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ODTÜ ‹statistik Bölümü ö¤rencisi ve Ankara muhabirimiz Mehmet Kuzu’nun
(mk@mehmetkuzu.com.tr) çal›ﬂmas›n› aç›klamadan önce sizlere Mehmet ile ilgili güzel
bir haber verece¤iz. Mehmet, ODTÜ’de her y›l dönem baﬂ›nda yap›lan ö¤renci temsilcili¤i
seçimini kazanarak 2007-2008 e¤itim-ö¤retim döneminde ODTÜ Ö¤renci Temsilcileri
Konseyi Baﬂkan› seçildi. O, öylesine çal›ﬂkan, baﬂar›l› ve baﬂar›y› destekleyen bir genç ki,
ODTÜ ö¤rencileri bu dönemde de ola¤anüstü çal›ﬂmalara imzas›n› atacak…Mehmet’in
çal›ﬂmas›na gelince; O, bizlere “DASK ya da baﬂka bir söylemle depreme karﬂ› güvencemiz” konusunda
oldukça önemli bilgiler sunacak. Ard›ndan da Orta Do¤u Teknik Üniversitesi ‹statistik Bölümü ö¤retim üyelerinden, Dr.
Berna Burçak Baﬂbu¤ ile gerçekleﬂtirdi¤i söyleﬂiyle, deprem riskine karﬂ› konutlar›m›z› nas›l güvenceye alabilece¤imizi, DASK’› ve
üniversitelerde do¤al afetlerden korunmaya yönelik yap›lan çal›ﬂmalar›, söyleﬂisiyle bize aktaracak. ‹lgiyle okuyaca¤›n›z› umuyoruz.

Deprem Güvenceniz: DASK

Y›llard›r hayat›m›z›n içinde olan “deprem” yine ayak seslerini duyurmaya baﬂlad›.
Asl›nda depremin her an gelebilece¤ini düﬂünüp önlem almal›y›z. Önlemler yaln›zca
ilkyard›m çantalar›, düdükler ya da birkaç
günlük yiyeceklerle de¤il, ayn› zamanda
deprem sonras›nda hayat›m›z› sürdürebilecek, haklar›m›z› arayabilecek bir biçimde
kendimizi güvenceye almal›y›z.
Olas› ‹stanbul depremiyle karﬂ›laﬂaca¤›m›z güçlükleri hepimiz biliyor olmal›y›z.
Hepsi deprem araﬂt›rmac›lar›m›z taraf›ndan
ince hesaplarla araﬂt›r›l›p, aç›klanm›ﬂ sonuçlar. Örne¤in, deprem olursa en az 150 mahallenin yok olaca¤›n› söylüyorlar. Bununla
birlikte hesaplar öyle gösteriyor ki, olas› ‹stanbul depremi sonucunda Marmara’da büyük deprem dalgalar›n›n oluﬂaca¤› (tsunami)
bile aç›kland›. Peki biz depremle iç içe yaﬂamaya al›ﬂt›k m›? ﬁu an deprem olsa, evet
tam ﬂimdi, bu yaz›y› okurken, ne yapars›n›z?
Ülkemizde yak›n tarihlerde meydana gelen büyük depremleri an›msayal›m. 3 ﬁubat
2002 Sultanda¤›, Afyon’da sabah 09:11 sular›nda 6.0 büyüklü¤ünde olan depremde
resmi verilere göre 43 kiﬂi hayat›n› kaybetmiﬂ, 318 kiﬂi yaralanm›ﬂt›. 4000’den fazla
konut zarar görmüﬂ, yüzlerce iﬂ yeri göç-

