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Bilim ve Teknik Kulübü
G ü l g û n
A k b a b a
Çanakkale muhabirimiz Arif Solmaz, 29-30 Haziran tarihleri aras›nda Çanakkale On
Sekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fizik Bölümü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu,
Çanakkale ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü, Türk Fizik Mühendisleri Odas› ve Ayvac›k
Belediyesi’nin katk›lar›yla ÇOMÜ Troya Kültür Merkezi’nde gerçekleﬂtirilen
“Radyasyon ve Çevre Sempozyumu’ndan izlenimlerini aktar›yor.

Radyasyon ve Çevre Sempozyumu
Bilim, maddenin yap›s›n›n büyük ölçüde anlaﬂ›lmas›n› sa¤lad›. Günlük yaﬂam ortam›m›z› anlama düzeyinde ele al›nd›¤›nda, maddenin yap›taﬂlar›n› oluﬂturan atomlar›n baz›lar›n›n kararl› olmad›klar›n› ve radyo-aktif (›ﬂ›l-etkin) özellikteki
atomlar›n çekirdeklerinin, belli bir zaman ölçe¤inde bozunarak çevrelerine çeﬂitli parçac›klar ve
elektromanyetik ›ﬂ›malar yayd›klar›n› biliyoruz.
Ayr›ca, atmosferin bizi büyük ölçüde korudu¤u,
bir evrensel kozmik ›ﬂ›nlar bombard›man›yla karﬂ› karﬂ›yay›z. K›saca, içinde yaﬂad›¤›m›z çevre, yaﬂam›n büyük ölçüde uyum gösterdi¤i do¤al bir
parçac›k ve elektromanyetik radyasyon banyosu
içinde. Ancak, bu do¤al kaynaklar d›ﬂ›nda, radyoaktif maddelerin bir bölümünü teknolojik kullan›m ve uygulamalar›m›zla kendimiz yarat›yoruz.
Bu tür yapay radyoaktif maddelerin kayna¤›ysa, geçmiﬂte düﬂüncesizce yap›lan atom silahlar›
denemeleri sonucu oluﬂan döküntüler ve enerji
üretiminde giderek artan oranlarda kullan›lan
radyoaktif maddelerin külleri. Yapay radyasyon
kaynaklar› ve at›klar, çeﬂitli nedenlerle, yeryüzündeki yaﬂam› tehdit eden etmenlerden biri haline
geldi. Ancak, nükleer enerji üretiminin, kullan›m›
giderek yükselen fosil yak›tlar, küresel ›s›nma ve
iklim de¤iﬂiklikleri problemlerine karﬂ› alternatifler oluﬂturma potansiyelinin de ciddi ﬂekilde araﬂt›r›lmas› ve bu alandaki geliﬂmelerin de¤erlendirilmesi gere¤i ortaya ç›kmakta.
Radyasyon ve Çevre - 2006 Sempozyumu’nda
da, yurt içi ve yurt d›ﬂ›nda, radyasyon ve çevre konular›nda çal›ﬂan bilimci ve araﬂt›r›c›lar›m›z›n
ulaﬂt›¤› sonuçlar ve bulgular›n, akademik camia
ve kamuoyuyla paylaﬂ›lmas› hedeflendi. Ayr›ca, giderek artan çevresel duyarl›klar›n en önemli gündem maddelerini oluﬂturan sorunlar›n gözden geçirilmesi ve bunlar›n çözüm yollar› üzerinde düﬂünme f›rsatlar› yaratacak bir bilgilendirme, görüﬂ al›ﬂ-veriﬂi ve çözümler üzerinde düﬂünme platformu oluﬂturmas› amaçland›.
Yo¤un program› dolay›s›yla Sa¤l›k Bakan› say›n Recep Akda¤ sempozyuma kat›lamad›. Çanakkale Valisi, ÇOMÜ Rektörü Ramazan Ayd›n,
Ayvac›k Kaymakam›, Ayvac›k Belediye Baﬂkan› ve
Düzenleme Kurulu ad›na Çekmece Nükleer Araﬂt›rma ve E¤itim Merkezi Müdürü (ÇNAEM) ﬁevket
Can “Çanakkale ‹lindeki Son Geliﬂmeler Iﬂ›¤›nda
Radyolojik De¤erlendirmeler” konusuyla aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n› gerçekleﬂtirdiler. Sempozyumun temenniler ve kapan›ﬂ bölümünde de düzenleme kurulu ad›na Prof. Dr. Osman Demircan yapt›. Dr.
Demircan, sempozyuma 105 kay›tl› uzman ve
akademisyenin ve yöreden duyarl› 50 kadar kurum temsilcisi, belediye baﬂkan›, muhtar ve vatandaﬂ›n kat›ld›¤›n› aç›klad›. Toplant›da, radyasyon
fizi¤i, çevremizdeki do¤al radyoaktif maddeler,

