiği tespit edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Araziden toplanmış kan emmiş 15 Culex pipiens türü ile yapılan reaksiyon sonucunda 14 türün kuşu kan emmek için
konak olarak tercihi, bir örneğin ise hem kuş hem de inekten kan emdiği gösterilmiştir. Çalışma kapsamında Akdeniz
ve Ege bölgelerinde vektörel önemi olan türlerin (Anopheles sacharovi, Anopheles superpictus, Culex pipiens, Culex
tritaeniorhynchus veOchleratatus caspius) kan emme tercihlerinin belirlenmesi; türlerin besin tercihlerinin
belirlenmesiyle de farklı türlerde ve farklı populasyonlarda değişen konak tercihinin gösterilmesi için önemli bilgiler
elde edilmiş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: vektör, sivrisinek, kan emme tercihi
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Giriş
Artan dünya nüfusu ve sera gazlarının kontrolsüz salınımında kazandığı ivmeye bağlı olarak küresel ısınmanın
olumsuz etkileri artmakta ve buna bağlı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talep artış göstermektedir. Bütün
bu gelişmeler ve gelecekle ilgili kaygılar dünyadaki alternatif enerji arayışını, yenilenebilir enerji kaynaklarına
yöneltmeye başlamıştır. Teknolojik gelişmeler ile birlikte de son yirmi yılda rüzgar enerji santrallerinin sayıları dünya
çapında katlanarak artmıştır. Rüzgar enerji santrallerinin gelişimi ile birlikte çevreye ve canlılara olan etkisi de
tartışılmaya başlanmıştır. Doksanlı yılların sonundan günümüze kadar yapılan pek çok çalışmayla özellikle kuş ve
yarasaların rüzgar türbinlerinden etkilenen canlılar grupları olduğu ortaya konmuştur. Rüzgar enerji santrallerinden
etkilenme durumlarını araştırdığımız yarasalar hayvanlar (Animalia) aleminde bulunan memeli (Mammalia)
sınıfındaki tek uçabilen takımdır. Antopojenik kaynaklı yarasa ölümlerinde rüzgar enerji santrallerinin en yüksek
frekansa sahiptir. Yarasaların düşük üreme hızına sahip olması ve yaşam süresinin uzun olması göz önünde
bulundurulduğunda ölüm oranlarının artması halinde popülasyonların geleceğinin tehlikeye girebileceği
görülmektedir. Dünyada bu konuda yapılan çalışmalar incelendiğinde araştırmaların büyük bir kısmının Kuzey
Amerika ve Avrupa kıtasında yapıldığı diğer kıtalarda rüzgar enerji santralinden kaynaklanan yarasa ölüm
bulgularının oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Ülkemizde bu konudaki ilk kapsamlı çalışma “Türkiye’deki Bazı
Rüzgar Enerji Santrallerinin Yarasalara (Mammalia: Chiroptera) Etkileri Üzerine Bir Çalışma” isimli tez çalışmasında
ele alınmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışmalar Türkiye’nin farklı illerinde işletimde olan rüzgar enerji santrallerinde, yarasaların aktif olduğu aylarda
yürütülmüştür. Gece çalışmalarda bölgedeki yarasaların doğrudan yakalanması için mist-net ağları ve atrap, yarasalara
ait verilerin dolaylı yoldan (ses kaydı) toplanması ve kaydedilmesi için dedektörler (ecoobs Batcorder 3.1 ve Batbox
Baton) Gece çalışmaları ve tünek araştırmalarında görüş sağlamak için ışık kaynakları kullanılmıştır. Gündüz
çalışmalarında ise ölü olarak bulunan yarasalara ait verilerin kaydedilmesi için şerit metre, kumpas, tür teşhis anahtarı,
defter ve fotoğraf makinesi kullanılmıştır. Kaydedilen ses dosyalarının analiz programları kullanılarak tür teşhisleri
yapılmıştır. Bulgular, rüzgar enerji santralleri ve yarasa etkileşimleri üzerine dünyada yapılan çalışmalarla birlikte
değerlendirilerek yarasaların korunması ve rüzgar santrallerinde yapılacak yarasa izleme çalışmalarının nasıl daha
etkin olabileceği konusunda öneriler sunulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Ilıman iklim kuşağında yer alan Türkiye’deki bazı rüzgar enerji santrallerinde yürütülen arazi çalışmalarında da kuzey
Amerika ve Avrupa kıtasında yapılan araştırmalarla benzer sonuçlar elde edilmiştir. Arazi çalışmalarının yürütüldüğü
bölgelerde karkas kayıtlarına daha çok temmuz-ekim ayları arasında rastlanmıştır. Kapalı habitat yapısında veya tarım
alanlarında bulunan rüzgar enerji santrallerinde ölüm vakalarına daha sık rastlandığı görülmüştür. Rüzgar enerji
santrallerinin yarasaları doğrudan veya dolaylı olarak etkilediği görülmektedir. Bu bakımdan rüzgar enerji santralinin
kurulum öncesi ve işletim aşamasında izlenerek bölgedeki yarasa durumu tespit edilmeli, karkas kaydının olup
olmadığı uzman kişilerce gözlenmelidir. Bununla birlikte iklim ve antopojenik etkenlere bağlı olarak yarasaların
popülasyon durumları ve dağılımı zaman içinde değişime uğrayabileceği göz önüne alınarak rüzgar santallerinin
bulunduğu bölgelerde izleme çalışmaları düzenli periyotlarla tekrarlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: etki, rüzgar enerji santrali, türkiye, yarasa
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(13231) Türkiye'deki Kurtlar ve İnsanlar Arasındaki Çatışmanın Analizi: Zararın
boyutları, Önlenmesi ve Koruma Önerileri / Analysis of Wolf-Human Conflicts in
Turkey: Damage, Prevention and Conservation Implications
HÜSEYİN AMBARLI 1
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
huseyinambarli@duzce.edu.tr
1