müﬂtü. 1 May›s 2003 Bingöl’de, gece
03.27’de 6.4 büyüklü¤ünde deprem meydana gelmiﬂ ve bu ac› olay sonucunda 198 kiﬂi hayat›n› kaybetmiﬂ, 537 kiﬂi yaralanm›ﬂt›.
15 000’e yak›n konut farkl› derecelerde hasar görmüﬂtü.
17 A¤ustos 1999, ‹zmit – Gölcük depremi ve 12 Kas›m 1999 Düzce depremleriyse
y›llard›r bir türlü oluﬂturulmayan “Zorunlu
Do¤al Afet Güvencesi (Sigorta)”n›n ortaya
ç›kmas›n› sa¤lam›ﬂt›. 2000’de uygulamaya
giren sistem 2002 ve 2003’e kadar yayg›nlaﬂt›r›lamam›ﬂ, birçok vatandaﬂ›m›z yine
ma¤dur olmuﬂlard›. Devletin zorunlu olarak
baﬂlatt›¤› bu güvence sisteminin önemi vurgulansa da, halk›m›z bu konuda bilinçlendirilemedi¤inden hem yaﬂamlar›, hem de ta-

ﬂ›nmaz mallar› güvencesiz kalm›ﬂt›.
Bireysel alaca¤›m›z önlemler 1999’dan
sonra daha düzenli ve kapsaml› olarak anlat›ld›. 1999 depremi ertesinde de birçok kiﬂi
deprem çantas›n› haz›rlad›. Her zaman haz›r
bir çantam›z›n bulunmas› ve içinde su, enerji veren yiyecekler, yedek pilleriyle radyo ve
fener, ilk yard›m çantas›, kiﬂisel, reçeteli
ilaçlar (örne¤in, kalp, damar, tansiyon, ﬂeker ve hormon ilaçlar›), bir kat giysi, bir
miktar para (10, 20, 50 YTL vs.), çok amaçl› çak›, düdük, kalem, ka¤›t, içinde önemli
telefon numaralar›n›n, iletiﬂime geçilecek kiﬂilerin bilgilerinin, önemli evraklar›n fotokopilerinin bulundu¤u su geçirmeyen bir dosya… Bu eﬂyalar bize göçük alt›nda kald›¤›m›zda yard›mc› olacaklar. Depremle yaﬂamaya al›ﬂan halk›m›z deprem oldu¤unda kiriﬂin
alt›nda de¤il de, güçlü bir eﬂyan›n yan›na çömelip bekleyeceklerinin de art›k fark›nda.
Ancak birço¤umuzun fark›nda olmad›¤› bir
gerçek daha var: o da, bu tür do¤al afetlere
karﬂ› taﬂ›nmazlar›m›z› nas›l güvenceye alabilece¤imiz?
2000 y›l›nda kurulan DASK yani “Do¤al
Afet Sigorta (Güvence) Kurumu” h›zl› bir geliﬂme gösterdi. Yeni yöntemler geliﬂtirilerek
haz›rlanan sistemde kiﬂiler art›k zorunlu
deprem sigortas› yapt›rabiliyorlar.
Bu önemli konuda biz de, Dr. Berna Burçak Baﬂbu¤ ile bir söyleﬂi yapt›k.
BTK: Bildi¤imiz gibi Avrupa ve Amerika’da do¤al afetlerden korunmaya yönelik
sigortac›l›k uzun y›llard›r var. Türkiye’de bu
durum nas›l? Zorunlu deprem sigortas› ne
zaman baﬂlad›?
Berna Burçak Baﬂbu¤: Sigorta güvence
demek. Genel anlamda sigorta satma ve sat›n alma kültürü geliﬂmiﬂ ülkelerde Türkiye
ve di¤er geliﬂmekte olan ülkelere oranla çok
