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seçtikleri takdirde bu kavramı ve önemini 
anlayabilmektedir. Bu nedenle bu seviyedeki 
öğrencilere müfredata ek olarak ve ders dışı 
aktivitelerle bu konunun içeriğinin ve önemini 
ulaştırılması bir zorunluluk olarak görülmektedir. 
Bu da ancak sivil toplum kuruluşları ve 
üniversiteler gibi oluşumların katılmasıyla 
başarılabilir.  

Bu kapsamda, Tokat il sınırları içerisinde 
yer alan ve biyolojik konumu ve önemi hem ülke 
genelinde hem de yerel ölçekte henüz bilinmeyen 
bir alan olan Kaz Gölü seçilmiştir. Yaklaşık 1,5 yıl 
süren multidisiplinel saha çalışmaları süreci 
sonucunda elde edilen veriler öncelikle hedef grup 
olarak seçilen ilköğretim ve Ortaöğretim 
öğrencilerine görsel materyaller eşliğinde yerinde 
aktarılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Biyolojik çeşitlilik, lokal 
çevre eğitimi, Kaz Gölü-Tokat  
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İçinde bulunduğumuz yüzyıl 

biyoteknolojiden modern biyoteknolojiye hızlı 
geçişin yaşandığı bir süreci kapsamaktadır ki bu 
sürecin risk odaklı en önemli ürünü de biyogüvenlik 
olmaktadır. Biyogüvenlik, “modern biyoteknoloji 
tekniklerinin, uygulamalarının ve ürünlerinin insan 
sağlığı ve biyoçeşitlilik üzerinde oluşturabileceği 
olumsuz etkilerin belirlenmesi sürecini (risk 
değerlendirme) ve belirlenen risklerin meydana 
gelme olasılığının ortadan kaldırılması ya da 
meydana gelme durumunda oluşacak zararların 
kontrol altında tutulması için (risk yönetimi) alınan 
tedbirleri ifade eder. Ancak; teknolojinin bugün 
geldiği noktanın dünyanın kendi kendisini yok etme 
noktası olduğu düşüncesinden hareketle ve 
dünyanın kendi kendini yenileme kapasitesinin 
sürdürülebilirliğinin sağlanamayacağı bakış açısıyla 
biyoteknolojideki gelişmelere bakıldığında  
biyogüvenlik; doğal olarak olası çevresel risklerin 
varlığı ve doğal olana müdahale olması nedeniyle 
olumsuzlukların yoğunlaştığı bir alan olarak da 
değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle; 
biyogüvenliğin, biyoçeşitlilik ve etik  bağlamına ek 
olarak, mevzuattaki yeni gelişmeler olmaları 
nedeniyle, ülkemiz açısından son gelişmeler 
değerlendirildiğinde, bürokrasiden–siyasete, 
toplumsaldan–akademik tartışmaların odağında yer 
alan özellikle “Biyogüvenlik Yasa Tasarısı” ve bu 

tasarı ile kesişen noktaları bulunan “Tohumculuk 
Yasası” çalışmanın temel  içeriğini oluşturmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Biyogüvenlik, biyoteknoloji, 
biyoçeşitlilik, risk, biyogüvenlik yasa tasarısı, 
tohumculuk yasası  
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Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi 
1967 yılında kurulmuş olup 1973 yılında ilk 
ziyaretçilerini kabul ederek toplumla 
bütünleşmiştir. 1991’de E.Ü. Rektörlüğü’ne 
bağlanarak Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi isminin eklenmesiyle müze misyonunun 
yanı sıra akademik çalışmaların da yürütüldüğü bir 
kurum haline gelmiştir. 

İki kat üzerinde, 2500 m2’lik bir alanda 
yerleşim gösteren E.Ü. Tabiat Tarihi Müzesi; 
paleontoloji, kayaç ve mineraller, evrim ve 
karşılaştırmalı osteoloji, kuşlar, zooloji ve giriş 
galerileri olmak üzere toplam altı galeriye ev 
sahipliği yapmaktadır. 

Türkiye’den ve dünyanın çeşitli 
bölgelerinden toplanan 10000’den fazla güncel ve 
fosil örnekler paleontoloji, zooloji ve giriş galerinde 
Hominidae, Perissodactyla ve Proboscidae’nin 
evrimsel gelişimi gösteren panolar eşliğinde 
sergilenmektedir. Aynı zamanda  Paleontoloji 
Galerisinde sergilenen  2000 yıl önce yaşamış 
Maraş Fili’nin (Elephas maximus asurus) iskeleti 
ve Zooloji galerisinde sergilenen  1972 yılında 
Adana-Ceyhan sahilinde karaya vurmuş ve 2006  
yılı içerisinde yapılan restorasyon çalışması ile yeni 
bir kaideye monte edilerek modern bir görünüme 
kavuşmuş olan dişli balina (Physeter catadon) 
iskeleti gibi görkemli ve nadir örneklere de ev 
sahipliği yapmaktadır. Balina iskeleti Türkiye’de 
sergilenen ilk ve tek bulgu olması açısından önemi 
büyüktür. 

Çeşitli Bilimsel projeler, sponsorlar ve 
bağışta bulunan ilgililerin katkılarıyla müzemize 
envanterine her geçen sene sayısız materyal 
eklenmektedir. Bunun sonucu olarak da 
kuruluşundan günümüze ziyaretçi sayısı yılda 
30.000 gibi önemli bir rakama ulaşmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Tabiat Tarihi Müzesi, İzmir, 
paleontoloji  