Giriş
Köpekgillerden kurt (Canis lupus Linnaeus, 1758) Türkiye’deki en yaygın büyük etçil memelilerdendir. Kurtların
ekolojisi üzerine ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalarda bir artış olmasına rağmen, evcil hayvanlarda ve
insanlarda neden oldukları zarar ve korunması konusunda oldukça az çalışma vardır. Kurtlar yaklaşık olarak ülkemizin
%70’inde yayılan ve Merkez Av Komisyonu kararlarıyla da korunan bir türdür. Ancak 2003 yılından bu yana türün
korunmasıyla ilgili oldukça az yasal işlem yapıldığı bilinmektedir. Bu nedenle kurtların neden olduğu ve insanların
onlara verdiği zararı ortaya koymak için ülke genelindeki kurt-insan çatışmaları kayıt altına alınıp, farklı parametreler
kullanılarak analiz edilmiş ve etkin koruma yöntemleri konusunda öneriler getirilmiştir.
Materyal ve Metot
Türkiye'de kurt-insan çatışmasının nedenleri ve sonuçlarını ortaya koymak için, 2002-2017 yılları arasında ulusal
medyada ve internet yayımlanan haber ve makale arşivinden 241 olayla ilgili veriler farklı kaynaklardan doğrulanmak
suretiyle toplanmıştır. Toplanan bu verilerden 8 tanesi doğrudan türle ilgili fotoğraf ve zarar fotoğrafı olmadığı için
değerlendirmelerden çıkarılmıştır. Çatışmanın boyutunu ortaya koymak için haberin insanlarda yarattığı algı Likert
birimi kullanılarak değerlendirilmiş, insanlar tarafından önlem alınıp alınmadığı, kaç tane kurt olduğu, çatışmanın
zamanı, zararın türü, boyutu, kurda verilen zarar ve kuduz vakaları dikkate alınarak veriler analiz edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Türkiye genelinde 58 ilde 233 insan- kurt çatışması bulunmuş ve genelde olumsuz şekilde haber olarak verilmiştir.
Bunlardan %65’i evcil hayvanlara verilen zararla, %24’ü insana verilen zararla, %9’u kurda verilen zararla %2 si de
zarar verilmeden yaşanan karşılaşmalarla ilgilidir. Evcil hayvanlara verilen zararın büyük çoğunluğu (%80) küçükbaş
hayvanlara özellikle sonbahar aylarında (%40) gerçekleşmektedir. Küçük baş hayvanlar özellikle gece ve alaca
karanlıkta kurtlar tarafından saldırıya uğramaktadır (%70). Büyük baş hayvanlara verilen zarar evcil hayvanlara
verilen zararın %11’i, toplamda ise %7 kadardır. İnsana verilen zarar (toplam çatışmaların %24’ü) ise daha çok
sonbahar ve yaz aylarında basit açık yaralanmadan ağır yaralanmalara kadar gidebilmekte ve kuduz bulaşmasıyla da
ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu çatışmalarda 88 kişi yaralanmış 12 kişi kuduz bağlantılı olarak veya doğrudan kuduz
kurtlar tarafından öldürülmüştür. İnsanlarda meydan gelen yaralanmaların (ellerde ve yüzde) çoğu (%72) gündüz vakti
büyük oranda kuduz kurtlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Zararların mevsimlere göre dağılımı istatiksel olarak
farklıdır. Son 15 yılda en az 6500 küçükbaş kurtlar tarafından telef edilmiş ve 1000’in üzerinde hayvan da
yaralanmıştır. Meydana gelen bu zararda vatandaşın genelde ya hiç önlem almadığı, köpek sayısının az veya hiç
olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle zararın önlenmesi için özellikle evcil hayvanların akşam vakti kapalı mekânlara
alınması veya tarafının elektro-şoklu çit sistemiyle çevirdiği ağıllara koyması ve vatandaşa ücretsiz olarak eğitimli
Kangal ve Akbaş köpekleri verilmesinin zararı büyük oranda gidereceği değerlendirilmektedir. Ayrıca insana verilen
zararın ve kuduz nedenli ölümlerin azaltılması için özellikle vahşi çöp depolama alanlarının etrafı çevrilerek yabani
hayvanlarla, köpeklerin bir araya gelmesi engellenmelidir. Ayrıca meydana gelecek olası zararın da karşılanması için
TARSİM tarafından uygulanan sigortalama sisteminin daha fazla tanıtılması etkin şekilde kullanılmaya başlanması
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenmelidir. Türkiye'de kurtların ekolojisinin
araştırılmasının yanı sıra sağlıklı bir korumanın gerçekleştirilebilmesi için insanların algısı, tutumu ve davranışları da
ayrıntılı arazi çalışmaları yapılarak tespit edilmeli ve etkin koruma önlemlerinin alınması sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: köpekgiller, kuduz, insan-yaban hayatı çatışması, avlanma
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(13277) Afyonkarahisar ve Çevresinde Yaban Hayatından Gelen Sinyaller/The Signals
from Wildlife in Around Afyonkarahisar
EMİNE HESNA KANDIR 1, TUĞRUL ÇAĞRI GÜL 1, BAŞAK ÖZKAN 1
1
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ
hesnasahin03@gmail.com
Giriş
Bu araştırma; Afyonkarahisar ili ve çevresindeki yaban hayvanlarının yaşamlarını tehdit eden unsurları belirlemek ve
bu sorunlara dikkat çekmek amacı ile planlanmıştır.
Materyal ve Metot
Çalışmada "Şubat 2016-Şubat 2017" tarihleri arasında Afyonkarahisar ili ve çevresinde doğada bulunup, tedavi
amacıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilen 111 adet yaban hayvanına
ait bilgiler özel hazırlanmış formlar ile kayıt altına alınmıştır. Kayıtl alımında yaban hayvanları; yırtıcı kuşlar, diğer
kuşlar ve memeliler olarak sınıflandırılmış, tehdit unsuru faktörler ise ateşli silahla yaralanma, travma, enfeksiyon,
beslenme yetersizliği, zehirlenme, kedi-köpek saldırısı, elektrik şoku, öksüz yavru ve bilinmeyen sebepler olarak
bölümlendirilmiştir. Hayvan türü, eşkali ve yaralanma şeklinin tespiti amacı ile fotoğraf çekimleri gerçekleştirilmiş
ve veriler kişisel bir bilgisayara yüklenmiştir. Veri değerlendirmeleri kayıt bilgileri ve görüntüler üzerinden
yapılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Araştırma süreci boyunca; doğada zarar görerek AKÜ hayvan hastanesine getirilen 111 adet yaban hayvanının;
%61'ini gündüz ve gece yırtıcı kuşları, %33'ünü diğer kuşlar ve %6'sını memeliler oluşturmuştur. Yırtıcı kuşlar
içerisinde şahin (Buteo buteo), diğer kuşlar arasında leylek (Ciconia ciconia), memelilerde ise kızıl geyik (Cervus
elaphus) türlerinin yoğun zarar gördüğü gözlenmiştir. Yaban hayvanlarının getiriliş sebepleri değerlendirildiğinde ise;
ateşli silahla yaralanma %23, bilinmeyen sebepler %18, öksüz yavru problemi %16, travma %10, yetersiz beslenme
%10, kedi köpek saldırısı %8, elektrik şoku %6, enfeksiyon %6, zehirlenme %3 olarak tespit edilmiştir. Çalışmada
yüksek oranda gözlenen ateşli silahla yaralanmadan en çok etkilenen türün ise yine şahin (Buteo buteo) olduğu
bulunmuştur. Sonuç olarak, Afyonkarahisar ili ve çevresinde yaban hayatı çeşitli tehditler altında zarar görmektedir.
Bu tehdit unsurlarına karşı gerekli önlemlerin alınması, sürdürülebilir yaban hayatı için gereklidir. Yaban hayatının
korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile daha kapsamlı bilimsel araştırmaların yapılmasının yanı sıra
yaban hayatına dair bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının artırılması da önem arz etmektedir.
Teşekkür
Bu bildiri, TÜBİTAK 2209-A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında
desteklenen "Yaban Hayatından Gelen Sinyaller" başlıklı projeden üretilmiştir.
Anahtar Kelimeler: risk, sinyal, sürdürülebilirlik, tehdit, yaban hayatı
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(13416) Avlakların Etkin Yönetimi / Effective Management of Hunting
BURCU DEMİREL YILMAZ 1, HAKAN YILMAZ 1
1
ORDU ÜNİVERSİTESİ
burcudemirel@odu.edu.tr
Giriş
Günümüzde kırsal bölgelerdeki fakirlik, av hayvanı populasyonunun az oluşu, yanlış arazi kullanım politikaları, çevre
kirliliği, zirai ilaç kullanımının yaygınlaşması, otoyolların yapılması, ülkeye uygun avlak sisteminin oturtulamaması
gibi etkenlerden dolayı birçok yaban hayatı habitatı tahrip edilmiş ve birçok yaban hayvanının da nesli yok olma
tehlikesine girmiştir. Ayrıca kontrolsüz ve usulsüz olarak avlaklarda ve avlak dışında yapılan avcılık faaliyetleri de
yaban hayvanları üzerindeki baskıyı giderek artırmaktadır. Yaban hayatında sürdürülebilirlik açısında avlakların etkin
kullanımı kilit rol oynamaktadır. Genel manada avlaklar “av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya
sonradan salındıkları sahalar”, başka bir tanıma göre ise “envanteri yapılmış, sınırları belli olan ve avlanma planları
kapsamında avcılık etkinliğinin sürdürülmesi için ayrılan alanlar” olarak ifade edilmektedir. Avlaklar
üretim/avlanma>1 esasına dayanmakta olup biyoçeşitliliğin korunmasında, sürdürülebilirliğin sağlanmasında,
avlanmanın kurallara uygun ve kontrollü gerçekleştirilmesinde, odun üretimi, tarımsal üretim, av turizmi, protein
üretimi, rekreasyon vb. etkinlikler ile entegre arazi kullanımına geçilmesinde, çeşitli yaban hayvanlarının tarımsal
üretimde verim kaybına yol açtığı bilinen bazı zararlılarla beslenmesiyle tarımsal ilaç kullanımının önüne
geçilmesinde, işletilmesiyle kırsal kalkınma açısından oldukça önem kazanmaktadır.
Materyal ve Metot
Bu bilgiler doğrultusunda çalışmamızda avlakların etkin kullanımı için genel özellikler ele alınarak av ve yaban hayatı
kaynaklarının gelecek nesillere sürdürülebilir bir şekilde aktarımı için alınması gereken önlemler ve uygulamalar
tartışılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Sonuç olarak ekosistemlerin ve avlakların sürdürülebilirliğinin sağlanmasında etkin planlama ve politika süreci önem
arz etmekle beraber yöre halkının ve avcıların bu süreçte kendilerine düşen görevi en iyi şekilde tamamlamaları da
büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Avlak, yaban hayatı, avcılık, sürdürülebilirlik.
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(13285) Towards to Modelling the Warming of the Black Sea’s up to 2100
1

