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Bulgular: Eğitim Fakültesi öğrencileri ile gerçekleştirilen geri dönüşüm çalışmaları anket 
uygulamalarından elde edilen verilerle sağlanmıştır. Öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilmiş ve 
grafikler hazırlanmıştır.

- Bulunduğunuz çevrede (okul dışında) geri dönüşüm kutusu bulunmakta mıdır?

- Okulunuzda geri dönüşüm kutusu bulunmakta mıdır?

- Geri dönüşüm hakkında yeterli bilginiz var mı?

- Hangi maddelerin geri dönüşümü vardır?

- Belediyenizin geri dönüşüm çalışmalarını yeterli buluyor musunuz?

- Geri dönüşümün faydaları sizce nelerdir? İki tanesini yazınız.

- Okulunuzda geri dönüşüm ile ilgili seminer, konferans verilmesini ister misiniz?

- Yaptığınız alış verişlerde aldığınız ürünün üzerinde geri dönüşüm sembolüne dikkat ediyor 
musunuz?

- Size seçenek sunulsa kese kağıdı mı yoksa naylon poşet mi kullanırdınız?

- Aşağıdakilerin doğaya dönüşümünü kısa süreden uzuna doğru sıralayınız?

- Geri dönüşüm aşamaları hakkında bilginiz var mı?

- Yukarıdaki soruya cevabınız evet ya da kısmen ise birini açıklayınız?

- Üniversitede geri dönüşüm hakkında yeterli bilgi verildiğine inanıyor musunuz?

- Size göre ambalaj atıkları toplam atıkların yüzde kaçını oluşturur?

- Çevrenizde geri dönüşüm için bulunan kutu sayısı hangi sayı aralığındadır.

- Ambalaj atıkları geri kazanıldığında aşağıdaki hangi ürünler elde edilebilir?

- Atık maddeleri geri dönüşüm oranı sizce aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- Sizce aşağıdaki atıkların en tehlikeli olanı hangisidir?

- Geri dönüşüm kutusuna atılabilecek malzemeler aşağıdakilerden hangileridir?

- Geri dönüşüm sembolünü çiziniz.

Sonuç ve Tartışma: Bu araştırma ile öğrencilerin büyük bir kısmının geri dönüşüm konusunda 
yeterli bilgiye sahip olmadığı ve bu konuda seminer ve konferanslar verilmesine, geri dönüşüm 
uygulamalarına ılımlı baktığı ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca öğrencilerin Edirne belediyesinin geri 
dönüşüm çalışmalarını da yeterli bulmadığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, öğrenci, geri dönüşüm, anket
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PD–043

İnegöl Dağı (Gümüşhacıköy-Amasya-Türkiye) Step Vejetasyonu 
Üzerine Fitososyolojik Bir Araştırma
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Amaç: Araştırma alanı olarak seçilen “İnegöl Dağı” coğrafik olarak İç Anadolu ve Orta Karadeniz 
Bölgeleri arasında, bitki coğrafyası bakımından ise Avrupa-Sibirya ile İran-Turan floristik bölgeleri 
arasında yer almaktadır. Bu tip geçiş alanları bir yandan Karadeniz’in nemli, diğer yandan İç 
Anadolu’nun kurak ikliminin etkisi altında bulunması sebebiyle her iki bölgeye ait bitki türlerini 
de içeren floristik açıdan zengin bölgelerdir. Geçiş bölgeleri gerek vejetasyon, gerekse flora ve 
bitki coğrafyası bakımından oldukça ilginç özellikler göstermektedir. Bu nedenle “İnegöl Dağı” 
araştırma alanı olarak seçilmiş ve step vejetasyonu çalışılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyalini, 2005-2008 yılları arasında uygun vejetasyon 
dönemlerinde alınan örnek parseller ve toplanan bitki örnekleri ile araştırma bölgesindeki bitki 
birliklerini karakterize edebilecek yerlerden alınan toprak örnekleri oluşturmaktadır. Araştırma 
bölgesinin iklim özelliklerini açıklayabilmek için, “Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlığı, Gümüşhacıköy Meteoroloji İstasyonu Yayımlanmamış Döküm Cetvelleri” 
kullanılmıştır. Örneklik alanların incelenmesi sonucunda elde edilen floristik tabloların bitki 
sosyolojisi açısından değerlendirilmesi Braun-Blanquet (1932) metodu kullanılarak yapılmıştır. 
Sosyolojik birimlerin adlandırılmasında fitososyolojik adlandırma kodu (Weber et al. 2000) takip 
edilmiştir. Tanımlanan sintaksonların, benzer birliklerle floristik kompozisyonları bakımından 
karşılaştırılması ise Sorensen (1948)’in benzerlik formülü Is=(2 x W x 100) / (A + B) kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: İnegöl Dağı step vejetasyonundan alınan 30 örnek parselin değerlendirilmesi sonucu bir 
alyansa ait üç yeni birlik tesbit edilmiştir:

1. Juniperus communis subsp. alpina-Onosma aucheranum Birliği (Onosmo aucherani-Juniperetum 
alpinae ass.)

Juniperus communis subsp. alpina birliği araştırma alanında özellikle Gümüş kasabası ile 
Sultançayırı arası ve İnegöl tepe ile Gavurçal tepe eteklerinde 1500-1873 m yüksekliklerde iyi bir 
şekilde temsil edilmektedir. Birliğin araştırma alanındaki ayırt edici ve karakter türleri Juniperus 
communis subsp. alpina, Onosma aucheranum ve Helichrysum arenarium subsp. aucheri’dir.

2. Astragalus microcephalus-Astragalus micropterus Birliği (Astragalo micropteri-Astragaletum 
microcephali ass.)

Astragalus microcephalus birliği araştırma alanında özellikle Gümüş kasabası üstü Kabalı 
mevkii ile Baytar’ın çeşme arası 950-1150 m yüksekliklerde iyi bir şekilde temsil edilmektedir. 
Birliğin araştırma alanındaki ayırt edici ve karakter türleri; Astragalus microcephalus, Astragalus 
micropterus, Digitalis lamarckii, Marrubium globosum subsp. globosum ve Bupleurum 
sulphureum’dur.
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3. Astragalus angustifolius subsp. angustifolius-Convolvulus assyricus Birliği (Convolvulo 
assyrici-Astragaletum angustifoli ass.)

Astragalus angustifolius subsp. angustifolius birliği araştırma alanında özellikle Gümüş kasabası 
ile Sultançayırı arası ve İnegöl Tepe eteklerinde 1500-1750 m yüksekliklerde iyi bir şekilde temsil 
edilmektedir. Birliğin araştırma alanındaki ayırt edici ve karakter türleri Astragalus angustifolius 
subsp. angustifolius, Convolvulus assyricus, Minuartia corymbulosa, Arum euxinum, Sempervivum 
brevipilum, Onosma bracteusum ve Astagalus strictispinsis türleridir.

Sonuç ve Tartışma: Tarafımızdan tanımlanan bitki birlikleri ile benzer çalışmalar karşılaştırıldığında, 
bu birliklerin bilim dünyası için yeni olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Amasya, İnegöl Dağı, Step, Vejetasyon
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Amaç: Çanakkale Boğazı kıyılarında yayılış gösteren istilacı Codium fragile subsp. fragile 
(Suringar) Hariot taksonundaki epifitik floranın dönemsel değişiminin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çanakkale boğazı kıyılarında farklı istasyonlardan 0-1m derinlikten 
toplanan C. fragile subsp. fragile üzerindeki epifit alg florası mevcut literatürler vasıtasıyla teşhis 
edilmiştir.

Bulgular: Son yıllarda Çanakkale boğazı kıyılarında önemli ölçüde yayılış alanı bulan istilacı 
taksonlardan olan C. fragile subsp. fragile, üzerinde barındırdığı epifit florası ile de dikkat 
çekmektedir. Konukçu takson üzerindeki epifitlerinde bazı alglere ev sahipliği yaptığı gözlenmiştir. 
Sıcak seven ve çok yıllık taksonlardan olan C. fragile subsp. fragile ülkemiz kıyılarında önceki 
yıllara oranla daha fazla alanı işgal etmektedir. Anatomik yapısı gereği başka canlılara ev sahipliği 
yapma konusunda önde gelen taksonlardandır. Colpomenia peregrina Sauvageau, Ectocarpus 
siliculosus (Dillwyn) Lyngbye, Ceramium diaphanum var. elegans (Roth) Roth, Ceramium rubrum 
var. implexocontortum Solier, Porphyra umbilicalis Kützing, Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) 
Link gibi pek çok makro alge ev sahipliği yaptığı saptanmıştır. 

Sonuç: C. fragile subsp. fragile üzerinde elde edilen verilere göre epifitik floranın bir hayli zengin 
olduğu gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Codium fragile subsp. fragile, istilacı takson, Epifit, Çanakkale Boğazı.