daha yayg›n. Söz konusu do¤al afetler olunca, geliﬂmiﬂ ülkelerin maruz kald›klar› do¤al
afetlere karﬂ› geliﬂmiﬂ ve iyi iﬂleyen sigorta
hareketi oldu¤u bir gerçek. Örne¤in Kaliforniya’da deprem riski uzun y›llardan beri si-
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gorta kapsam›nda ya da Avrupa’da yaﬂanan
sellerin yol açt›¤› hasarlar yine do¤al afet korunma sistemi ba¤lam›nda sigortayla karﬂ›lanmakta. Sigortac›l›k ve bankac›l›k temel
anlamda dünyada paralel geliﬂimi gözlenen
iki sektör. Ülkemiz bankac›l›k faaliyetleri aç›s›ndan birçok geliﬂmiﬂ ülkeyle ayn›, hatta daha da güçlü ve etkin çal›ﬂan bankac›l›k sektörüne sahip. Ya sigorta?... Osmanl›’da 1870
Beyo¤lu Yang›n›’n› izleyen süreçte sigortac›l›k genelde uluslararas› merkezlerce yürütülmüﬂ. 1916’da ilk ulusal sigorta ﬂirketi olan
‘Osmanl› Umumi Sigorta ﬁirketi’ kurulmuﬂ.
Cumhuriyet’in ilan›yla beraber 1924’te Türkiye ‹ﬂ Bankas› kurulmuﬂ ve 1925’te bankan›n sigortac›l›k kolu olan ‘Anadolu Sigorta
A. ﬁ’ hizmete baﬂlam›ﬂ. Günümüze kadar gelen süreçte sigorta sektörü bazen dura¤an
bazen aktif zamanlar yaﬂam›ﬂ. Ama diyebilirim ki sigorta ve sigortalanma bilinci özellikle geçti¤imiz son 8-9 y›ll›k zaman diliminde
artt›. Zorunlu deprem sigortas›, 1996 Dinar
Depremi ard›ndan fikir tohumlar› at›lm›ﬂ
olan ve do¤al afetlerin, özellikle depremlerin
ülkemizde yol açt›¤› ekonomik kay›plar›n boyutlar›n›n azalt›lmas› konusunda yap›lan çal›ﬂmalar sonucunda oluﬂmuﬂ bir sistem. Ancak bu sistem 1999’da yaﬂanan 17 A¤ustos
Marmara ve 12 Kas›m Düzce Depremleri
sonras› yasalaﬂm›ﬂ ve 27 Eylül 2000 tarihinde ‘Do¤al Afet Sigortalar› Kurumu (DASK)’
faaliyete geçmiﬂ. Yani DASK bir do¤al afet
sigorta havuzudur.
BTK: DASK’›n yönetimsel yap›s› nas›l?
BBB: DASK Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤› Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü yönetiminde. DASK’›n ilgili bakanl›klar ve kamu
kuruluﬂ temsilcileriyle üniversiteleri temsil
eden bir yönetim kurulu var. DASK’›n havuz
yöneticisi 5 y›ll›k sürelerle ihale sonucu belirleniyor. 2000-2005 y›llar› aras›nda Milli
Reasürans A. ﬁ’ nin yürüttü¤ü bu görev
A¤ustos 2005’ten beri Garanti Sigorta A. ﬁ
taraf›ndan üstlenilmiﬂ. DASK yöneticisi ilgili
sigorta ﬂirketleri, sigorta merkezleri aras›ndaki tüm iﬂleyiﬂten sorumlu.
BTK: Nas›l DASK yapt›rabiliriz?