ABDULLA SAKALLİ 1
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
abdulla.sakalli@iste.edu.tr

Introduction
Climate change generally indicates to significant changes in the measures climate conditions for an extended period.
The classical period for defining the climate is about 3 decades, which is determined by the World Meteorological
Organization (WMO). In various studies, the climate change is mostly considered as the major changes in
precipitation, temperature or wind conditions in a region for an at least 30-year period. The climate change studies
particularly feature the global warming, which mainly causes by anthropogenic activities since the beginning of the
industrial time. The studies indicate to 0.3-4.8 ºC increase in global average surface temperature up to 2100. Not only
the terrestrial ecosystem but also the aquatic ecosystem has been strongly being influenced by the climate change
since the beginning of the industrial time. In this study, the aims are: (i) analyzing of the change in the SST from 1982
to 2015; (ii) analyzing of the SST anomalies in the Black Sea; (iii) modelling of the SST up to 2100 by using a simple
linear model.
Material and Methods
To investigate the change in sea surface temperature, we used the generated/provided SST data by Copernicus Marine
Services in ca. 4x4 km very high spatial and temporal (i.e. daily), which is based on AVHRR Pathfinder Version 5.2
(PFV52) data set obtained from the US National Oceanographic Data Center and GHRSST over the period January
1982 - December 2015. Furthermore, the inter annual variability of the SST were analysed for the 34-year period. To
simulate the SST up to 2100, we analysed the linear trend of the SST in each grid cell and defined a linear function
for it over the 34-year period (1982-2015). Afterwards, we run the linear regression model for simulation of the SST
for each grid cell from 2016 to 2100.
Results and Discussion
The 34 years the annual average of SST varies from 11.9 ºC to 17.1 ºC in the Black. The spatial distribution of the
time averaged SST shows that mostly the north and northwest, and east of the Black Sea is the coldest and warmest
parts of the sea, respectively. In the Future period (2070-2100), the Black Sea will be continuously warmer and SST
reached up to 22.2ºC in the Northeast sea. The highest increase (ca. 6.6ºC) was simulated between Ukraine and Russia
in the Northeast of the Sea. In most regions of the sea, the increase in the SST was about 5.5ºC in the future period.
Scientists analysed the SST change in 7 locations bordering the Black Sea in Turkey for the same period. They reported
a warming tendency from west to east. They also analysed temporal change of the SST from 1982 to 2002 and
published 0.51ºC increase per decade. Comparing to their study, a 0.64ºC increase per decade was calculated in the
Black Sea in this study. The 0.13ºC difference (0.64-0.51) was high probably due to variations in spatial resolution in
the input data of the two studies.
Key Words: Sea Surface Temperature, Climate Change, Remote Sensing, Ecology
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(13304) Sea Surface Temperature Change in the Gulf of Iskenderun from 1982 to 2012
MEHMET UĞUR GÜÇEL 1, ABDULLA SAKALLİ 1
1
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
mehmetugurgucel@gmail.com
Introductıon
In the last century, greenhouse gases emissions (GHG) have been increased due to industrialization. The GHG
emissions is one of the major reason for global warming at regional and global scale. The Mediterranean Sea is one
of the most vulnerable region due to change in regional climate conditions. Mainly, Sea surface temperature(SST)
plays important role for keeping the balance between atmosphere and marine ecosystems. In this study, we aimed to
analyze the change in SST of Gulf of Iskenderun that is located in the Eastern Mediterranean Sea on the Southern
coast of Turkey. Gulf of Iskenderun one of the main industrial hubs of Turkey. Also, the gulf is crucial to marine
species within Mediterranean Sea.
Material and Methods
To analyzing the SST remote sensed and corrected SST data are used for the period from 1982 to 2012. The used
long-term SST data is from the Copernicus Marine Services that have ca. 4x4 km spatial and daily temporal resolution.
Also, the data were actually confirmed and related thanks to remote sensed for the period 1982-2012.
Results and Discussion
According to study results temperature increased about 0.5º C in the gulf of Iskenderun. Study also have been found
significant consequence the gulf’s eastern part is the most vulnerable for temperature fluctation. Study signs that for
the period (1982-2012) SST has dramatically increased especially in northeast region at the gulf of Iskenderun.
Furthermore in the period, difference between the hottest and the coolest day degree about 1.5º C . Study also shows
that summer period is the most fluctation of SST. Previously study reported as to temperature increase in
Mediterranean Sea about 1 °C from 1982 to 2012. On the other hand, we have been found temperature approximately
have been raised 0.5 °C between 1982-2012 in gulf of Iskenderun. The differences between of the studies could be
caused from variation in spatial resolution and origins of dataset. Furthermore, some studies have found similar results
with our studies for SST fluctiations during the summer seasons for the period 1982-2012.The sea surface temperature
variations between east and west region gulf of Iskenderun basically due to diffusing difference ocean water source.
Atlantic water source’s income by strait of Gibraltar into western region of the gulf. However, North African winds
and flowing Pacific water come through Suez Canal to eastern part of the gulf.
Key Words: SST, remote sensing, climate change, Gulf of Iskenderun
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(13463) Veri Düzenlenmesi ve Analizi / Data Editing and Analysis
EMİNE BERBEROGLU 1, EMİNE DİLŞAT YEĞENOĞLU 2, ŞENAY SARICA 3, FUNDA ERDOĞAN ATAÇ 4,
ÇİĞDEM TAKMA 4, YAKUT GEVREKÇİ 4
1
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ, BİYOMETRİ GENETİK ABD
2
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
3
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
4
EGE ÜNİVERSİTESİ
emine.berberoglu@gop.edu.tr
Giriş
Verilerin düzenlenmesi, verilerin amaçlanan kullanım için elverişli biçimde, uygun veri saklama ortamları üzerinde
örgütlenmesidir.
Bir grup birey veya nesnenin belli bir özelliğe sahip olup olmadığı ya da belli bir özelliğe ne derece sahip olduğunu
belirlemek amacı ile ölçme işlemi yapılır. Ölçme işlemi ile elde edilen bilgiler genellikle sayılardır ve elde edilen bu
sayısal ölçme sonuçlarına ölçüm denir. Ölçümler, ölçülen özelliğe ilişkin veriyi oluşturlar. Verilerin toplanması
Kayıtlardan yararlanarak, gözlem yolu ile deneklerin gözlenmesi, anket yapılması veya deneysel yollarla olmaktadır.
Araştırma sonucu elde edilen verilerin bir anlam ifade edebilmesi için düzenlenmesi ve yorumlanması gerekir. Veri
sayısı arttıkça da verilerin yorumlanması güçleşecektir. Örneğin; 1000 kişiye uygulanan 10 soruluk bir anketin
sonuçlarının belli bir analiz yöntemi kullanmadan değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. İşte bu amaçla bilimsel
araştırmalarda verilerin yorumlanmasını sağlayacak yöntemlere ihtiyaç duyulur. Bu yöntemleri ise istatistik bilimi ele
alır.
Materyal ve Metod
Bu çalışmada SPSS programı ile verilerin programa girişi, eksik verilerin tamamlanması, frekans (sıklık) tablosu
oluşturulması ve grafik gösterimleri anlatılacaktır. Ayrıca daha sonra aynı veya uygun verilerden hipotez testleri (Tek
Örnek Ortalaması, Bağımlı ve Bağımsız Örneklere Ait Hipotez Testleri) ve varyans analizi (Tesadüf Parselleri
Deneme Planı, Tesadüf Blokları Deneme Planı, Latin Kare Deneme Planı ve Faktöriyel Deneme
Desenleri) yöntemleri SPSS ve Statistica paket programları ile yapılacaktır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmalarda istatistiksel analizler kadar önemli olan bir konu ise sonuçların doğru bir şekilde yorumlanmasıdır. Bu
sebeple bu bölümde verilerin yorumlanması; SPSS ve Statistika programlarının karşılaştırılması yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: veri düzenlenmesi, hipotez testi, varyans analizi, paket program
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Introduction
1

