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ve izlerine rastlanmıştır.Araştırma sırasında üç adet 
yuva kazılmış ve bu yuvalara ait toprak yapısı,yuva 
materyali ve yuvanın morfolojik yapısı 
incelenmiştir.Bunun sonucunda porsukların 
yuvalarını genellikle eğimli alanlardaki yumuşak 
topraklara yaptıkları, birden fazla giriş ve çıkış 
deliği bulunan ve içi otlarla döşeli,birey sayısına 
göre değişen üç veya beş odacıklı yuvalar yaptıkları 
araştırma sırasında tespit edilmiştir.   

 
Anahtar Kelimeler: Porsuk, Meles meles, yuva 
yapısı  
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 Bu araştırmada, Afyonkarahisar İli sınırları 
içersinde, tektonik kökenli bir çöküntü olan 
Akarçay havzasında yer alan Karamık Gölü’nden 
alınan su numunelerinde 18 organoklorlu pestisitin 
(OCPs) kalıntı seviyeleri belirlenmiştir. Karamık 
Gölü Uluslararası kriterlere göre A sınıfına giren bir 
sulak alandır. Bölge nüfusunun çoğunluğu 
geçimlerini tarım ve balıkçılıkla sağlamaktadır. 
Çalışma için Haziran 2006 ve Nisan 2007 tarihleri 
arasında toplam 60 su numunesi 10 örneklem 
bölgesinden iki ayda bir düzenli olarak alınmıştır. 
Tüm su örnekleri iyi temizlenmiş cam şişelere 
alınarak analiz edilinceye kadar +4°C’de 
saklanmıştır. Su numunelerindeki organoklorlu 
pestisit kalıntıları, sıvı-sıvı ekstraksiyon ve florisil 
kolon işlemlerini takiben GC-ECD standart 
kullanılarak tayin edilmiştir. 
 Toplanan su numunelerinde seçilen 18 
organoklorlu pestisitin hepsi belirlenmiştir. 
Numunelerde en düşük pestisit konsantrasyonu 
0.0001 ppm ile methoxychlor, en yüksek pestisit 
konsantrasyonunu 0,6437 ise ppm değeri ile 4,4'-
DDE göstermiştir. Karamık Gölü’nde pestisitler ile 
aylar arasındaki α-HCH konsantrasyonu Haziran ve 
Ekim aylarında istatistiksel açıdan farklı 
bulunurken, heptachlor konsantrasyonu Nisan 
ayında diğer aylardan, 4,4’ DDE ve Endrin keton 
Ağustos ayında istatistiksel değerlendirmede diğer 
aylardan farklı bulunmuştur. Pestisitler ile bölgeler 
arasında ise istatistiksel açıdan farklılık 
bulunmamıştır. Sonuç olarak Karamık Gölü’nden 
alınan su numunelerindeki pestisit 
konsantrasyonları, Avrupa Birliği standartlarına 

göre izin verilen maksimum kalıntı seviyelerinin 
altında belirlenmiştir.  
  
Anahtar Kelimeler: Organoklorlu Pestisit, 
Karamık Gölü  
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Liman Gölü 41º 44’ Kuzey enlemleri ve 

35º 40’ Doğu boylamları arasında Kızılırmak 
ağzının 4 km doğusunda bulunan, 200 hektar yüzey 
alanına sahip deniz seviyesinde yer alan bir acısu 
lagün gölüdür. Liman Gölü Kızılırmak Deltası’nda 
denize en yakın göl olup, kuzeyinde yer alan dar bir 
kumsal bariyeri üzerinden denizle bağlantı 
kurmaktadır. Liman Gölü’nün deltada bulunan 
diğer göllerle herhangi bir bağlantısı olmayıp, 
sadece denizle ve gölün güneyinde yer alan, DSI 
tarafından inşa edilen ve Kızılırmak Delta’sında 
tarımsal alanlardan dönen suyun fazlasını göle 
boşaltan drenaj kanalı ile bağlantısı bulunmaktadır. 
Ancak gölün güney ve güney- doğu kesimleri sular 
yükseldiği zaman bataklık haline gelmektedir. 
Liman Gölü’nde tuzluluk %o 1.96 - 4.06 arasında 
değişim göstermekte ve Venüs sistemine göre 
mixo-oligohalin acısu olarak sınıflandırılmaktadır. 
Liman Gölü’nde Ekim 2002 ve Mart 2004 tarihleri 
arasında yapılan 13 arazi çalışmasında fitoplankton 
ve zooplankton örnekleri 20 ve 55 µm por çaplı 
plankton kepçeleri ile toplanmış, tür teşhisleri ve 
sayımları yapılarak planktonun mevsimsel değişimi 
incelenmiştir. Liman Gölü’nde zooplanktonda 35 
(Rotifera 28, Cladocera 5 ve Copepoda 2), 
fitoplanktonda ise 73 (Cyanophyta (25), 
Chlorophyta (23), Bacillariophyta (14), Pyrrophyta 
(5), Cryptophyta (3) ve Euglenophyta (3) tür teşhis 
edilmiştir. Zooplanktonda Hexathra oxyuris, 
Keratella quadrata, Keratella cohlearis, 
fitoplankton da  ise Chroococcus minutus, 
Merismopedia tenuissima, Phormidium tenue, 
Phormidium sp., Monoraphidium contortum, M. 
minutum, M. pusillum dominant türler olarak 
bulunmuştur. Liman Gölü’nde zooplankton ve 
fitoplankton ile fiziko-kimyasal parametreler 
ararsındaki ilişki CCA (Canonical Corresponce 
Analizi) ile değerlendirilmiş, Filinia longiseta, F. 
terminalis, Hexathra oxyuris, Calonipeda 
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aquaedulis ve Mesochra aestuari türlerinin tuzluluk 
ve elektriksel iletkenlikle, Peridinium spp.’nin Na 
ve Cl ile,  Aphanezomenon flos-aquae, 
Chroococcus minutus, Merismopedia tenuissima, 
Phormidium tenue, Snowella lacustris, Snowella sp. 
ve Gymnodinium hippocastanum’un sıcaklık artışı 
ile pozitif korelasyon gösterdiği bulunmuştur.   
 