Ayd›nlanma Çizgisi
ODTÜ’lü gençler iki y›l önce Bilim ve Teknik Toplulu¤u’nu kurdular. Farkl› birçok çal›ﬂmay› baﬂlatan ve sonuçland›ran bu gençler
ﬂimdi de, bilgilendirme-bilinçlendirme çal›ﬂmalar› aras›nda yer alan ve birçok üniversiteden gençlerin kat›l›m›yla süregelen elektronik popüler bilim makaleleri içeren "Ayd›nlanma Çizgisi"'nin ilk say›s›n› yay›mlaman›n
sevinci ve heyecan›n› yaﬂ›yorlar. Ayd›nlanma

BBB: DASK sat›n almak için sigorta merkezlerine baﬂvurmak yeterli. Ödeme oranlar›n›n en yüksek deprem riskine sahip bölgelerde bile çok düﬂük ücretlerde oldu¤unu belirtmek gerekirse, tüm konut sahiplerinin DASK
yapt›rmas› olas›. Bu sosyal bir iﬂleyiﬂ ve sorumluluktur. DASK kâr amaçl› de¤il. Bizleri
ve ülkemizi olas› deprem kaynakl› ekonomik
kay›plar›ndan korumay› hedef bilen bir havuz.
BTK: Say›sal bak›ﬂ aç›s›yla bakt›¤›m›zda
Türkiye’de do¤al afet sigortas› yapt›rma
oranlar›yla bu konuya verilen önem aras›nda
ters orant› var. ‹nsanlar depremden korkuyor, kendilerini korumak istiyorlar; ama önlem alm›yorlar. Bilinçlendirme nas›l olmal›?
BBB: Asl›nda DASK’›n kuruluﬂundan beri
ulaﬂt›¤› nokta baﬂar›l› say›l›r. Türkiye’de sigortalanma oran› yaklaﬂ›k % 20. Ama nüfusun % 96’s›n›n deprem riskli bölgelerde yaﬂad›¤›n› düﬂünürsek, bu oran›n çok düﬂük oldu¤unu anlayabiliyoruz. Öncelikle deprem
kavram›n› unutmamal› ve unutturmamal›y›z.
Verileri incelerseniz, ülkemizin herhangi bir
yerinde deprem oldu¤u duyulursa ertesi gün
sigorta merkezlerine birçok insan ak›n edip
DASK sat›n al›yor. Bilinçlendirme a¤›rl›kl›
olarak e¤itimle olur, halk›n ve ayn› zamanda
sigortac›lar›n e¤itimiyle.
BTK: Üniversiteler neler yapabilirler?
BBB: ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve
Araﬂt›rma Merkezi’nde oldu¤u gibi do¤al

afet risk yönetimi çal›ﬂmalar›na destek verilerek, siz genç arkadaﬂlar›m›za deprem risk
ve sigorta anlay›ﬂ› bilincini anlatarak bir ﬂeyler yap›labilir benim görüﬂüme göre. ODTÜ’de kendi dersimde ben en az 2 haftay›
DASK’a ay›r›yorum; ö¤rencilerimiz, gelece¤in DASK yapt›racak olan konut sahipleri,
bu dersi DASK bilinciyle tamaml›yorlar.
BTK: ODTÜ’de depremle ilgili çal›ﬂmalar
neler? Sizler ne üstünde çal›ﬂ›yorsunuz?
BBB: Az önce belirtti¤im gibi üniversitemizde ‹nternet’teki adresinden ayr›nt›lar›na
ulaﬂabilece¤iniz, benim de üyesi oldu¤um,
ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araﬂt›rma
Merkezi’miz var. Merkezimiz 1997 y›l›nda
kuruldu. Yani 1999 depremlerinden önce bu
bilinç zaten ODTÜ’de vard›. Merkezimiz afet
psikolojisi, afetlerin toplumsal etkilerini
azaltma, deprem mühendisli¤i, hasar tespitleri, deniz dalgas› (tsunami) modellemeleri,
jeolojik çal›ﬂmalar, afetlerin finansal boyutlar› ve DASK, kent ve bölge planlamalar› konusunda deneyime sahip uzmanlardan oluﬂan
bir kuruldan oluﬂuyor. Bu konularla ve afetlerin di¤er boyutlar›yla ilgili ulusal ve uluslararas› birçok kuruluﬂla ortak çal›ﬂmalar yürütmekteyiz.
Son söz olarak ﬂunu da özellikle vurgulamak isterim. Türkiye ve afetler deyince akl›n›za gelebilecek her kurum ve kuruluﬂun,
her bireyin çabalar›yla daha güvenli bir gelecek kurmak hedefimiz.