Geographic information system (GIS) has evolved from a tool of mapping and data management into a capable spatial
data process and analysis technology, and into geographic information science (GISc) in recent times. Each application
area of GIS has a need of special management and examination of data models, data sources, approaches for problemsolving, and planning and management issues.
Material and Methods
Data models provide rules for converting existent geographic variations into separate objects in GIS. Raster and vector
data models are two major types of the data models in GIS. In this study, these data models were used and the
capabilities of raster and vector data models were also indicated. In GIS, important raster datasets contain digital
elevation models, digital raster graphics, digital orthoimages, and digital land use and land cover data (LULC). Vector
data model is based on vectors and its fundamental basic is a point. Lines are created by linking points, and areas are
produced by line groups. The construction of a vector data model encompasses inputting of a spatial data, inputting
of attribute data, and linking of both data.
Results and Discussion
A raster data model divides the whole study area into a systematic cell grid that like pixels in digital remote sensing
imagery in specific arrangement. Each cell includes a single value. The raster data model is a space-filling model due
to every cell in the raster data model corresponds to a location in the study area. The analytical capabilities of raster
data models arises directly from traditional statistics and algebra application for processing raster and spatial data
layers. On the other hand, the analytical capabilities of vector data models are not exactly similar with raster data
models. There are further operations dealing with objects as an alternative of calculating cells. In conclusion, raster
and vector data models are two methods of representing geographic data in GIS. Each data model has weaknesses and
strengths in representation and functionality. Vector data models are perfect for capturing and storing spatial
information, while raster data models are convenient for capturing, analyzing, and storing data that vary constantly
from region to region. Many software applications of GIS mostly focus on the usage and handling of vector
geodatabases through supplementary components for operating with raster-based geodatabases.
Key Words: Geographic information systems, GIS, data models, raster, vector

794

(12966) Advantages and Disadvantages of Raster and Vector Data Models in
Geographic Information System (GIS)
SEMİH KALE 1, DENİZ ACARLI 2
DEPARTMENT OF FISHING AND FISH PROCESSING TECHNOLOGY, FACULTY OF MARINE SCIENCES
AND TECHNOLOGY, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNIVERSITY, 17020 ÇANAKKALE, TURKEY
2
DEPARTMENT OF FISHERIES TECHNOLOGY, GÖKÇEADA SCHOOL OF APPLIED SCIENCES,
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNIVERSITY, 17760, ÇANAKKALE, TURKEY
semihkale@comu.edu.tr
Introduction
1

Geographic information system (GIS) provides a powerful tool for capturing, storing, visualizing, manipulating,
analyzing, and interpreting data to understand patterns, relationships, and trends. GIS is used by various geo-related
authorities.
Material and Methods
There are many data that could be demonstrated and stored by the usage of GIS from natural resources. Raster and
vector data are two primary spatial data models in GIS. Both raster and vector data have spatial referencing systems
as latitudes and longitudes. There are numerous advantages and disadvantages to use raster or vector data models for
storage spatial data.
Results and Discussion
In raster data models, the geographic location of each cell is indicated by the position in the matrix of cell. Data
analysis is easy and quick to perform due to geographic coordinates are not stored. The characteristics of raster data
models are suited for mathematical modelling and analysis. Discrete data is situated equally similar to continuous
data. Unfortunately, it is difficult to effectively demonstrate linear features contingent upon the resolution of cell. If
large amounts of data exist, attribute data processing could be troublesome. Raster data models essentially present
merely one characteristic or attribute for a location. Most output maps of raster data models do not follow to the
requirements of high quality. On the other hand, in vector data models, data can be demonstrated original resolution
without any generalization. Graphic output of vector data models is usually more visually agreeable and most data do
not require the data conversion. Also, the accuracy of geographic location of data is maintained. Vector data models
allow for effective converting of topology, and more influential operations demanding information about topology.
Unfortunately, the location of each point requires being stored clearly. Vector data have to be converted into a
topological structure for analyzing effectively. Besides interpolation or generalization is required due to continuous
data is not efficiently demonstrated, spatial analysis is impossible and algorithms are complex in vector data models.
Consequently, GIS allows users to choice the suitable data structure for the analysis requirements. Integrated
processing capabilities of vector and raster data models are most desirable and provide the highest flexibility for data
analysis and management.
Key Words: GIS, advantage, disadvantage, raster, vector
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HARİKA EYLÜL ESMER, 540
HARUN DIRAMAN, 206
HASAN BARIŞ ÖZALP, 404
HASAN HÜSEYİN BAŞIBÜYÜK, 120, 127, 128,
132, 579
HASAN KORKMAZ, 145
HASAN M. SARI, 125, 236
HASAN ÖZÇELİK, 453, 746
HASAN SERDAR MUTLU, 227
HASAN TUNCAY KINACIGİL, 101, 102
HASAN YILDIRIM, 257, 258, 694
HATAYİ ZENGİN, 484
HATİCE BEYZA EREN, 461
HATİCE BURCU GÖKALP, 158
HATİCE BÜŞRA GÖKÇE, 387
HATİCE ESRA AKGÜL, 113
HATİCE GÜNDÜZ, 475, 599, 604, 711, 742
HATİCE GÜNEŞ, 763
HATİCE MUTLU EYİSON, 566
HATİCE ÖNEY, 387

G
GAMZE DİNÇ, 341
GAMZE ERDURMUŞ, 533
GAMZE SAVACI, 654, 701
GAMZE YILDIZ, 286, 287, 293, 707
GAZEL BURCU AYDIN, 238, 637
GHANİA TAİL, 435
GIYASETTİN KAŞIK, 113
GİZEM CENGİZ GÖKÇE, 554
GONCA GÜNBATAR, 335
GÖKÇE GENÇAY, 424, 705
GÖKÇEN MÜLAYİMÇELİK ÖZGÜN, 492
GÖKHAN AYDINLI, 460, 461, 476, 477
GÖKHAN ILGAZ, 320
GÖKHAN KALAYCI, 156, 254, 255, 263
GÖKHAN KARAKAYA, 638, 639, 649
GÖKHAN TUNA, 425
GÖKNUR SÜRENGİL, 599
GÖKNUR ŞİŞMAN AYDIN, 278, 338, 339
GÖKSEL ERDEM ARSLAN, 584
GÖKTUĞ GÜL, 27, 617, 810
GÖRKEM DALKIRAN, 405
GÖZDE AK, 484
GÖZDE ATİK, 318
GÖZDE ÇETİN, 353
GURKAN AKYILDIZ, 780
GÜHERGÜL ULUÇAM, 522
GÜL BİNBOĞA, 141, 556
GÜL ESMA AKDOĞAN, 142, 243
GÜLAYCAN POLAT, 574
GÜLCAN ŞENEL, 109, 146, 198, 233, 256, 295,
558
GÜLÇİN AKÇA, 387
GÜLDEN GÖK, 552
GÜLDEN YILMAZ, 409, 410
GÜLDENİZ SELMANOĞLU, 492, 528
GÜLİZ YAVUZ, 566
GÜLLÜ KAYMAK, 540
GÜLNARE AHMETLİ, 344, 375
GÜLŞAH KURUCU, 277, 291, 292
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HATİCE PALÜZAR, 369, 370
HATİCE PARLAK, 504
HATİCE TÜRK DAĞI, 383
HATİCE ÜSTÜNER, 276, 285
HAVVA KÜBRA SOYDABAŞ, 135, 136
HAYDAR ÖZTAŞ, 315, 316, 317
HAYRİ GENÇ, 542
HAYRİ ŞEN, 301, 371, 393
HAZAL BİLGİN, 695
HAZAL SEZGİNER, 511
HAZAN ÖZCAN, 276
HEDİYE AKTAŞ AYTEPE, 84, 176, 177, 443, 448,
676
HİKMET KATIRCIOĞLU, 452
HİKMET SAMİ YILDIRIMHAN, 259
HİLAL AGAÇ, 348
HİLAL ALTINKAYNAK, 764
HİLAL KOYUNCU, 388, 389
HİLAL TEKTEN MAVUŞ, 103
HUMEYRA GUL, 759
HUZEYFE HURİYET, 293, 501
HÜDAVERDİ ARSLAN, 374
HÜLYA AKDEMİR KOÇ, 745
HÜLYA BULUT, 275
HÜLYA KARADEDE AKIN, 491
HÜLYA SAYĞI, 264
HÜLYA SERT, 610
HÜLYA YILDIR, 517
HÜMEYRA BAHÇECİ, 629
HÜRKAN ATAŞ, 186
HÜSAMETTİN BALKIS, 105, 179
HÜSEYİN AKSOY, 402, 505, 539
HÜSEYİN AMBARLI, 687, 787
HÜSEYİN DURAL, 112, 190, 208, 249, 250
HÜSEYİN ERSAN ERDURANLI, 758
HÜSEYİN ERSOY, 167, 168, 270
HÜSEYİN GÜHER, 265, 266
HÜSEYİN SÖYLER, 708, 709