yapay radyasyon kaynaklar›, insanda bunlardan
oluﬂan dozlar, bunlar›n insan sa¤l›¤›na etkileri,
radyasyonun ölçüm ve de¤erlendirme yol ve yöntemleri konular›nda bilimsel ve teknik bildirilerin
sunuldu¤unu belirten Demircan, sempozyumda,
son dönemde Ayvac›k/Ezine yöresinde ölçülen
radyasyon de¤erlerinin enine boyuna tart›ﬂ›ld›¤›n›
da belirtti. Çanakkale yöresinin jeolojik zenginli¤inden kaynaklanan ve yerel de¤iﬂimler gösteren
do¤al radyasyonun de¤erlendirilmesi ve yöre insan›n›n do¤ru bilgilendirilmesi için öz bilgilerin
Sempozyum’un sonuç bildirisi içinde bas›na aktar›lmas› konusunun Düzenleme Kurulunca gerekli
görüldü¤ünü söyledi. Demircan’›n vurgulad›¤› bu
rapordaysa ﬂu bilgiler vard›: “Bütün insanlar yeryüzünde do¤al radyasyon ortam› içinde yaﬂamaktad›r. Bu radyasyonun bir k›sm› dünya d›ﬂ›ndan
gelen kozmik ›ﬂ›nlardan, bir k›sm› üzerinde yaﬂad›¤›m›z yer kabu¤undan, bir k›sm› da günlük yiyecek ve içeceklerden kaynaklan›r. Yer kabu¤unun bileﬂiminde bulunan uranyum , toryum ve potasyum gibi mineraller bunun en önemli kayna¤›d›r. Bu minerallerin miktarlar› ve radyasyon etkileri yeryüzünde bir konumdan di¤er konuma, yüzlerce kata varan de¤iﬂiklikler gösterebilmektedir.
Son dönemde Ezine (Geyikli) plaj›nda varl›¤› rapor edilen radyasyon de¤erleri de bu de¤iﬂim
band›n›n ortalar›nda yer almaktad›r.
TAEK araﬂt›rmac›lar› taraf›ndan sunulan di¤er önemli bir bilgi de yöre köylerinde yap›lan radon gaz› ölçümleri olmuﬂtur. Bir insan›n maruz
kald›¤› do¤al radyasyonun önemli bir bölümü
olan radon, yer kabu¤unda yayg›n bulunan uranyum ve toryumun parçalamas›ndan ortaya ç›kan
bir gazd›r. Radon gaz›n›n solunum yoluyla al›nmas›n›n zararl› etkileri olabilmektedir. Genellikle iyi
havaland›rma tesisleri olmayan maden ocaklar›nda çal›ﬂanlar için tehlike oluﬂturacak düzeylere
ulaﬂabilmekte ve bazen de evlerin ve di¤er yap›lar›n bodrum katlar›nda birikebilmektedir. Ancak,
s›k s›k havaland›rma gibi basit önlemler radonun

etkilerinden kurtulmada yeterli görülmektedir.
Ayvac›k- Ezine bölgesi içinde de radon gaz›n›n
olumsuz etkilerinden korunman›n yolu evlerin s›k
s›k havaland›r›lmas› ve kimyasal bileﬂimi bilinmeyen yap› malzemelerinin bina inﬂaat›nda kullan›lmamas›d›r.
Çanakkale ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nün son dönemde gerçekleﬂtirdi¤i epidemiolojik çal›ﬂmalar
ve sundu¤u istatistiksel bilgiler ›ﬂ›¤›nda, bu bölgede ﬂimdiye kadar kanser vakalar›nda radyasyona ba¤l› bir art›ﬂ›n gözlenmedi¤i tespit edilmiﬂtir.
Ezine (Geyikli) yöresinde yap›lan ve sonuçlar›n›n bir bölümü toplant›m›z s›ras›nda aç›klanan
yeni radyasyon ölçümlerinin de dünyada bilinen
do¤al radyasyon de¤erleri aral›¤›nda oldu¤u, sadece do¤al radyasyon içerdi¤i anlaﬂ›lan Geyikli/
Hantepe sahilindeki dar bölgenin, yeni bir inceleme gerekti¤i için k›sa bir süreli¤ine güvenlik band›na al›nd›¤› bildirilmiﬂtir.”
Sonuç olarak, ülkemiz topraklar›nda, hava, su
ve besin maddelerindeki radyoaktivite düzeyleri
ve bunlardan oluﬂabilecek radyasyon dozlar›yla ilgili kapsaml› “Türkiye Radyasyon Haritalar›”n›n
ve özellikle radon ölçümlerinin sürekli güncellenmesi ve bu konularda bilimsel sonuçlar›n kamu
oyuna aç›klanmas› önem kazanmaktad›r. Di¤er taraftan yurdumuzdan ve komﬂular›m›zdan kaynaklanabilecek herhangi bir radyasyon kazas› durumunda yeterince haz›rl›kl› olunabilmesi için, üniversitelerin, araﬂt›rma merkezlerinin, endüstrinin
ve hatta ‘büyük belediyelerin’ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile ve birbirleriyle iﬂbirli¤i ve koordinasyon içinde radyasyon takibi ve di¤er nükleer
bilim ve teknoloji ile ilgili birimleri ve laboratuarlar› kurmalar› gere¤i vurgulanm›ﬂt›r.(Bu yönde
Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi ile Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu aras›nda bir iﬂbirli¤i anlaﬂmas›n›n imzalanm›ﬂ olmas›, bu çerçevede bir laboratuar›n kurulacak olmas› ve Üniversite’nin Fizik Bölümü bünyesinde bir ‘Sa¤l›k Fizi¤i’ program›n›n baﬂlat›l›yor olmas›, önemli bir ilk-ad›m olarak not edilmiﬂtir.) Toplant›da verilen jeolojik ve
di¤er bilgiler/veriler ›ﬂ›¤›nda, yerel radyasyon ölçümlerinin ortalama çevre de¤erlerinden bir miktar yüksek ç›kmas›n›n bölgenin zengin jeolojik/minerolojik do¤al yap›s›ndan kaynakland›¤›,
hatta bu bölgenin bir ‘aç›k hava araﬂt›rma ve e¤itim müzesi’ olarak da de¤erlendirilmesinin düﬂünülebilece¤i ifade edilmiﬂtir.
Sempozyumda sunulan bildiriler ve yap›lan
tart›ﬂmalar ›ﬂ›¤›nda, Çanakkale ili ve özellikle Ayvac›k ve Ezine ilçeleri ve köylerinde do¤al ve yapay radyasyonla ilgili tehlike arz edebilecek bir
durumun olmad›¤› konusunda görüﬂ birli¤ine var›lm›ﬂt›r.

