
      19. Ulusal Biyoloji Kongresi                                                                                       Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON 
 

 
639

PEÇ 011 
 

Burdur -Göller Havzasının Acı/Tuzlu Sulu 
Göllerinin Dünü-Bugünü 

Erol KESİCİ1, Kutsal KESİCİ2, Cevdan KESİCİ3 
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su 
Ürünleri Fakültesi, 35200, Eğirdir, Isparta 

2Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 
Hidrobiyoloji ABD, İzmir 

3Altın kum Mahallesi Yosun Apartmanı,17/7, 
Eğirdir, Isparta 

ekesici@sdu.edu.tr 
 

Burdur-Göller Havzası; Türkiye’nin güney 
batısında yer alan en büyüğü Burdur Gölü olmak 
üzere Acı Göl, Salda Gölü, Akgöl (Çorak), Yarışlı 
ve Karataş Gölü’nün su toplama havzalarından 
meydana gelen alanı kapsamaktadır. Kuvatenerde; 
havzada çökme alanlarının dolması ve yeniden 
yükselmesi sonucu irili ufaklı doğal göller 
oluşmuştur, bu göllerden yalnız Karataş Gölü’nün 
suyu tatlıdır.  

Sulak alan ekosistemlerinin biyolojik 
zenginliğiyle, doğal iç dinamiği ortamın hidrolojik 
yapısıyla uyum içerisindedir. Bu ilişkiler; asırlarca 
doğal yapı içerisinde iyi bir şekilde harmanlanarak 
hassas bir denge üzerine kurulmaktadır. 
Ekosistemlerin bir bütün halinde ki var oluşu ve 
sürdürebilirliği bu doğal denge ile sağlanmaktadır. 
Bu nedenle, ekolojik zincir ve halkaları eksiksiz 
olarak korunmalıdır. Sistem elemanları arasında 
zaman zaman farlılaşmalar olsa da, diğer canlılar 
zamanla bu değişimi dengeler ve böylece 
ekosistem, önceki kararlı konumunu ve biyolojik 
zenginliğini oluşturur. Günümüzde insan 
etkinlikleriyle hızla tüketilen sulak alanlarda 
kayıplar artmıştır. 

Bu çalışmada; Burdur Göller Havzasının 
acı-tuzlu göllerinin dünden bu güne ekolojik 
yapılarındaki bazı farklılıkların nedenleri 
araştırılmıştır 
  
Anahtar Kelimeler: Burdur Havzası, Acı-Tuzlu 
sulu göller, Burdur,Salda,Acıgöl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEÇ012 
 
Sulak Alanların Önemi, Karşılaştığı Sorunlar ve 
Çözüm Önerilerinin Halka Ulaşmasında, Ülke 

Genelinde Duyulmasında Her Üniversitenin 
İlgili Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin Desteği 

Miray SOYUPEK1, Burcu YÜKSEL2, Nagihan 
AKAYA3 

1Şenlik Mahallesi, Baldıran Sokok, 33/14, 
Keçiören, Ankara 

2Kentkoop Mahallesi, 218 Sokak, 4. Cadde, 
Haskenet Sitesi, C-17 Yenimahalle, Ankara 

3Dutluk Mahallesi, 1042 Sokak, No:12, Mamak, 
Ankara 

miray.soyupek@mynet.com 
 
Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, 

suları durgun veya akıntılı tatlı, acı veya tuzlu, 
denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde 
altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, bütün 
sular, bataklık, sazlık, turbiyeler, göller ve lagünler 
Sulak Alandır. 

Yeryüzünün %3’ünü kapsamasına rağmen, 
Sulak Alanlar ekolojik, ekonomik yönden büyük 
öneme sahiptirler. Fakat ülkemizde çeşitli 
yönetmeliklere (Sulak Alanların Korunması 
Yönetmeliği), uluslararası sözleşmelere (RAMSAR, 
BERN, BARSELONA, BONN sözleşmeleri. 
Dünya Kültürel Ve Doğal Mirasın Korunmasına 
Dair Sözleşme, Kuşların Himayesine Dair 
Milletlerarası Sözleşme, Akdeniz’ in Kara Kökenli 
Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunması 
Protokolü.) rağmen bir halk bilinci oluşmamıştır. 
Sulak alanların ne olduğu, ülkemizdeki sulak 
alanlar, sulak alanların bilinen önemleri, 
sağlayacağı yararlar, karşılaştığı sorunlar ve 
oluşturulan çözüm önerileri halk tarafından 
bilinmemektedir. Bu yüzden beklide sulak alanların 
karşılaştığı en büyük sorun insanların bu konuda 
bilgi sahibi olmamasıdır. Bu sorunu ortadan 
kaldırabilirsek, yani halk bilinci oluşturabilirsek, 
diğer sorunlarda kendiliğinden çözümlenecektir. 

Her üniversitenin ilgili bölümlerinde 
okuyan öğrenciler bilgilerini halk ile paylaşarak, 
halk bilincinin oluşmasına yardımcı olabilir. Bu 
düşünceler ışığında aşağıdaki çalışmalar 
yapılacaktır. 

1-)Üniversitemizde “Sulak Alanları 
Koruma Öğrenci Grubu” oluşturma.   

2-)Ankara halkına, sulak alanlar 
konusundaki bilgilerini ölçmek için anket çalışması. 