İBRAHİM SAEED, 352
İBRAHİM SIRRI YÜZBAŞIOĞLU, 222
İBRAHİM UYSAL, 695
İBRAHİM YILMAZ, 601
İLHAN BAYRAM İSMAİL, 212, 215
İLHAN KAYA, 218, 329, 407
İLKER ATİK, 206
İLKER KAPUKIRAN, 736
İLKER KURBETLİ, 732, 733, 734
İLKİM ÇAVUŞ, 663
İLKNUR YILDIZ, 279, 294
İNCİ DEMİRAĞ TURAN, 422
İREM GENÇAY, 622
İRFAN ÖZTÜRK, 459
İSKENDER GÜLLE, 682
İSMAİL BECENEN, 614
İSMAİL DAL, 332
İSMAİL ERBATUR, 238, 355, 581
İSMAİL ERKAYA, 778
İSMAİL İBRAHİM TURNA, 157
İSMAİL YENER, 529
İSMET DAŞDEMİR, 424, 426

J
JANKO KOLAROV, 165
JOSE CARLOS BRİTO, 220
JÖRG FREYHOF, 640
JÖRNS FİCKEL, 687

K
KAAN YENCE, 449
KADİR BOSTAN, 246
KADİR ÇAPKIN, 237
KADİR ÖZDEMİR, 644
KADRİ KIRAN, 207, 281, 572
KAMİL CANDAN, 259
KEMAL AKIN, 459
KEMAL BÜYÜKGÜZEL, 481, 482, 483, 486, 514,
751
KEMAL KURT, 188
KEMAL ŞİMŞEK, 278, 338, 339
KEMALCAN OKAN, 768, 769, 770
KENAN AKBAŞ, 83, 84, 173, 174, 175, 442
KENAN ALPASLAN, 643, 648, 649
KENAN YILDIZ, 458
KEREM SENTURK, 515
KERİM ÇİÇEK, 212, 215, 227, 684
KİRAZ ERCİYAS YAVUZ, 433, 434
KOEN DE SMET, 220
KORAY ÖZŞEKER, 334, 623, 624, 642, 741
KÖKSAL KÜÇÜKAKYÜZ, 508, 568

I
ILGIN AKPINAR, 499
ILİA GJONOV, 149
IRMAK KURTUL, 125, 236
ISMAIL YENER, 487
IŞIK SEZEN, 81
IVAN PARNIKOZA, 135

İ
İBRAHİM DEMİR, 218
İBRAHİM İLKER ÖZYİĞİT, 143
İBRAHİM ÖZKOÇ, 764
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KUDDİSİ ERTUĞRUL, 162, 249, 250
KURTULUŞ OLGUN, 576, 579
KÜBRA DENLİ, 89
KÜRŞAT AKSOY, 180

MELİS SEİDİ, 459
MELODİ YENMİŞ, 227
MELTEM ASİLTURK, 713
MELTEM ASİLTÜRK, 714
MELTEM AYAZ, 557
MELTEM BOYACIOĞLU, 504
MELTEM BUĞDAYCI KANLI, 332
MELTEM ÇAKMAK, 583
MELTEM KUMAŞ, 227
MEMET VAROL, 503, 537, 538, 608, 609
MENEKŞE TAŞ DİVRİK, 238, 272
MERAL APAYDIN YAĞCI, 237, 238, 581
MERAL FENT, 195, 197, 449
MERAL KEKEÇOĞLU, 519
MERAL YURTSEVER, 505, 539
MERİÇ LÜTFİ AVSEVER, 377, 378
MERİEM TALEB, 435
MERT BEŞİKTAŞ, 683
MERT ELVERİCİ, 153, 217
MERTOL ERTUĞRUL, 700
MERVE BAZER, 337
MERVE CAN GÖZCÜ, 79
MERVE DUNDAR YURTLU, 570
MERVE GÜVEN, 119
MERVE KAMBUR, 519
MERVE KARAKUŞ, 332
MERVE SOĞANCIOĞLU, 344, 375
MERVE SÖNMEZ, 464
MERVE YAŞA, 587, 588, 660
MERYEM ATİK, 549
MERYEM AYDIN, 133
MERYEM BOZKURT, 249, 250
MESUT CAN TOPAL, 773
METE YILMAZ, 569
METE YİĞİT, 361
METİN CALTA, 627
MEVLÜT ALATAŞ, 79, 573
MİHRİBAN ÖZEN, 569
MİNE ÇARDAK, 116
MİNE KAFALI, 330
MİNE TÜRKTAŞ, 110, 111, 221, 749, 750, 761,
762
MİRAÇ AKÇALI, 236
MİRAY ÖZDEN, 665
MİTAT AYDOĞDU, 181, 182
MOHAMED BERRİCHİ, 191
MOSTEFAI NOUREDDİNE, 100, 189, 220
MUAMMER KURNAZ, 234, 437, 692
MUHAMMAD HAMAYOON KHAN, 123
MUHAMMED DEMİRCİ, 280
MUHAMMET ALİ KARAASLAN, 502, 504
MUHAMMET MUSTAFA AKINER, 777, 783
MUHAMMET ÖREN, 79