Bilim ve Teknik Kulübü hakk›nda ter türlü bilgiyi, mektup, telefon, faks ya da e-posta arac›l›¤›yla edinebilirsiniz. ‹letiﬂim kurabilece¤iniz adreslerse ﬂöyle: Bilim ve Teknik Kulübü, Atatürk Bulvar› No:221 Kavakl›dere- Ankara,
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Bilim ve Teknik Kulübü
Haziran ay› Forum’da, ‹brahim Tortop, “Gençlik Köreliyor mu?” baﬂl›kl› yaz›s›nda “Google Earth gibi bir yaz›l›m›n ülkemizde neden geliﬂtirilmedi¤i” konusundan söz
ediyor, “Türk gençli¤i köreliyor, d›ﬂardan hep haz›r al›yor, hiç üretmiyoruz” diyordu. PiriReis Biliﬂim Teknolojileri Yaz›l›m Müdürü Kamran Özcan gençli¤imizin
körelmedi¤ine, hele hele onlara olanaklar sunuldu¤unda ola¤anüstü iﬂler ortaya ç›karacaklar›na inan›yor. Bu konuda, genç giriﬂimciler olarak, kendisi ve ekibinin ülkemiz
ad›na sevindirici çal›ﬂmalar› da var. Onlar, devletten hiçbir maddi destek almadan, “Google Earth” gibi bir yaz›l›m› gerçekleﬂtirdiler. Kamran Özcan bu konuda ﬂunlar›
söylüyor: “Türk insan›n›n bilim ve teknolojiye katk›s› evrensel ölçekte dünya devi olan firmalarla yar›ﬂacak seviyeye geldi. K›s›tl› olanaklara ra¤men bizler de yaz›l›m
alan›ndaki çal›ﬂmalar›m›z› Google Earth, Nasa World Wind v.b. programlarla rekabet edebilecek seviyeye getirdi¤imize inan›yoruz. Google bir dünya devi oldu¤u için, bu
Ar-Ge çal›ﬂmas›na çok büyük bir bütçe ay›rarak bizden önce sonuçland›rd› ve dünyada tan›nd›.” Özcan; bizlere, ülkemiz için haz›rlanm›ﬂ, Türk gençli¤inin baﬂar›l›
projelerinden biri olan CitySurf’u tan›t›yor. Daha detayli bilgiye ise “www.citysurf.com.tr” den ulaﬂ›labilinir.

