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Sonuç: Bu çalışma Antepfıstığında sorun olan Aspergillus spp’nin moleküler tanı yöntemleri 
ile belirlenmesine yönelik Türkiye’de yapılan ilk çalışmadır. Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde A. 
flavus’un yoğun olduğu belirlenmiştir.

 Anahtar Kelimeler: Antepfıstığı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Aspergillus parasticus, Aspergillus 
flavus, PCR-RFLP, 

Teşekkür: Arazi çıkışları ve örnekleme çalışmalarında verdikleri destekten dolayı Antepfıstığı 
Araştırma İstasyonu Müdürlüğü (Gaziantep) teşekkür ederiz.
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Objectives : Nature Education is the process that should starts from preschool time to higher 
education. In this process, activities about nature education must be done with active students 
attendance. Eventually, it will be achieved when the students are internalized nature. Our goal in 
this study was to determine variation in attitude and acknowledge of the students from 6. class at 
primary school by nature education at campus of Akdeniz University. 

Material and Method: The study was performed at one of primary school in Antalya city center 
with joining of 85 students. The semi experimental pattern via pre and post test with control group 
was applied in the study. In this pattern, 45 students for experimental and 40 students for control 
groups were constituted by importial designation and measurements were taken from both groups 
before and at the end of the education. Required data to test research sub questions were collected 
from nature attitude scale and open ended questions which are related to birds. Seminars about 
birds and nature conservation, birdwatching and ringing activities, hanging artificial nests to check 
nesting behaviour, posters and drawings about birds were carried out all together to improve students 
knowledge during the education process. All obtained data were analyzed using SPSS v.11.0 for 
Windows. Significance was set at P < 0.05 for all statistical tests. For each test, degrees of freedom 
(df) and significance levels are reported. All results are presented as mean ± standard error (SE).

Results: It was determined in this study that nature attitute and knowledge of the students were 
affected by the applied nature education activities. There was important significant differencies 
(P<0.05) were found between experimental and control groups both to nature attitude and 
knowledge on birds. These results showed that different learning processes e.g. joining and making 
nature activities could act important benefits to the students to learn more information about living 
environment and nature. 

Conclusion: The knowledge signification in the memory, encoded to the long term memory and 
recalling is depend on being a part of process. Unfortunately, fundemental indoor teaching methods 
are inadequate to saving environmental conscious, and therefore, need to enhance outdoor activities 
to beter nature education. 
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Anahtar Kelimeler: Environmental education, Nature attitude, Birds, Primary education 
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Amaç: Patara Kumsalı’nda 2009 ve 2011 üreme sezonlarında gerçekleştirilen populasyon izleme 
ve koruma çalışmaları kapsamında alınan sonuçlar ve taşımanın yuvalara etkisi araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Elde edilen populasyon verileri Caretta caretta üreme sezonunda Patara 
Kumsalı’nda gerçekleştirilen populasyon izleme ve koruma çalışmaları kapsamında günlük olarak 
yapılan arazi çalışmaları ile alınmıştır. Su baskını tehlikesi ile karşılaşma ihtimali olduğu düşünülen 
yuvalar, yuva yapımını takiben ilk 6 saat içerisinde kumsalın üst bölgesine taşınmıştır. Taşıma 
yapılan ve yapılmayan yuvalara bırakılan yumurta sayısının denize ulaşan yavru sayısına oranı ile 
yuva başarısı hesaplanarak değerlendirme yapılmıştır.

Bulgular: 2009 ve 2011 yılı populasyon verileri geçmiş yıllar ile karşılaştırıldığında Patara 
Kumsalı’nın deniz kaplumbağaları açısından önemini korumakta olduğu görülmektedir. Taşıma 
yapılmayan yuvalarda yuva başarısı 2009 ve 2011 üreme sezonlarında sırasıyla % 53,2 ve % 44,9; 
taşıma yapılan yuvalarda ise başarının sırasıyla % 48,5 ve % 45,4 olarak tespit edilmiştir. 

Sonuç: Yuva taşımanın yavru başarısına etkileri, 2009 ve 2011 yılı populasyon verileri, öneriler ile 
birlikte sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Caretta caretta, Patara Kumsalı, yuva taşıması.

Teşekkür: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilen proje sonuçlarıdır. 


