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gençleştirme vb.) kombine olarak uygulanmaktadır. 
Ancak; özellikle son yıllarda seçme işletme 
sınıfındaki ormanların tek tabakalı yapıya dönmekte 
olduğu ve seçme yapısını kaybettikleri, 
uygulayıcılar tarafından sık sık dile getirilmektedir. 
Bu uyarıları dikkate alan Orman Genel Müdürlüğü 
2004 yılından bu yana seçme işletme sınıfında, 
ilgili yılın bakım bloğunda bulunan Seçme 
ormanlarında yapılacak müdahale şiddetinin 
belirlenmesini, işletme şeflerine bırakmıştır.  
Ancak; işletme şefleri sadece ilgili yılın bakım 
bloğunda bulunan bölmelerin plan değişikliklerini 
yapmakta, diğer meşcerelerdeki aktüel orman yapısı 
konusunda herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. 
 Bu çalışmada; Daday Orman İşletme 
Müdürlüğü Seçme İşletme Sınıfında bulunan 
ormanların aktüel yapılarının belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçla, İşletme Müdürlüğü 
bünyesindeki seçme ormanları örneklenerek bu 
ormanların aktüel yapıları belirlenmiştir. Çalışma 
sonucunda; ormanların aktüel kuruluşunun, optimal 
kuruluştan oldukça farklı olduğu tespit edilmiştir. 
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 Ficus carica türüne ait olan incir 
meyvesinin besinsel değeri açısından lipofilik 
vitaminler ile yağ asitlerinin analizi yapıldı. Analiz 
için meyvenin tümü, kabuk kısmı ve öz kısımları 
HPLC ve gaz kromatografi cihazları ile ayrı ayrı 
analiz edildi. 
 Analiz sonrasında incir meyvesi bütün 
olarak incelendiğinde lipofilik özellikli birçok 
vitaminin varlığı saptandı. Meyvenin bölümlerine 
göre incelendiğinde, kabuk ve öz kısımlarının farklı 
içerikte vitamin ve yağ asitlerini taşıdığı gözlendi.  
İncir meyvesinin vitamin içeriği kadar yağ asitleri 
bakımından da zengin olduğu gözlendi. Başlıca 
olarak, palmitik (16:0),  stearik (18:0), oleik (18:1 
n9) gibi esensiyal olmayan yağ asitleri ile linoleik 
asit (18:2 n6) ve linolenik asit (18:3 n3) gibi 
esensiyal yağ asitlerini önemli düzeyde içerdiği 
saptandı. Sonuçta incir meyvesinin insan 
beslenmesinde posalı bir yiyecekten daha ziyade 

önemli molekülleri içeren bir besin olduğu teyit 
edildi.    
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 5 yıldır devam etmekte olan bu 
araştırmada, Ankara atmosferindeki spor ve 
polenler volumetrik yöntem ile toplanmaktadır. Bu 
spor ve polenlerin ait oldukları taksonlar 
tanımlanarak, her bir taksona ait spor ve polen 
miktarı 1 m3 havada bulunan sayıya 
dönüştürülmektedir. Bu çalışmada 1 Şubat 2007-30 
Ocak 2008 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak 
bir yıllık aeropalinolojik bulgulara yer verilmesi 
hedeflenmektedir. Bu bulguların, aynı döneme ait 
meteorolojik veriler (sıcaklık, güneşlenme süresi, 
yağış miktarı, nisbi nem, rüzgar hızı) ile 
karşılaştırılması düşünülmektedir. Meteorolojik 
verilerden sıcaklık ve güneşlenme süresinin 
atmosferdeki polen dağılımını pozitif yönde, yağış 
ve nisbi nem miktarının ise negatif yönde etkilediği 
bilinmektedir.  
 1 Şubat 2007’den 30 Ekim 2007 tarihine 
kadar, Ankara atmosferinde 22’si odunsu, 23’ü ise 
otsu olmak üzere 45 farklı taksona ait toplam 12336 
adet polen tespit edilmiştir. Bu polenlerin 
%77,4’ünün odunsu, % 10,2’sinin Poaceae 
familyasına ve %11,8’inin ise diğer otsu taksonlara 
ait olduğu belirlenmiştir. Geriye kalan % 0,7’lik 
dilimde yer alan 82 polen tanesinin ait olduğu 
taksonlar ise teşhis edilememiştir. Bu çalışmada, 
atmosfere sporlarını salan ve allerjik etkisi yüksek 
olan Alternaria ve Cladosporium’a ait toplam 2942 
adet spor saptanmıştır. Bu sporlardan, % 29’u 
Alternaria ve % 71’i ise Cladosporium’a aittir. 
Araştırmada elde ettiğimiz bu sonuçların, spor ve 
polenlerin neden olduğu solunum sistemi 
hastalıklarının teşhis, takip ve tedavisinde, allerji 
hekimlerine yardımcı olacağı kanısındayız.  
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