CitySurf
Bilim ve teknolojinin üretilmesi kadar bu teknolojinin paylaﬂ›lmas› günümüzde ‹nternet arac›l›¤›yla
çok rahat bir ﬂekilde takip edilebilmekte. Teknolojinin paylaﬂ›lmas› ne kadar önemliyse, bu teknoloji kullan›larak verilerin paylaﬂ›lmas› da bir o kadar önemli.
Günümüz 3 boyutlu görüntüleme teknolojileriyle
veri paylaﬂ›m› günlük hayat›m›z› kolaylaﬂt›rmay›, ihtiyac›n› duydu¤umuz bilgileri bizlere en kolay ve h›zl›
bir ﬂekilde ulaﬂt›rmay› hedeflemekte. CitySurf, tamamen ulusal kaynaklarla üretilen, hiçbir ﬂekilde d›ﬂa
ba¤›ml›l›¤› olmayan yerli bir yaz›l›m olarak piyasaya
yeni ç›kt› ve popülaritesi gün geçtikçe artmakta. Rakip oldu¤u yaz›l›mlara göre baz› avantajlara da sahip.
Bunlardan en önemlisi yerli olmas› ve içerisinde kentlere ait daha fazla detay› bar›nd›rmas›.
http://www.citysurf.com.tr/ web sayfas›ndan
Citysurf program›n› indirdikten sonra program› çal›ﬂt›rd›¤›n›zda kullan›c›n›n karﬂ›s›nda sunucu listesi gelmekte. Bu listede verilerini halk›n kullan›m›na açan
kurumlar ve projeler listelenmekte. Buradan herhangi biri seçilerek kent hakk›ndaki 3 boyutlu bilgilere
ulaﬂ›labilir. Örne¤in, Bahçeﬂehir projesinde “ARA”
butonuna “Migros” yaz›p aratt›¤›n›zda program uçarak Migrosun oldu¤u yere gider. Herhangi bir binay›
t›klad›¤›n›zda o binayla ilgili sözel veriler karﬂ›n›za ç›kar. ATATÜRK yaz›p aratt›¤›n›zda içinde ATATÜRK
geçen bütün grafik verileri bularak liste ﬂeklinde size
sunar: “ATATÜRK Cad., ATATÜRK Bulvar›, ATATÜRK
Lisesi” gibi. Kullan›c› bunlardan bir tanesini t›klad›¤›nda uçarak o bölgeye yaklaﬂ›r.
Kullan›lan Verilerin Üretimi
Birçok kurum kendi ihtiyaçlar› do¤rultusunda çeﬂitli veriler üretmekte. Harita Genel Komutanl›¤› ülkemizin nerdeyse tamam›na ait topo¤rafik haritalar› ve
say›sal arazi modelini üretmiﬂ. Ayn› ﬂekilde MTA ülkenin jeoloji haritalar›n› üretmekte. ‹ller Bankas› ise,
illere ve ilçelere ait 1/1000 ve 1/5000 ölçekli haritalar› üretmeye devam etmekte. Belediyeler, 1 mt çözünürlükteki uydu görüntülerini sat›n alarak planlama
ve harita çal›ﬂmalar›nda kullanmakta. Veriler h›zla
üretilmeye devam ederken paylaﬂ›m› konsundaki çal›ﬂmalar oldukça yavaﬂ ilerlemekte.
CityServer olarak adland›rd›¤›m›z sunucular kurumlar›n kendi veritabanlar›nda depolad›klar› verilere
önceden belirlenmiﬂ yetkiler do¤rultusunda ba¤lanarak ortak bir veri havuzu oluﬂturmay› ve yay›mlamay›
hedeflemekte. Sunucu yaz›l›ma sahip kurumlar kendi
verilerini da¤›t›k sunucu mimarisiyle kullan›c›lara
ulaﬂt›rabilmekte.
Verilerin Hacmi
Üretilen haritalar ve uydu görüntüleri diskte oldukça büyük yer kaplamakta; örne¤in ‹stanbul iline

ait mozaiklenmiﬂ 1 mt/piksel çözünürlü¤ündeki ikonos görüntüsü ~ 95 gigabaytt›r. Böyle büyük bir veriyi salt görüntüleme amaçl› olarak bile açmak klasik
masaüstü Co¤rafi Bilgi Sistemi yaz›l›mlar›yla oldukça
zor. CityServer sunucular› terabaytlarca veriyi h›zl›
bir ﬂekilde internet arac›l›¤›yla sizlere ulaﬂt›rabilecek
bir teknolojiye sahip. Son kullan›c› aç›s›ndan bak›ld›¤›n sunulan verilerin 3 boyutlu olmas› her iki taraf
için avantajl› bir durum olmakta. Haritalar›n uydu görüntüleri üzerinde 3 boyutlu sunulmas› alg›lanabilirli¤inin artmas›n› sa¤lamakta.
Citysurf Projelerinde Kullan›lan Veri Setleri Neler Olabilir?
Raster veriler
Uydu Görüntüleri
Landsat Uydusuna ait veriler
Aster Uydusuna ait veriler ve say›sal arazi modeli
Ikonos Uydusuna ait veriler
Quickbird Uydusuna ait veriler
Farkl› ölçeklerde oluﬂturulmuﬂ Topo¤rafik Haritalar
Say›sal Arazi Modeli
Yerel Ölçümlerle oluﬂturulmuﬂ Matris veriler