Çizgisi, ‹nternet üzerinden üç ayda bir yay›mlanacak olan, sabit bir yazar kadrosu olmayan, içeri¤i ülkemizdeki üniversitelerin ö¤renci gençleri taraf›ndan üretilecek popüler
bilim makaleleri içerecek. ODTÜ’lü gençlerin
amac›ysa, gençlerin bilim alan›ndaki üretkenli¤ini daha akademik kariyere baﬂlamadan
al›ﬂkanl›k haline getirebilmek.
Gençlerin projeleri bütünüyle gönüllülük
ve bilim sevgisinden gücünü alaca¤›ndan,
ODTÜ Bilim ve Teknik Toplulu¤u’nun ülkemizdeki üniversite gençlerine bir mesajlar›

var: “Dergimiz sabit bir yazar kadrosuna sahip olmayaca¤›ndan, iletiﬂim, eleﬂtiri ve gönüllü yazarlara gereksinimimiz var...”
‹lgilenenler için ‹nternet adresi:
http://www.bvtt.metu.edu.tr/aydinlanmacizgisi.zip

Ayr›ca 0 505 789 21 75 (Özden
Baltekin) numaral› telefon ya da
o_baltekin@hotmail.com adresinden de
ba¤lant› kurabilirsiniz. Toplulu¤un iletiﬂim
adresleriyse ﬂöyle: http://www.bvtt.net
bilimvetekniktoplulugu@gmail.com ve
GSM: 0 555 303 69 39

Tel: (312) 467 32 46- 468 53 00/1067, Faks: (312) 427 66 77 e-posta: gulgun.akbaba@tubitak.gov.tr
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Ondokuz May›s Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 4. s›n›f ö¤rencisi ve Samsun muhabirimiz Mustafa Öztürk (ozturk05microbiology@gmail.com) kuﬂbilimi çal›ﬂmalar› için oldukça önemli say›lan halkalama konusunda
bizleri bilgilendiriyor.