L
LATİF KALIN, 663
LEYLA ÖZKAN, 239
LOKMAN DAMAR, 500

M
M. ÜMİT BİNGÖL, 733
MAHİR BUDAK, 120, 127, 128, 132
MAHİR YILDIRIM, 130
MAHMUT ÖZER, 506
MAHMUT TEPECİK, 470
MARIADOSS SELVANAYAGAM, 515, 523, 530
MARIE PICARD, 781
MATTHEW GODFREY, 578
MECIT VURAL, 688
MEDİNE GÜLLÜCE, 717
MEHLİKA BENLİ, 218
MEHMET ALİ MAZMANCI, 374
MEHMET ALİ TABUR, 778
MEHMET ALİ TURAN KOÇER, 237, 635
MEHMET ALİ YAVUZ, 745
MEHMET AYBEKE, 512, 513
MEHMET AYVACIKLI, 715
MEHMET BALTAŞ, 339
MEHMET BAŞHAN, 487, 531
MEHMET CESUR, 237
MEHMET EMİN URAS, 143
MEHMET GÖKOĞLU, 276, 285
MEHMET GÜNDÜZ, 775
MEHMET GÜNEŞ, 351
MEHMET KARADAYI, 716, 717
MEHMET KÜÇÜKYILMAZ, 575, 638
MEHMET MİRDALI, 423
MEHMET ÖZCAN, 655, 656
MEHMET TUNÇER, 671
MEHMET UĞUR GÜÇEL, 792
MEHMET YAVUZATMACA, 630
MEHMET YILMAZ, 60, 228, 229, 230, 810
MEHMET ZÜLFÜ ÇOBAN, 648
MEHTAP TİRYAKİOGLU, 319
MELAYİB BİLGİN, 430
MELDA DÖLARSLAN, 110, 398, 749
MELEK MERDİVAN, 326
MELEK TÜTER, 602
MELİH DAĞDEVİREN, 494
MELİS ÇAKDİNLEYEN, 150
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MUHİBE ASLI ALP, 674, 725
MURAD ÇANAKCI, 361
MURAT AFSAR, 684
MURAT BALİ, 108
MURAT KAYA, 264
MURAT KOÇ, 476
MURAT KÖSE, 426
MURAT ÖZMEN, 713, 714
MURAT TOSUNOĞLU, 440, 695
MURAT TUNÇTÜRK, 99
MURAT YEŞİLTAŞ, 332
MURAT YILMAZ, 429
MURAT YOLCU, 487, 495, 515, 523, 524, 525,
526, 529, 530, 531, 532
MURAT YURTCAN, 166
MURATHAN ÖZDEMİR, 626
MURTAZA ÖLMEZ, 618, 645
MUSA ÖZDİNÇ, 356, 471
MUSTAFA BALCI, 643
MUSTAFA CEYLAN, 238, 581, 635
MUSTAFA ÇATALKAYA, 397, 403
MUSTAFA ÇELİK, 117, 199, 200
MUSTAFA DEMİR, 600, 605
MUSTAFA KAPLAN, 206
MUSTAFA KAYA, 171
MUSTAFA KEMAL AKBULUT, 109, 146, 198,
233, 256, 295, 558
MUSTAFA KEMAL ALTINOĞLU, 218
MUSTAFA KEMAL ALTUNOĞLU, 140, 142, 243
MUSTAFA KEMAL BALKİ, 708, 709
MUSTAFA KÜÇÜKÖDÜK, 696, 697, 698
MUSTAFA ÖZKAN, 300
MUSTAFA ÜNAL, 87
MUSTAFA ZENGİN, 402
MUTLU YALVAÇ, 331, 333, 374
MUZAFFER ÇEVİK, 595
MUZAFFER DÜĞEL, 629
MÜFİT ÖZULUĞ, 640
MÜGE YALVAÇ, 302
MÜJGAN OKTAY, 508, 763
MÜJGEN ELVEREN, 365, 541
MÜMİN AKICI, 719, 720
MÜMTAZ TRAŞIN, 332
MÜNİR ZİYA LUGAL GÖKSU, 490
MÜRŞİDE DARTAY, 627
MÜSLİM MURAT SAC, 613

NAZAN ÜZÜM, 576, 579, 580
NAZIM KAŞOT, 106, 247, 683
NAZLI BAHAR PELİT, 584, 743
NAZLI ÇAL, 662
NAZLI DENİZ EYİCE ÇAĞATAY, 253, 650
NAZMİ POLAT, 277, 291, 292
NEBİ BİLİR, 736
NECLA ÇAĞLARIRMAK, 401, 758
NECMETTİN GÜLER, 167, 168, 268, 269, 270
NEDİM KOŞUM, 595
NEFİSE ÜLKÜ KARABAY YAVAŞOĞLU, 493, 494
NEHAR BÜYÜKBAYRAKTAR, 728
NEİRA PURWANTY İSMAİL, 334, 623, 624, 642,
741
NERGİS EMANET, 253, 650
NERMİN AYDIN, 690
NESLİHAN TÜRKÇÜ, 154, 498
NESRİN ÇOLAK, 288, 289, 290
NESRİN HORZUM, 405
Nesrin KAYNAK, 586
NESRİN ÖZMEN, 713, 714
NEVİM BİRİCİ, 575, 643
NEVİN GÜL KARAGÜLER, 602
NEVZAT BATAN, 573
NİGAR ALKAN, 347
NİHAL HALİDE AÇİKGÖZ, 435
NİHAN USLU, 410
NİHAT AKTAÇ, 22, 41, 98, 195
NİLGÜN BECENEN, 298
NİLGÜN MORDOĞAN, 456, 470
NİLGÜN YENİL, 399, 400, 417
NİLÜFER ÇİNKILIÇ, 293, 501
NİZAMETTİN YAVUZ, 434
NOUREDDINE DJEBLI, 489
NUH KUBİLAY, 690
NUR EMİNE SEFER, 486
NURAY İLKİM KARAKÖÇEK, 689
NURBANU DOĞAN, 322
NURCAN BERBER, 505, 539
NURCAN ÖZKAN, 202, 651, 652
NURCAN TOPÇU, 613
NURCAN UZEL, 320, 617
NURCAN VARDAR YEL, 385, 386, 408, 411,
413, 597, 602, 603
NURDAN AKAKÇE, 613
NURDAN TOPAKCI, 361, 606
NURETTİN YILDIZ, 575
NURHAN ERTAŞ ONMAZ, 718
NURHAN KESKİN, 242, 567, 585, 752, 765
NURHAN KOÇAN, 669
NURHAYAT DALKIRAN, 501, 630, 635, 646,
647
NURHAYAT ÖZDEMİR, 156, 254, 255

N
N. LERZAN ÇİÇEK, 625
NACİYE GÜLKIZ ŞENLER, 209
NAFİYE ADAK, 361, 606
NARİN GÖK, 129
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NURİ YİĞİT, 148
NURTEN HACET, 201, 202, 223
NURTEN ÖZBEY, 575, 639
NURULLAH TEMİZKAN, 420
NURVER ALTUN, 280
NUSRET AYYILDIZ, 80, 89, 594
NÜKTE TOPRAKSEVER, 607

ÖZFER YEŞİLADA, 284
ÖZGE BALKIZ, 685, 688
ÖZGE ÖZKAN, 313
ÖZGÜL DOĞAN, 127, 128, 132
ÖZGÜR ÇELEBİ, 552
ÖZGÜR KAHRAMAN, 730, 731
ÖZGÜR PŞÜNCÜKLÜ, 307
ÖZGÜR VATAN, 293, 501
ÖZLEM AKSOY, 469, 516
ÖZLEM BİLİR, 459
ÖZLEM ÇAKAL ARSLAN, 504
ÖZLEM ÇETİN, 93, 185, 199, 200
ÖZLEM ÇETİN ERDOĞAN, 93, 185
ÖZLEM DAĞLI, 628
ÖZLEM DEMİRCİ, 500, 506
ÖZLEM GÜLLÜ, 552
ÖZNUR ERGEN AKÇİN, 194, 198, 295, 558, 574

O
OĞUZ TÜRKOZAN, 187, 578, 679
OĞUZKAN CUMHURİYET, 212, 215
OKAN AKYOL, 677, 681
OKAN GENÇ, 508, 536, 543
OKAN KÜÇÜK, 510
OKAN KÜLKÖYLÜOĞLU, 630
OKAN YELER, 312, 723
OLTAN CANLI, 340
ONUR AKPINAR, 772
ONUR CEYLAN, 85
ONUR ŞATIR, 312, 723
ORHAN DENGİZ, 422
ORHAN GÜL, 690
ORKİDE MİNARECİ, 108, 337
OSMAN BURGAZ, 600
OSMAN KARAGÜZEL, 328
OSMAN NURİ AĞDAĞ, 343
OSMAN SAMSUN, 677, 681
OSMAN TİRYAKİ, 488
OSMAN TUGAY, 161, 162, 249, 250, 251, 252
OZAN ARİF KESİK, 445
OZAN ÇİFTÇİ, 121
OZAN SOYKAN, 101, 102
OZAN ŞENTÜRK, 257, 258, 694
OZAN YILMAZ, 630
OZGE OZDEN, 360