SRTM verileri
Di¤er programlarda oluﬂturulmuﬂ çeﬂitli çözünürlükteki grid veriler
Vektör Veriler
Binalar (Kentin içinde yer alan tüm yap›lar)
Yollar (Tüm karayolu a¤› ve ﬂehir içi yollar)
Önemli Merkezler (okullar, sinemalar,kafeteryalar,camiler, karakollar, eczaneler vb)
Mülkiyet Verileri (ada/parsel vb)
3d Kat› Modeller
Farkl› 3d programlar›nda oluﬂturulmuﬂ 3boyutlu
objeler kullan›labilir.
ENTEGRASYON
‹stanbul-Bahçeﬂehir Belediyesi projesindeki herhangi bir bina sorguland›¤›nda, o binadaki do¤algaz
aboneleri, onlara ait borç miktarlar› ve tüketim bilgileri 3 boyutlu ortamda sorgulanabilmekte.
Ankara- Mamak Belediyesine ait projede binalara
ait yap› ruhsat bilgileri merkezi veritaban›ndan gerçek zamanl› sorgulanmakta.
Ankara- Çankaya Belediyesi’nde kurulu sistemdeyse, CitySurf ile kentteki tüm önemli merkezler ile
ada / parsel bilgileri sorgulanmakta.
Daha sade bir ifadeyle, Ankara d›ﬂ›ndaysan›z,
Çankaya ilçesi s›n›rlar›nda almay› düﬂündü¤ünüz bir
arsan›n kaç m2 oldu¤unu ve önemli merkezlere uzakl›¤›n› kotunu ve arazinin e¤imini 3 boyutlu ortamda
ö¤renebilirsiniz.
Çorum Belediyesi bünyesinde kurulu gelir paketiyle, entegrasyonu sa¤lanan citysurf ile emlak beyan
borçlar› sorgulanmakta, tüm binalar 3 boyutlu görüntülenmekte.
Yani bu program ﬂu anda, “Adres Bilgi Sistemi,
Kent Rehberi, ‹tfaiye Bilgi Sistemi, Emlak Bilgi Sistemi,112 Acil Arama, Turizm Bilgi Sistemi” konular›nda kullan›c› olanlar hakk›nda bilgilenmeyi sa¤l›yor.

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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Bitkisel üretimde verime darbe vuranlar›n baﬂ›nda zararl› böcekler geliyor. Bu böceklere karﬂ› koyman›n en yayg›n yöntemiyse “pestisit” de denilen tar›msal ilaçlar›n kullan›m›. Ancak pestisit kullan›m›n›n çevre ve insan sa¤l›¤› aç›s›ndan yaratt›¤› birçok olumsuzluk söz konusu. Dolay›s›yla zararl› böceklerle savaﬂ›mda farkl› yollar aranmaya baﬂlad›. Bulunan çözümlerin içinde en çok üzerinde durulan› da, zorunlu böcek paraziti olarak tan›mlanan “entomopatojenik nematodlar. Bu ilginç
konuyu, bu konuda “S›cakl›¤›n Entomopatojenik Nematodlar (Fam: Steinernematidae ve Heterorhabditidae) Üzerine Etkileri" konulu bir çal›ﬂmas› olan Ankara muhabirimiz K›v›lc›m Çaktu ve yine Ankara muhabirimiz Alper Türko¤lu haz›rlad›lar. Her iki muhabirimiz de HÜ. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ö¤rencisi.