K›z›l›rmak Deltas›’nda Kuﬂ
Halkalama Çal›ﬂmalar›
8.500 dolay›nda bulunan kuﬂ türlerinin, da¤›l›mlar›, göçleri, davran›ﬂlar› ve ekolojileri ornitolojinin (kuﬂbiliminin) baﬂl›ca ilgi alan›n› oluﬂturuyor. Çok geniﬂ alan çal›ﬂmalar› gerektiren
bu konularda bilgilerin büyük bölümü kuﬂlar›
araﬂt›rmaya gönül vermiﬂ amatör kiﬂiler taraf›ndan elde ediliyor. Bu nedenle ornitoloji amatör
araﬂt›r›c›lar›nda katk›larda bulunabilece¤i birkaç bilim dal›ndan birisi. Ornitoloji araﬂt›rmalar›nda halkalama çal›ﬂmalar› da önemli yer tutuyor. Bu yöntemle, kuﬂlar›n göçleri ve popülasyon dinamikleri (kaç y›l yaﬂad›klar›, ilk üreme
yaﬂlar› ve kaç yaﬂ›na kadar üredikleri, genç bireylerin da¤›lma oranlar›) araﬂt›r›l›yor. Standart
yöntemlerle yap›lan bu çal›ﬂmalar sonucunda
popülasyondaki de¤iﬂimler izleniyor ve türlerin
korunmas›na yönelik kararlar al›n›yor. Halkama
çal›ﬂmas› uzman haklamac›lar ve onlara yard›mc› gönüllü do¤aseverler eﬂli¤inde yasalara uygun olarak belirlenmiﬂ alanlarda, üniversiteler
bünyesinde yürütülüyor.
Ülkemizin, çok önemli kuﬂ göç yollar› üzerinde yer almas›na ve kuﬂ türleri aç›s›nda zengin olmas›na karﬂ›n ülkemizde 2002 y›l›na kadar halkalama çal›ﬂmalar› aç›s›ndan kapsaml› ve
düzenli bir uygulama yap›lmam›ﬂ. Sonunda
2001’de Kuﬂ Araﬂt›rmalar› Derne¤i’nin (KAD)
giriﬂimiyle pilot düzeyde çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirilmiﬂ. Mart 2002’de Milli Parklar ve Av Yaban
Hayat› Koruma Genel Müdürlü¤ü, ODTÜ Biyoloji Bölümü ve KAD aras›nda imzalanan bir protokolle ulusal kuﬂ halkalama çal›ﬂmas› resmen
baﬂlam›ﬂ. Programa Ondokuz May›s Üniversitesi (OMÜ) K›z›l›rmak Deltas›’nda gerçekleﬂtirilen
çal›ﬂmalarla kat›lm›ﬂ. 2002 ilkbahar göç döneminde 4 istasyonda (K›z›l›rmak Deltas›, Manyas
Kuﬂ Cenneti, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi
kampüsü ve Manavgat-Titreyen Göl) 15.000
den fazla kuﬂ halkalanm›ﬂ ve de¤iﬂik ülkelere ait
markalara sahip kuﬂlar yakalanm›ﬂ.
Halkalama çal›ﬂmalar› nas›l yap›l›r?
Palazlanmam›ﬂ kuﬂlar› yuvada halkalayabilmek olas›yken, eriﬂkin kuﬂlar› çeﬂitli yöntemlerle yakalamak gerekir. Halkalama çal›ﬂmalar›nda
kuﬂlar› yakalamak için kullan›lan en yayg›n yöntem 300 y›l kadar önce Japonya’da keﬂfedilen
“sis a¤lar›”. Kuﬂlar›n çok ince siyah naylon iplikten yap›lm›ﬂ bu a¤lar› görmesi neredeyse olanaks›z oldu¤undan sis a¤lar›n›n kullan›lmaya
baﬂlanmas›yla birlikte halkalama çal›ﬂmalar› da
h›z kazanm›ﬂ ve yap›lan çal›ﬂmalar›n verimlili¤i
artm›ﬂ. Kuﬂlar› yakalamak için sis a¤lar›n›n yan›
s›ra “kafesler” (özellikle k›y› kuﬂlar› için), “ca-
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non a¤lar›”, “balçotri” (özellikle y›rt›c› kuﬂlar
için) ve “helgoland” ad› verilen büyük a¤ sistemleri gibi farkl› teknikler kullan›l›yor.
Kuﬂ yakaland›ktan sonra özel bir pens yard›m›yla ayaklara halkalar tak›l›yor. Halkan›n üzerinde kuﬂun yakaland›¤› istasyon, ülke ve seri
numaras› yaz›l›yor. Türlerin ayak kal›nl›klar›na
ba¤l› olarak farkl› çapta halkalar kullan›l›yor.
Halkalar genellikle alüminyum ya da alüminyum-magnezyum alaﬂ›m›. Bu nedenle çok hafifler ve kuﬂlar›n normal davran›ﬂlar›nda bir anormalli¤e neden olmuyorlar. Kuﬂ halkaland›ktan
sonra özel rehber kitaplar eﬂli¤inde çeﬂitli incelemeler yap›l›yor. Kuﬂun türü, yaﬂ›, cinsiyeti, kanat uzunlu¤u, a¤›rl›¤›, ya¤ ve kas miktar›, gaga