P
PALANISWAMY SENTHILKUMAAR, 515, 523,
530
PELIN UGURLU, 515, 523, 524, 525, 526, 530
PELİN SEVCAN KÖKSAL, 204, 205, 210
PELİN ŞAHİN KÖRMEÇLİ, 88
PELİN TÜRKER, 719, 720
PERİNÇEK SEÇKİNOZAN ŞEKER, 148, 152
PINAR ACUNER, 232
PINAR ALTINOLUK MİMİROĞLU, 636
PINAR BOLLUKCU, 554, 555
PINAR ÇAM İCİK, 225, 226
PINAR GÖÇ RASGELE, 519
PINAR OZTEKIN, 759
PINAR ÖZDEMİR, 689
PINAR YILDIRIM, 327
PINAR ZEĞEREK, 612, 724

Ö

R

ÖKKEŞ YILMAZ, 484
ÖMER BARIŞ ÜZÜM, 353, 354
ÖMER CAN ÜNÜVAR, 133
ÖMER FARUK TEMUR, 512
ÖMER KÖKSAL ERMAN, 188
ÖMER ÖZTÜRK, 732, 733
ÖMER SAYLAR, 810
ÖMER SEYFETTİN SEVİNÇ, 297
ÖMER VAROL, 82, 83, 84, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 178, 442, 443, 448, 676
ÖMER ZAİM, 362
ÖMRAL ÜNSAL ÖZKOÇ, 433, 434
ÖZCAN AKIN, 420
ÖZER YILMAZ, 115, 119, 231

RAHİM AYDIN, 190
RAHİME ORAL, 278, 338, 342, 358, 359, 498,
628
RAHMİ UYSAL, 237
RAHŞEN S. KAYA, 158
RAMAZAN SEREZLİ, 475
RANA BAYTİN, 242
RAQUEL GODİNHO, 220
RECEP KARAKAS, 619, 678
REFİK KARAGÜL, 655, 656
RENA HÜSEYİNOĞLU, 565
REŞİT BİLİCİ, 627
RIDVAN AKSOY, 600
RIDVAN TEPE, 638, 639
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RIDVAN UYAR, 401, 758
RODA GÖKÇE YILMAZ, 343
RUKİYE TANYERİ, 104
RÜŞTÜ ILGAR, 446
RÜVEYDE TUNÇTÜRK, 99

SEMİH ENGİN, 241
SEMİH KALE, 706, 794, 795
SEMİHA KUNDAKCI, 353
SEMRA BENZER, 228, 229, 230
SEMRA ÇAMUKA, 30, 668, 809
SENEM ÇAĞLAR, 582
SENEM TÜLEK, 732, 733
SERA ÖVGÜ URCUN, 157
SERAP ÖÇAL, 457
SERAY NUR ANAÇ, 730
SERAY OZDEN, 564
SERBÜLENT PAKSUZ, 577
SERCAN BAHADIR, 690
SERCAN KARAGÖZ, 251, 252
SERCAN SARAY, 423
SERDAR AKAR, 185
SERDAR ASLAN, 688
SERDAR GÖKHAN ŞENOL, 235, 584, 693, 743
SERDAR MERSİNLİ, 401, 758
SERDAR SAK, 137
SERDAR YEDİER, 277, 291, 292
SERGUN DAYAN, 686
SERHAT ALBAYRAK, 582
SERHAT ERTUĞRUL, 253, 650
SERHAT MURAT ALKAN, 384, 627
SERKAN KÜKRER, 357
SERKAN OZMEN, 570, 710
SERKAN SUGEÇTİ, 385, 386, 408, 411, 413,
481, 482, 483, 514, 603, 751
SERMİN ÇAM KAYNAR, 715
SERPİL SAĞIR ODABAŞI, 216
SERPİL SAVCI, 331, 333
SERPİL YİLMAZ, 429, 601
SERRA SERAP SIRMAN, 607
SERTER ÇATAV, 508, 568
SERVET TURAL, 336
SEVAL KONTAŞ YEDİER, 418, 419
SEVAL ÖZŞEKER, 392
SEVCAN MERCAN, 275
SEVDA GÖKÇE YILMAZ, 80
SEVDA HASTAOĞLU ÖRGEN, 120
SEVDA TÜRKİŞ, 546
SEVGİ KAYNAR, 121
SEVGİ SEVSAY, 213, 217, 219, 445
SEVİL CANTÜRK, 567
SEVİL ERDOĞAN, 754
SEVİL IŞIK, 419
SEVİL SERT, 730
SEVİL YALÇIN, 310, 348
SEVİLHAN MENNAN, 460, 461, 476, 477
SEVİM HAMZAÇEBİ, 475, 599, 604, 711, 742
SEVİM KÖSE, 392
SEVKET TULUN, 430