Böceklerin Parazitleri Nematotlar
Tuzlu su, tatl› su, karasal habitatlarda omurgal›
ve omurgas›z canl›larla birlikte yaﬂayan yaklaﬂ›k 10
000 -12 000 tan›mlanm›ﬂ nematod türü var. Ço¤umuz taraf›ndan pek bilinmeseler de, yapt›klar› iﬂle,
özellikle bilimsel çal›ﬂmalarda oldukça göz dolduruyorlar. Boyutlar› mikrometre ile birkaç metre aras›nda de¤iﬂen bu canl›lara, vücutlar›n›n silindirik ve yuvarlak olmas› nedeniyle, yuvarlak solucanlar, y›lanbal›¤› solucanlar, ipliksi solucanlar gibi adlar da veriliyor. Nematodlar›n pek çok türü var. Entomopatojenik nematodlar da bu türlerinden biri. Onlar, zorunlu böcek paraziti olduklar›ndan bu ad› alm›ﬂlar.
Birçok parazitik nematod insanlarda, bitkilerde
ve çiftlik hayvanlar›nda çeﬂitli hastal›klara yol açmas›na ra¤men, entomopatojenik nematodlar yaln›zca
böceklere zarar veriyorlar. Dünya'da 2 milyonun
üzerinde böcek türü oldu¤u tahmin ediliyor. Bunlar›n pek ço¤u yaﬂamlar›n›n büyük bölümünü nematodlar›n büyüdü¤ü ya da geliﬂti¤i ortamda geçiriyor. Asl›nda böcekler nematodlar için potansiyel bir
besin kayna¤› ve iyi bir s›¤›nak. Böceklerle eﬂ zamanl› geliﬂimleri onlar›n böceklerle birlikte da¤›l›m›
ve bu sayede gereksinim duydu¤u besini bol miktarda bulmas›n› sa¤layan faydal› bir mekanizma
oluﬂturmuﬂ.
Nematodlar konaklar›n›n vücutlar› içinde yaﬂad›klar› için endoparazitikler. Toprakta bulunan kelebek larvas›, güve, ar› ve ar› gibi böceklerin içine
yerleﬂebiliyorlar. Do¤al olarak yaﬂad›klar› ortam
toprak. Bu nedenle topra¤a uygulanmalar› konusunda daha da avantajl›lar; örne¤in kimyasal ve
mikrobiyal birçok böcek öldürücünün (insektisit)
uygulanamad›¤› toprak ortam›na, do¤al yaﬂam alan› olan toprakta rahatl›kla hareket edebildikleri için
onlar›n uygulanmas› çok kolay.
Nematodlar› inceledi¤imiz zaman karﬂ›m›za
hayret verici bir iﬂbirli¤i ç›k›yor. Bu iﬂbirli¤i nematod ve nematod içerisinde yaﬂan bakteri aras›nda.
Nematod ve bakteri aras›ndaki iliﬂki her ikisinin yarar sa¤lad›¤› “mutualistik” bir iliﬂki. Bakteri, nematoduna ﬂöyle bir yarar sunuyor: Kona¤›n› h›zla öldürüp, kona¤›n dokusunu nematod için uygun besin formuna çeviriyor ve bu bakteriler ürettikleri antibiyotikler arac›l›¤›yla nematodun geliﬂimi için uygun ortam› sa¤l›yor. Nematod için bu kadar ﬂey yapan bakterinin nematoddan kazanc›na gelince; nematod, bakterileri d›ﬂ ortamdan koruyor, kona¤›n
bakteriye zarar veren proteinlerini inhibe ediyor ve
böce¤in içerisine girmesine yard›mc› oluyor.
Entomopatojenik nematodlar›n hayat döngüleri, bulunduklar› aileye göre farkl›l›k gösteriyor. Kona¤›n içerisine giren nematod, taﬂ›d›klar› bakteriyi
de böce¤in içerisine sal›yor. Böce¤in dokular›n›
parçalayarak üreyen bakteriler, böce¤in 48 saat
içerisinde ölmesini sa¤l›yorlar. Ve böce¤in içindeki
nematod 2-3 gün içerisinde ergin hale geliyor. ‹ﬂte
farkl›l›k bu noktadan sonra baﬂl›yor. Baz› entomopatojenik nematodlarda erginleﬂen bireyler diﬂi ve
erkek verirken baz›lar› ikieﬂeyli yani hermafrodit bireyler oluﬂuyor. Bu ergin bireyler kona¤›n içerisinB‹L‹M ve TEKN‹K 48 A¤ustos 2006

Taramal› Elektron Mikroskobunda (SEM) çekilmiﬂ entomopatojenik nematodlardan Steinernema,
Neosteinernema ve Heterorhabditis: A-C: Diﬂi baﬂlar›: A. Steinernema glaseri, B. Neosteinernema , C.
Heterorhabditis, hermafrodit. D-G: Erkek vücut yap›s›: D. Steinernema, E. Neosteinernema, F. Steinernema,
G. Heterorhabditis. H-J: Heads of infective juvenile: H. Steinernema scapterisci, I. Neosteinernema
longicurvicauda, J. Heterorhabditis bacteriophora

deyken yine bir üreme oluyor. Hermafrodit bireylerden oluﬂan yeni nesil nematodlarda erkek ve diﬂi
nematodlar›n yan› s›ra yine hermafrodit bireyler
gözleniyor. Nematodlar yumurta içindeyken ikince
evreye geliﬂiyor, yumurtadan d›ﬂar› ç›kt›ktan sonra
da annenin vücudunun içini dolduran yavrular, nematod annenin dokular›yla beslenerek annelerini
öldürüyor. 2. evreden sonra nematodlar gömlek de¤iﬂtirerek 3. evreye ulaﬂ›yor (J3) ve daha sonra da
4. evreye geliﬂiyor (J4). Nematodlar›n hayat döngülerinin süresi bulunduklar› ortam›n s›cakl›¤›na ba¤l›. Oda s›cakl›¤›nda 5-7 gün içerisinde hayat döngülerini tamaml›yorlar.
Entomopatojenik nematodlarla baﬂar›l› bir ﬂekilde zararl› böceklerin kontrolü yapabilmek için
nematodun ve böce¤in hangi koﬂullarda yaﬂad›¤›n›
yani k›sacas› biyolojik ve ekolojik özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Entomopatojenik nematodlar›n
yaﬂam›n› topra¤›n nemi s›cakl›¤›, tuzlulu¤u, pH’s›,
yap›s›, topraktaki oksijen miktar› gibi faktörler
önemli ölçüde etkiliyor. Her nematod, her ortamda
istenilen etkiyi yaratm›yor. Bu nedenle nematodu
topra¤a uygulad›ktan sonra kötü bir sürprizle karﬂ›

