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vexans (%6,57), Ochlerotatus caspius (%4,88), 
Anopheles maculipennis (%3,08), Culex territans 
(%2,79), Coquillettidia richiardii (%1,59) ve Culex 
pipiens (%1,49)’in izlediği belirlendi. Açık alanda 
yakalanan bireylerin (819), kapalı alanda 
yakalananlara (186) oranının (Outdoor/Indoor) 4,40 
olduğu tespit edildi. Bu oran Cq. richiardii, Ae. 
vexans ve Oc. dorsalis’te sırasıyla 15, 10, 7,2 iken 
An. hyrcanus ve An. maculipennis’te sırasıyla 1,94 
ve 1,58 olduğu belirlendi. Oc. dorsalis, Oc. caspius 
ve Cq. richiardii populasyon yoğunluklarının 
akşam (19:15- 19:45) ve sabah (04:15- 04:45) 
alacakaranlık periyotlarında en yüksek noktaya 
ulaştığı belirlendi. An. hyrcanus, Ae. vexans ve Cx. 
theileri’nin populasyon yoğunluğunun en yüksek 
noktasının karanlık çöktükten hemen sonraki 
periyot (20:15-20:45) olduğu, buna karşılık An. 
maculipennis yoğun olarak gecenin ikinci yarısında 
örneklendi. 
 
 Anahtar Kelimeler: Sivrisinek, Aras Vadisi, 
ısırma davranışı, An. hrycanus, Oc. dorsalis  
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 Ekoloji, doğal çevrede yaşayan canlıları ve 
bu canlıların canlı ve cansız çevreleri ile olan 
etkileşimlerinin bütününü incelemektedir. Empati 
ise bir canlı olarak insanın kendisini, karşısındaki 
insanın yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla 
bakması, o insanın duygu ve düşüncelerini doğru 
olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona 
iletmesi sürecidir. Ekoloji de canlının empati de ise; 
yalnızca insanın ilişkileri temel alınmaktadır. 
Empati bir yöntemdir ve bu yöntemin amacı, 
insanlar arası ilişkilerde sorunları ve çatışmaları en 
aza indirmektir. Ekoempati ya da açılımıyla 
ekolojik empati yaklaşımı olarak geliştirdiğimiz 
kavram ise; empatinin ekoloji ile bütünleşerek, ilke 
ve aşamalarının ekolojik öğelerin bütününe 
uygulanması sürecidir. Bu nedenle, çalışmamızın 
kapsamı; parçası olduğumuz çevresel mekanda 
süregelen ve sürmesi gereken, çatışma istemeyen 
ilişkilerin yalnızca bireysel ya da toplumsal değil 
bunların ötesinde aynı zamanda ekolojik olması 
gerektiği vurgusundan oluşacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ekoloji, ekosistem, empati, 
çevresel sorunlar, birey, toplum, çatışma   
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 Sanayileşme ile birlikte ağır metal içeren 
kömürlerin yakılmaya başlanması endüstri 
bölgelerindeki ağır metal kirliliğini aşırı boyutlara 
ulaştırmış ve ağır metal kirliliğinden kaynaklanan 
zehirlenmeler ortaya çıkmıştır. Enerji kullanım 
ihtiyacından doğan gereksinimler insanlığı farklı 
enerji arayışlarına sürüklemekle beraber 
günümüzde halen fosil kaynaklı enerji üretimi ilk 
sıradadır.  
 Ülkemizde de enerji üretimi büyük ölçüde 
termik santraller aracılığıyla karşılanmaktadır. 
Yatağan Termik Santrali üç ünite olarak 1984 
yılında tam faaliyete geçmiştir (3x 210 MW). 
Termik santralin çevresel etkileri konusunda; başta 
doğal kızılçam (Pinus brutia Ten.), fıstıkçamı 
(Pinus pinea L.) ve yoğun olarak yetiştiriciliği 
yapılan ve yağ elde edilen zeytin (Olea europea L.) 
olmak üzere, su kaynakları tarımsal alanlar ve diğer 
çevresel etkileri araştırılmıştır.  
 Bu çalışmada, Termik santral çevresinde 
farklı yönlerde yer alan 4 adet kuyu (Ortaköy, 
Turgut, Kozağaç ve Kafaca köylerinde) suyu ve 
sediment örneklerinde Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, 
Ni, Pb, ve Zn  konsantrasyonları ICP-OES cihazıyla 
belirlenmiştir. 
 Yatağan bölgesinde ölçülen kuyu suyu ve 
sediment örneklerindeki metal konsantrasyonlarının 
çok değişkenlik göstermektedir. Bunun birinci 
nedeninin Yatağan bölgesinin jeolojik yapısından 
ileri geldiği, ikinci olarak ise Termik santralin etken 
olduğu düşünülmektedir. İçme suyu olarak 
kullanılmayan bu su kaynaklarındaki bazı metal 
seviyelerinin WHO ve TSE standartları aştığı 
görülmektedir.  
  
Anahtar Kelimeler: Ağır metal, termik santral, 
çevre kirliliği  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