S
SABRİ HALUK ERDEM, 550
SADIK VAROLGÜNEŞ, 30, 668, 808, 809
SADIYE BETUL YILMAZ ERGUN, 710
SADREDDİN TUSUN, 447
SAHZA TURKOVIC, 438
SALİH AKPINAR, 140, 142, 243
SALİH DİKİLİTAŞ, 469
SALİH MURAT ARAT, 282, 632
SALİH TUNÇ KAYA, 519
SALİM SERKAN GÜÇLÜ, 682
SALTUK BUĞRA ARISAL, 105
SANİYE TÜRK ÇULHA, 404, 405, 406
SARE İLKNUR YAVAŞOĞLU, 777, 782, 783
SARP KAYA, 94, 95, 96
SEBAHAT AÇIKSÖZ, 554, 667
SEBAHAT OZMAN-SULLIVAN, 164, 267
SEBİLE HASRET, 501, 646, 647
SEÇİL AYANOĞLU, 398
SEÇKİN AKYILDIZ, 381
SEDA EMEL TEK, 224, 271
SEDA KAYAHAN, 454
SEDA KONTAŞ, 277, 291, 292
SEDA MACUN, 738, 739
SEDA USTA GEZER, 306
SEDAT İNAK, 690
SEDAT PER, 89
SELAHATTİN GÜRÇAY, 384
SELAHATTİN ÖZBUCAK, 574
SELÇUK ALTINSAÇLI, 105
SELÇUK YURTSEVER, 444
SELDA ÖNDEROĞLU, 319
SELİM BAYRAKTAR, 729
SELİM SUALP ÇAĞLAR, 777
SELİME MENTEŞ ÇOLAK, 349
SELİN DENİZ, 386, 408, 411, 412, 413, 603
SELMA AYDIN BAYRAM, 311
SELMA ÇALIŞKAN, 232
SELMA ÇELİKYAY, 666
SELMA KATALAY, 493, 494
SELMA TABUR, 570, 571, 710
SELMAN KANDER, 501
SEMA AGÜLOGLU FİNCAN, 336, 380
SEMA BUZ, 561
SEMA ÇETİN, 452
SEMA ERDEMOĞLU, 713, 714
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SEVTAP ERDOGAN, 368
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Giriş
Sanayi devrimiyle birlikte doğaya hâkim olma düşüncesi mimarlık disiplininin de içinde çırpındığı bir hastalık haline
gelmiştir. 1900’lü yıllardan başlayarak tarihe damga vurmuş birçok akım geliştirilmiştir. Bu akımların çoğunda
mimarlar, tasarladıkları binaların çevreye yaptığı olumsuz etkiye ve doğaya yabancılaştırılan insan psikolojisine
aldırmamıştır. Onlar için önemli olan yeni teknolojileri horca kullanıp, makinaların kasvetli, soğuk yüzünü mimaride
yarıştırmaktır. 19. yüzyılın ilk yarısında geleneksel toplumlarda var olan doğayla barışık yaşama biçimi köklü bir
şekilde değiştirilmiştir. Zamanla kentlere yığılan nüfus daha çok enerji kullanımı, çöp, kirlilik ve imar etkinliği
getirmiştir. Sürekli büyüyen çevre tahribatı teknolojinin yıkıcı etkilerini ve daha akılcı çözümler üretilmesi
farkındalığını oluşturmaya başlamıştır. İnsan merkezli yaklaşımların yerini yavaş yavaş çevre merkezli yaklaşımlar
almıştır. Artık mimarların sadece biçimsel kaygılarla değil, tükenmekte olan kaynakları dikkate alarak tasarım
yapmaları gerekmektedir.
Materyal ve Metot
Araştırmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Tarihsel süreç içerisinde mimarinin geçiş dönemleri, mimaride
yaşanan gelişmeler, yeşil ve ekolojik mimariye neden ihtiyaç duyulduğu konusunda önemli bilgi vermektedir. Yeşil
mimariye geçiş evreleri kronolojik olarak irdelenmeye çalışılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Yapılan bu çalışmada çevresel olumsuzluklara yanıt olarak gelişen ekolojik mimarlık yaklaşımının tarihsel süreç
içerisinde geçirdiği evreler özellikle doğadan kopuşun miladı olarak kabul edilen modern mimarlık dönemi ele
alınarak irdelenmiştir. Ekolojik, yeşil mimari kavramlarına genel bakış ve doğanın endüstri toplumuna tepkisi
sorgulanmıştır. Bu incelemeler ve sorgulamalar neticesinde mimarlık eyleminin doğanın hızlı tükenişine katkı
sağladığı görülmüştür. Bu yok oluşa tepki olarak gündeme gelen yeşil mimari denetimsiz bir kirletme, tüketme
olgusunun aksine duyarlılık içinde gelişen bir mimari sunmaktadır. Bu nedenle günümüz mimarlarına yaratıcılıklarını
frenlemeden doğayı gözeten bir tasarım anlayışı tavsiye edilmektedir. Çalışmada yeni malzemeler ve teknoloji
kullanımının geleneksel mimariye adaptesinin, çevresel güç ve farkındalık etkisine vurgu yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Yeşil mimari, ekolojik mimari, geleneksel mimari, Modern mimari
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Giriş
Son yıllarda ülkemizde depremler ve kentsel dönüşümün etkisiyle binaların yıkılarak yeniden inşasının hızlı bir
şekilde artması bu konunun teknik açıdan irdelenmesinin aciliyetini gündeme getirmiştir. Nitekim bu yapıların
yıkımları esnasında doğal çevreye verdiği tahribat ve ülke ekonomisine verdiği zarar çok iyi irdelenmelidir. Bir
yapının yapımından yıkımına kadar olan süreçte topluma maliyeti, performansı gibi geleneksel parametrelerin dışında
doğal kaynakların kullanımı ve küresel çevre sorunlarını hesaplayan parametrelerin de kullanılması gerekmektedir.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada Bingöl İlinde kentsel dönüşüm programına alınmış afet konutlarının yenileme projeleri analiz edilmiştir.
Kullanılan malzemeler dikkate alınarak, hayat döngüsü değerlendirme programlarından ATHENA programı ile enerji
tüketimi, katı atık miktarı, hava ve su kirlilik düzeyi, küresel ısınma potansiyeli ve doğal kaynak kullanımı
değerlendirildi.
Bulgular ve Tartışma
Bu araştırma ile inşaat sektöründeki yapım-güçlendirme ve yenileme kararları verilirken hangi parametrelerin
gerekliliğiyle ilgili öneriler sunulmaktadır. Araştırmanın kapsamı deprem riskinin yüksek olduğu ve kentsel
dönüşümün etkisiyle yıkımların ciddi oranda arttığı Bingöl olarak belirlenmiştir. Alanda yapılan çalışmaların
analizleri sonucunda bir binanın güçlendirilmesi ya da yıkılarak yeniden yapılması süreci esnasında doğal çevreye
verdiği zarar göz önünde bulundurularak binanın yapım tekniği, malzeme seçimi ile ilgili öneriler sunulmuştur. Bina
yapımında önerilen parametreler ve uygulama tekniklerinin kullanılması ile yıkım esnasında çevreye verilen zarar,
enerji tüketimi, katı atık miktarı ve küresel ısınma potansiyelinin azaltılması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Yaşam döngüsü, Afet sonrası dönüşüm projeleri, ATHENA, Bingöl
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Giriş
Türkiye içsularında yayılış gösteren balık taksonlarının sistematik özellikleriyle ilgili bilgiler henüz yeterli düzeyde
değildir. Ancak türlerin biyolojik özelliklerine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. İçsularımızdaki balık türlerinin
dağılımı, biyolojik özelliklerinin periyodik olarak araştırılması ve gerekli bilgilerin ortaya konulması önemlidir.
Türkiye iç sularında 31 familyaya ait 377 balık taksonu bulunduğu ve bunlardan %51,1’inin Cyprinidae familyasına
ait olduğu, 157’sinin de (%41,58) endemik olduğu bildirilmektedir. Sakarya Nehri Havzası kapsamındaki çeşitli su
sistemlerinde ihtiyofauna çalışmalarının devam ettiği bilinmektedir. Ancak Asartepe Baraj Gölü’nde balık
biyoçeşitliliği ile ilgili tüm ihtiyofauna elemanlarını kapsayan bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle bu çalışmada,
Ankara il sınırları içerisinde bulunan Asartepe Baraj Gölü’ndeki balık biyoçeşitliliğinin tespiti ve bazı diagnostik
özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Asartepe Baraj Gölü Sakarya Nehri’nin bir kolu olan ve Kirmir Çayı ile birleşen İlhan Çayı üzerinde kurulmuş olup;
ortalama derinliği 36 m ve yüzey alanı 1,7 km2dir. Çalışma Mart 2015-Şubat 2016 tarihleri arasında yürütülmüştür.
Balık örneklerinin avlanmasında gölde belirlenen 3 istasyonda, 18x18, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40 ve 50x50 mm
göz açıklığına sahip fanyalı ağlar ile göle su girişinin olduğu akarsu ağızlarında ise elektroşoker ve kepçe
kullanılmıştır. Örnekler %4’lük formaldehit içerisinde muhafaza edilerek laboratuvara getirilmiş, teşhis içerikli
literatürden yararlanılarak tanıları yapılmış ve fotoğrafları çekilmiştir. Morfometrik ölçümlerde ucu sıfırlanmış ±1
mm hassasiyetli ölçüm tahtası, ağırlık ölçümlerinde ise 0,01 g duyarlıklı terazi kullanılmıştır. Meristik özelliklerin
belirlenmesinde ise masa tipi büyüteç ve stereo mikroskoptan yararlanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Örneklerin teşhisi sonucunda gölde; Cyprinidae 10 (Alburnus escherichii, Alburnoides fasciatus, Capoeta
tinca, Carassius gibelio, Chondrostoma nasus, Cyprinus carpio, Tinca tinca, Vimba vimba, Squalius pursakensis,
Pseudorasbora parva), Nemacheilidae 1 (Oxynoemacheilus angorae), Cobitidae 1 (Cobitis taenia) ve Esocidae 1
(Esox lucius) olmak üzere 4 familyaya ait 13 tür belirlenmiştir. Cyprinidae 10 takson ile baskın familyadır. Bunlardan
istilacı türler olarak bilinen Carassius gibelio vePseudorasbora parva’nın gölde çoğalmasının devam ettiği
anlaşılmıştır. Gölde Tinca tinca, Cyprinus carpio ve Esox lucius’un diğer türlere göre daha bol olduğu; Alburnus
escherichii, Alburnoides
fasciatus, Capoeta
tinca, Chondrostoma
nasus, Vimba
vimba,
Squalius
pursakensis, Oxynoemacheilus angorae ve Cobitis taenia’nın göle su girişinin sağlandığı dere kısımlarında daha
yoğun oldukları belirlenmiştir.
Araştırma sürecinde göldeki balık türleri üzerinde bazı çevresel tehditlerin olduğu gözlenmiştir. Göle, çevresindeki
hayvancılık ve tarım faaliyetlerine bağlı kirletici unsurların girdiği, ayrıca balıklar üzerinde ciddi av baskısı olduğu
saptanmıştır. Bir alandaki faunadan ekonomik amaçlı olarak aşırı hasat etmenin biyolojik çeşitliliği tehdit ettiği
bilinmektedir. Çalışma sonucunda, gölde tespit edilen balık populasyonlarının sorunlar yaşayacağı ve göl
ekosisteminde fauna açısından gerileme olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışma Asartepe Baraj Gölü’ndeki ilk
ihtiyofauna çalışmasıdır.
Anahtar Kelimeler : Asartepe Baraj Gölü, biyoçeşitlilik, balık, fauna
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