karﬂ›ya kal›nabilir. Dolay›s›yla, nematodun ekolojik
isteklerini bilmek çok önemli.
Yine nematodlar baﬂka canl› türleriyle de iliﬂki
içindeler. Son zamanlarda yap›lan çal›ﬂmalar, ar› ile
incirin nematodlarla iliﬂkisi oldu¤unu ortaya ç›karma yönünde. ‹ﬂte bu nedenlerle birçok ülkede nematodlarla ilgili çok say›da çal›ﬂmalar yap›l›yor.
Topraktan nematod elde etme, elde edilen nematodu moleküler düzeyde tan›mlama ve ekolojik olarak
yaﬂam koﬂullar›n›n tespit etme bu çal›ﬂmalar›n belli baﬂl›lar›. Tüm bu çal›ﬂmalar sonucunda art›k gerekti¤inde, ülkeler aras› nematod al›ﬂveriﬂinde bile
bulunuluyor.
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18. ULUSAL B‹YOLOJ‹ KONGRES‹
‹ki y›lda bir düzenlenen Ulusal Biyoloji Kongresinin 18.sine bu y›l Ayd›n Adnan Menderes
Üniversitesi ev sahipli¤i yapt›. 26-30 Haziran tarihleri aras›nda Kuﬂadas›’nda düzenlenen kongrenin baﬂkanl›¤›n› Prof. Dr. Kurtuluﬂ Olgun yapt›. Dr. Olgun yapt›¤› aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda düzenlemiﬂ olduklar› kongreye 257 adet sözlü sunum,
710 adet poster sunumu, iki panel, alt› yurtd›ﬂ›,
iki yurt içi olmak üzere toplam sekiz ça¤r›l› konuﬂma ve üç ayr› konuda
982 kiﬂi konuﬂma yapaca¤›n› aç›klad›. Olgun,
bu güne kadar yap›lan biyoloji kongreleri içinde
bu kongrenin en yüksek kat›l›ml› kongre oldu¤unu da belirti. Kongrede sunulan birbirinden ilginç bildiriler, botanik, genel biyoloji ve zooloji
olmak üzere üç bölüm alt›nda topland›.
Botanik bölümünün 2. oturumunda Didem
Çakaro¤ullar› taraf›ndan sunulan konu oldukça
ilgi çekiciydi. Çakaro¤lu, tek y›ll›k ve yaln›zca Ankara Gölbaﬂ›’nda yetiﬂen yanardöner bitkisi hakk›nda bilgi verdi. Çakaro¤lu, bitkinin dar yay›l›ma sahip oldu¤unu ve neslinin tehlike alt›nda bulundu¤unu belirterek, bu bitkinin neslinin korunmas› için gereken önlemlerden söz etti. Üç y›l boyunca yapm›ﬂ olduklar› bu çal›ﬂma sonras›nda,
yanardöner bitkisinin popülasyon durumunu,
karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› do¤al tehditleri, bu tehditlerin ortadan kald›r›lmas› için al›nacak önlemleri
ve bitkinin üreme baﬂar›s›n› belirlediklerini aç›klayan Çakaro¤lu, tüm bu çal›ﬂmalar ›ﬂ›¤›nda yanardöner bitkisinin havaland›r›lm›ﬂ ya da belli
aral›klarda havaland›r›lan topraklarda popülasyonun yüksek üreme ve yaﬂama baﬂar›s›na sahip oldu¤unu söyledi.
Botanik bölümünde yap›lan di¤er ilginç sunumlardan biri de Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi’nden Mehmet F›rat’›n sunumuydu. F›rat,
1994-2005 y›llar› aras›nda Van ve çevresinde ya-

p›lan çal›ﬂmalar sonras›nda toplanan bitki örneklerinden sanal herbaryum oluﬂturduklar›n›, ve burada yaln›zca Van’a özgü 4000 bitki bulundu¤unu aç›klad›. F›rat görüntülerde bitkilerin, kuru,
canl› ve taze materyal görüntülerine yer verdiklerini belirtti.
Kongrenin di¤er bir bölümü olan genel biyolojide sunulan bir çal›ﬂma da, biyoloji –antropoloji iﬂbirli¤iyle gerçekleﬂtirilmiﬂti. Hacettepe Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi iﬂ birli¤iyle yap›lan bu çal›ﬂmay› Hatice Mengen sundu. Mengen, De¤irmentepe Kalkolitik Çocuklar›nda DNA analiziyle cinsiyet tayini yapt›klar›n›
aç›klad›. Mengen, normalde iskeletleﬂmiﬂ insan
kal›nt›lar›nda cinsiyet tayininin ço¤unlukla le¤en
kemi¤i ve kafatas›ndaki anatomik yap›lar›n biçimsel olarak farkl›l›klar›ndan yararlan›larak ya-