3-)Ankara halkına sulak alanların önemini, 
karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini içeren 
broşür dağıtımı. 

4-)Yerel yayın organları ile temasta 
bulunup, sulak alanlar konusundaki bilgilerimizi 
paylaşarak, bu konuda yayınların yapılmasını 
sağlama. 
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Anahtar Kelimeler: Sulak alanlar,Sulak alanların 
Önemi,Sulak alan bilinci  
 
 
PEÇ013 
 

İleri Teknoloji Seramiği Olarak ZnO 
Nanokristallerinin  Hazırlanması ve Cibacron 

Brilliant Yellow 3G-P ve Remazol Brilliant Blue 
R tekstil boyalarının Adsorpsiyonunda 

Kullanımı ve Adsorpsiyon İzotermlerinin 
Belirlenmesi 

Aysun ERGENE, Kezban ADA, Sema TAN, Emine 
ÖZTÜRK, Fadime YILMAZ, Emine YALÇIN 
Kırıkkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, Kırıkkale 
ayergene@yahoo.com 

 
 Bilimsel gelişmeler sonucu ortaya çıkan 
ileri teknoloji ve buna bağlı yeni uygulama alanları 
arasında ince seramik tozları önemli bir yer 
almaktadır. Özellikle gelişen teknolojilerin getirdiği 
tasarım kolaylığı ile ileri teknoloji seramikleri geniş 
kullanım alanına sahiptirler. Bu türden seramiklerin 
kalitesini üretildiği ince seramik tozlarının partikül 
şekli, partikül boyutu, yüzey alanı ve gözenek 
hacmi gibi özellikleri belirlemektedir. Nano-mikro 
boyutlarda hazırlanabilen oksit ince seramik tozları 
sahip oldukları özellikler nedeniyle biyomateryal 
adsopsiyon işlemlerinde kullanılmaya başlanmıştır. 
Bu çalışmada iki farklı (0.075 ve 0.3M) derişimde 
hazırlanan ZnO mikropartikülleri ile Cibacron 
Brilliant Yellow 3G-P ve Remazol Brilliant Blue R 
boyar maddelerinin adsorpsiyon kapasitesi kesikli 
sistemde belirlendi. Cibacron Brilliant Yellow 3G-P 
ve Remazol Brilliant Blue R boyaları için 
maksimum adsorpsiyon kapasitesi pH 4,0’ de elde 
edildi. Yüksek derişimdeki ZnO tozları ile 
gerçekleştirilen adsorpsiyon işleminde daha yüksek 
adsorpsiyon kapasitesi gözlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: ZnO nanopartikülleri, 
adsorpsiyon, boyar madde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEÇ014 
 

Gediz Nehrinde Deterjan Kirliliğinin 
Araştırılması 

Orkide MİNARECİ1, Meral ÖZTÜRK2, Ersin 
MİNARECİ1 

1Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü Muradiye-Manisa 

2Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen 
Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Manisa 

orkide.minareci@bayar.edu.tr 
  
 Bu çalışmada, Manisa il merkezinden 
geçen Gediz Nehri üzerinde ve özellikle deşarj 
bölgelerinde belirlenen istasyonlardan alınan su 
örneklerinde, anyonik deterjan ve fosfat 
konsantrasyonları belirlenmiş, konsantrasyonların 
istasyonlara ve aylara göre değişimleri grafiklerle 
gösterilmiştir. Ayrıca pH, sıcaklık, turbidite ve 
iletkenlik parametreleri ölçülmüştür. Araştırma 
sonucunda elde edilen bulgulara göre, anyonik 
deterjan 0,084 – 5,592 mg/L, fosfat konsantrasyonu 
4,4 – 248,1 µg P/L arasında değişen değerlerde 
bulunmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Gediz Nehri, kirlilik, anyonik 
deterjan, fosfat, su kalitesi  
 
 
PEÇ015 
 

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunun 
Moleküler Genetiği 

Didem YÜCEL 
Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 

Moleküler Biyoloji A.B.D Beytepe, Ankara 
dyucel@hacettepe.edu.tr 

 
 Şiddetli görme kaybına neden olan, 
yaşlanmayla ilişkili yaşa bağlı makula 
dejenerasyonu (AMD), merkezi retina 
dejenerasyonlarının yaygın bir formunu 
oluşturmaktadır. AMD hem çevresel hem de 
genetik faktörler ile ilişkili kompleks bir hastalıktır. 
Şu anki kanıtlar, AMD’nin ortaya çıkmasından 
sorumlu tek bir gen varyantının bulunmadığı 
yönündedir. Birçok genin dinamik etkileşimi ve 
gen-çevre etkileşimi hastalığın karmaşık olmasına 
neden olan parametrelerdir. AMD’nin genetik 
nedeninin saptanması önemlidir. Eğer genetik 
yatkınlık erken yaşta saptanırsa, ilerleyen yaşlarda 
makula dejenerasyonunun harab edici etkisini 
azaltmak hatta tamamen kurtulmak mümkün 
olabilecektir. AMD’nin genetik sebebinin 
saptanması, araştırmacılar ve klinisyenler tarafından 
hastalık fenotipinin daha iyi şekilde belirlenmesine 
ve aydınlatılmasına izin verecektir. Genetik risk 
faktörlerinin belirlenmesi de bu hastalığın 