uzunlu¤u gibi çeﬂitli ölçümler al›n›yor ve sonuçlar standart kay›t formlar›na kaydediliyor. Halkalanan ve ölçümleri yap›lan kuﬂlarsa tekrar do¤al ortamlar›na b›rak›l›yor.
Halkalama çal›ﬂmalar›n›n amac› nedir?
Halkalama çal›ﬂmalar› baﬂlad›¤› ilk y›llarda
temelde kuﬂ göçleri ve da¤›l›mlar›n›n araﬂt›r›lmas› amaçlan›yordu. Y›llar boyunca göç üzerine yo¤unlaﬂan çal›ﬂmalar sonucunda, özellikle Avrupa-Afrika aras›nda göç eden birçok kuﬂ türü için
göç rotalar›, k›ﬂlama bölgeleri ve göç takvimleri
belirlendi. Göçle ilgili bu çal›ﬂmalar, son y›llarda
daha çok göçmen kuﬂlar›n korunmas›na yönelik
projelere de ›ﬂ›k tuttu. Bu türlerin habitat çevreleri, göç yolar› üzerinde konaklad›klar› alanlar
ve beslenme alanlar› ö¤renilerek korumada öncelikli bölgeler de¤erlendirilebiliyor. Ayr›ca farkl› göç stratejilerini ortaya ç›kararak türlere göre
farkl› koruma önlemleri geliﬂtiriliyor.
Halkalama çal›ﬂmalar›n›n baﬂar›s›; halkalanan kuﬂ say›s›n›n ve geri bildirimin artmas›na,
göç yollar› aç›s›ndan önemli di¤er bölgelere halkalama istasyonunun kurulmas›na ve devaml›l›¤›na ve çal›ﬂmalar›n düzenli bir ﬂekilde yürütülmesine, dolay›s›yla deneyimli insan gücüne ba¤l›. Bu amaçla Ondokuz May›s Üniversitesi Orni-
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toloji Araﬂt›rma Merkezi taraf›ndan ulusal halkalama program› uyar›nca K›z›l›rmak Deltas› Yaban Hayat› Geliﬂtirme Sahas› Cernek mevkiinde,
her y›l ilkbahar (12 Mart - 31 May›s) ve sonbahar (12 A¤ustos -30 Eylül) göç dönemlerinde
halkalama çal›ﬂmalar› düzenli olarak yap›l›yor.
Yürütülen bu çal›ﬂma, uzman halkalamac›lar ve
gönüllü ö¤renciler taraf›ndan bir haftal›k kamp
sürelerinde gerçekleﬂtiriliyor. Temelleri
1996’da Prof. Dr. Y. Sancar Bar›ﬂ taraf›ndan
at›lan ornitolojik araﬂt›rma ve halkalama çal›ﬂmalar› 2002’de daha da ivme kazand› ve günümüze kadar süregeldi. Yaklaﬂ›k 6 y›l ve 11 sezonluk (ilkbahar ve sonbahar göç dönemleri) çal›ﬂma süresince 122 kuﬂ türünden 41.500 dolay›nda kuﬂ halkaland›, 6.000 bireye oriyantasyon
deneyi (göç yolu yönelim deneyi) yap›ld›. Yap›lan çal›ﬂmalar sonucunda Türkiye kuﬂlar› (Türkiye avifaunas›) için yeni türler olan kuzey ç›vg›n›
(Phylosscopus borealis) ve küçük sar› bacak
(Tringa flavipes) türleri kaydedildi. Yine ulusal
halkalama çal›ﬂmalar› bünyesinde halkalama çal›ﬂmalar›n›n baﬂlad›¤› ilk alanlardan biri olan K›z›l›rmak Deltas›, uluslararas› bir öneme sahip
bir sulak alan olup nesli tükenmekte olan tepeli pelikan (Pelecanus crispus), dikkuyruk (Oxyura leucocephala), saz horozu (Porphyrio porphyrio) gibi türlere ev sahipli¤i yapmakta.
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kulup

K›z›l›rmak Deltas›’nda yap›lacak halkalama çal›ﬂmalar›nda çal›ﬂmaya gönüllü kat›lacak yard›mc›lara gereksinim duyulmakta. Halkalama çal›ﬂmas›na kat›lan do¤aseverler, usta halkalamac›lar kontrolünde ç›rak halkalamac› olarak gerekli tüm bilgileri al›yorlar. Siz de
2007-2008 ilkbahar (12 Mart-31
May›s) göç sezonunda K›z›l›rmak
Deltas›’nda yürütülecek olan halkama çal›ﬂmalar›na kat›lmak istiyorsan›z, aﬂa¤›da belirtilmiﬂ olan iletiﬂim adreslerine bildirmeniz yeterli.
‹lgilenenler için iletiﬂim adresleri:
ornitoloji@omu.edu.tr - agursoy@omu.edu.tr
erciyaskiraz@yahoo.com - pozcam@omu.edu.tr
Tel: (362) 312 19 19- 2638 (OMÜ-Ornitoloji Araﬂt›rma Merkezi)