Anahtar Kelimeler: Kızılırmak Deltası, Liman 
Gölü, zooplankton, fitoplankton, mevsimsel 
değişimler  
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 Bu çalışmada, Ordu’nun Ulubey ilçesinin 
Yukarıkızılen Köyünden toplanan on Muscardinus 
avellanarius trapezius örneği üzerinde detaylı 
karyolojik analizler yapılmıştır. Karyolojik 
incelemeler; direkt boyama, G-bant, C-bant ve 
NOR boyama teknikleri kullanılarak yapılmıştır. Bu 
uygulamalar sonucunda diploid kromozom sayısı 
2n=46, NF=89, NFa=86 olarak tespit edilmiştir. 
Elde edilen morfolojik ve karyolojik veriler, bu 
taksonun tip örneğinin özellikleri ve bu alttür 
üzerinde çalışan araştırıcıların verdikleri morfolojik 
ve karyolojik özellikler ile tek tek karşılaştırılmıştır. 
Myoxidae familyası üyeleri için karakteristik olan, 
karyotiplerindeki çift kollu otozom 
kromozomlarından en az birinde görülen ikinci 
boğum (satellit), incelediğimiz tüm M. a. trapezius 
örneklerinde de gözlenmiştir.   Uygulanan bantlama 
tekniklerinden C-bant ile sentromerlerin pozisyonu, 
G-bant ile türe özgü olan heterokromatin bölgelerin 
konumları belirlenmiştir. Türkiye’ de yayılış 
gösteren bu alttür üzerinde ilk kez bu çalışma ile G 
ve C bantlama teknikleri uygulanarak, bu alttürün 
taksonomisine katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Muscardinus avellanarius 
trapezius, Karyoloji, Ordu  
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Bu çalışmanın amacı antihelmintik, 

antiseptik, antifungal, antibakteriyel, antiparazitik 
ve antiviral olarak kullanılan carvacrol ve 
thymol’ün sıçan kemik iliği hücrelerinde in vivo 
genotoksik etkilerini araştırmaktır. 

Bu çalışmada carvacrol (10, 30, 50 ve 70 
mg/kg’lık vücut ağırlığı) ve thymol (40, 60, 80 ve 
100 mg/kg’lık vücut ağırlığı), intraperitonal 
uygulamada yapısal kromozom anormalliği (KA) 
ve total KA sayısını genel olarak tüm muamele 
sürelerinde (6, 12, 24 saat) ve konsantrasyonlarda 
kontrole göre önemli ölçüde artırmışlardır. 
Özellikle yüksek dozlarda hem carvacrol (70 
mg/kg) hem de thymol (100 mg/kg) KA sayısını 
pozitif kontrol olan ethyl carbamate (EC) kadar 
artırmışlardır. Carvacrol sayısal KA yüzdesini en 
yüksek iki dozda (50 ve 70 mg/kg) kontrole göre 
önemli derecede artırırken, aynı şekilde thymol de 
yine en yüksek iki dozda (80 ve 100 mg/kg) sayısal 
KA yüzdesini artırmıştır. KA sayısındaki artışın 
doza bağlı olduğu saptanmıştır. Carvacrol ve 
thymol tüm dozlarda ve muamele sürelerinde MI’i 
kontrole göre önemli derecede düşürmüşlerdir. 
Carvacrol 6 ve 12 saatlik muamele sürelerinde 
sadece 70 mg/kg’lık dozda, 24 saatlik muamele 
sürelerinde ise tüm dozlarda MI’i EC kadar 
düşürmüştür. Thymol ise 6 saatlik muamele 
süresinde en yüksek iki dozda, 24 saatlik muamele 
süresinde de tüm dozlarda MI’i EC kadar 
düşürmüştür. MI’teki düşüşün de doza bağlı olduğu 
görülmüştür. 

 
Anahtar Kelimeler: Carvacrol, thymol, sıçan 
kemik iliği, genotoksisite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