Tohoku Üniversitesi’nden Dr.Hideyuki Takahashi , York Üniversitesi’nden Dr.Jeremy Searle kat›l›rken Fransa’dan DR. Claude Miaud ve Dr. Pierre Taberlet, Amerika’dan da Dr. ﬁefik S. Alkan ve Dr.F.James Rohlf çal›ﬂt›klar› konular hakk›nda kat›l›mc›lar› ayd›nlatt›lar.

p›ld›¤›n› belirtti. Ancak, De¤irmentepe Kalkolitik
Çocuklar›n›n iskelet kal›nt›lar›n›n bir k›sm›n›n kafataslar›nda bilinçli deformeler oldu¤undan bu
yöntemi kullanmad›klar›n›, yerine moleküler yöntemler kullan›larak diﬂ örneklerinden DNA izole
ettiklerini ve daha sonra cinsiyet tayini için X veY
kromozomlar›yla detayl› çal›ﬂmalar yaparak çal›ﬂmalar›n› gerçekleﬂtirdiklerini aç›klad›.
Genel biyoloji bölümünde yap›lan ilginç sunumlardan bir di¤eri de, Erzincan Kemaliye yöresine ait propolislerin kimyasal içeriklerinin saptanmas› konusundayd›. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji ve Kimya bölümlerinin ortak ürünü olan bu
çal›ﬂman›n sunumunu Ömür Gençay yapt›. Gençay, propolis’in, reçineli ve mum k›vam›nda, ar›lar taraf›ndan a¤açlar›n tomurcuk ve kabuklar›ndan toplanan bir madde oldu¤unu, ar›lar›n propolisi yuvalar›n›n içine yavru b›rakmadan koyduklar›n› ve bu maddeyi yuvada meydana gelen aç›kl›klar› kapatmada kulland›klar›n› belirtti. Propolis’in yaln›zca ar›lar için de¤il insanlar içinde yararl› bir madde oldu¤unu belirten Gençay, propolisin, kimyasal içeri¤inden dolay› antimikrobiyal
ve antifungal nitelikler taﬂ›d›¤›n› aç›klad›. Gençay, yapm›ﬂ olduklar› çal›ﬂmalarla Kemaliye –Erzincan yöresine ait otuz örnek üzerinde kimyasal
analizler yapt›klar›n› ve elde ettikleri sonuçlar›n
birbiriyle paralellik gösterdi¤ini belirtti.
Genel biyolojide Süleyman Demirel Üniversitesi’nden ,Yrd. Doç. Dr. Hasan Kalyoncu’nun, Aksu Çay’›n›n su kalitesinin fizikokimyasal ve biyolojik yönden belirlenmesi amac›yla yapt›¤› araﬂt›rma da ilginç sunumlardan bir di¤eriydi. Kalyoncu bu çal›ﬂmada suyun kalitesinin tayinini
yapmak için topluluklar halinde bitkilerin üzerinde yaﬂayan algler ve (epifitik algler) ve tabanda
yaﬂayan büyük omurgas›zlarla çal›ﬂt›klar›n›, bu
amaçla farkl› metotlar kullanarak Aksu Çay’›ndaki suyun kirlilik derecelerini saptad›klar›n› aç›klad›.
Türkiye’de yaﬂayan boz ay›lar›n nesli, yasad›ﬂ› avlama, tuzakla avlama ve zehirleme yoluyla
gün geçtikçe azal›yor. Ay›lar›n say›s› Türkiye’nin
güneyinde yok olacak kadar azken, Do¤u Karadeniz Bölgesi’nde görece daha fazla. Son zamanlarda özelikle Artvin’de, “boz ay›lar tar›m ürünleri ve evcil hayvanlara zarar veriyor” gerekçesiyle
de ayr› bir sorun yaﬂan›yor. Bu konuya çözüm
bulmak için, “Boz ay›n›n Türkiye’de ilk defa canl› olarak yakalanmas› ve radyo vericileri yöntemiyle Artvin Yusufeli’de izlenmesi” çal›ﬂmas› gerçekleﬂtirildi. Orta Do¤u Teknik Üniversitesi ve
Artvin Orman Müdürlü¤ü iﬂbirli¤iyle yap›lan bu
çal›ﬂman›n sonuçlar› da kongrede aç›kland›. Ülkemizde bu alanda yap›lan ilk araﬂt›rma olma
özelli¤ini taﬂ›yan bu çal›ﬂmayla, boz ay›n›n yaﬂam
alan›, günlük hareketlerinin nerelerde sorunlara
yol açt›¤› gibi sorulara yan›t verebilmek için hayvana bir radyo vericisi tak›larak uzun bir süre
uzaktan izlendi. Çal›ﬂma sonucunda, Yusufeli ilçesinde 900-3500 metre aras›nda, yaklaﬂ›k 70100 ergin ay› oldu¤u, bu rakam›n Avrupa ve
Amerike k›talar›nda yaﬂayan bozay›larla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ülkemizdeki yo¤unlu¤un daha fazla
oldu¤u ortaya kondu.
K›v›lc›m Çaktu
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