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Kalsit İşletmelerinde Çalışan İşçilerin Bukkal 
Hücrelerindeki Nüklear Anormallikler 
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       Kalsit, kimyasal yapısı CaCO3 olan ve 
mikronize boyutlarda öğütüldükten sonra kağıt, 
plastik, boya, cam, PVC, seramik, ilaç, gıda, kimya, 
kozmetik, yem, hazır sıva v.b. bir çok sektörde 
beyazlık, ucuzluk gibi özelliklerinden dolayı önemli 
miktarlarda kullanılan  bir dolgu maddesidir. 
Doğada genellikle saf halde bulunmaz, diğer 
minerallerle (SiO2, Al2O3, FeO3, CaO, MgO, SO3, 
Na2O, K2O, CO2, Fe+2) birlikte bulunur. Temel bir 
çok sanayinin ana girdisi olan kalsit, Türkiye’de de 
bulunmaktadır. Kalitesi ve rezervleri yönünden 
oldukça zengindir.  
Bu çalışmada, Niğde ilindeki maden ocaklarında 
kalsit minerali çıkartan işçilerden bukkal epitel 
hücreleri alınarak, peperat yapılmış ve kalsitin insan 
nükleusları üzerindeki genotoksik etkilerini 
araştırılmıştır. Kalsitin insan nükleusundaki 
genotoksik etkileri mikronukleus testi ile 
belirlenerek,  insan sağlığı üzerindeki zararları 
tespit edilemiştir.   

Çalışmada kalsit işletmesinde çalışan 50 
işçi ve 50 sağlıklı kişi olmak üzere toplam 100 
kişiden bukkal epitel hücresi alınarak, preparat 
hazırlandı. Hazırlanan bu preparatlar ışık 
mikroskobunda incelenerek, istatistikî olarak 
değerlendirilir.   
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Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) Türünün 
Üreme Biyolojisi ve Yıllık Değişimler 
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 Poyrazlar Gölü (Türkiye)’nde üreyen 
Egretta garzetta kolonisi 2002-2005 arasında takip 
edilmiştir. Türün demografik ve üreme özellikleri 
incelenmiştir. Bahar başı sahaya gelen Little Egret, 
kasımda yavruları büyütmüş olarak gölden ayrılır. 
Sezona erken başlamak üreme başarısını artırmaz. 
Ancak fertlerin tekrar çiftleşmesi için önemlidir. 
Little Egret en erken 2002’de sahaya gelmiştir. En 
fazla (9 fert) yeniden eşleşme de bu dönemdedir. 
Yuva başına düşen ortalama yumurta sayısı 

3,17’dir. Üreme başarısı ise %82,3’dür. Sonuçlar 25 
yuva takip edilerek elde edilmiştir.  
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Işıklı Gölü’ndeki (Çivril-Denizli) Turna (Esox 
lucius L., 1758) Populasyonunun Üreme 

Özellikleri 

Meral APAYDIN YAĞCI, Rahmi UYSAL 
Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

32500 Eğirdir/Isparta 
m.a.yagci@hotmail.com 

 
 Bu çalışmada Işıklı Gölü turna (Esox 
lucius L.,1758) popülasyonunun üreme biyolojisi 
incelenmiştir. Mart 2003 ve Şubat 2005 tarihleri 
arasında ayılık olarak yapılan çalışmada toplam 313 
adet turna örneği yakalanmış ve bunların 196 adedi 
dişi (1-7 yaşları arasında) 117’i ise erkek (1-6 
yaşları arasında) bireylerden oluşmuştur. Dişi 
bireyler 21.5 cm (68 g) ile 66.0 cm (3342 g) 
arasında iken erkek bireyler 21.0 cm (73.0 g) ile 
52.3 cm (2363 g) arasında bulunmuştur. Dişilerle 
erkekler arasındaki boy farkı önemli iken (p<0.05) 
ağırlık farkının önemsiz olduğu tespit edilmiştir 
(p>0.05). Yaşlara göre ortalama kondisyon 
faktörleri 0.798±0.023 (1 yaş erkeklerde) ile 
1.367±0.284 (6 yaş dişilerde) arasında hesaplanmış 
olup dişi ve erkekler arasındaki fark önemsiz 
bulunmuştur (p>0.05). 
 Aylık ortalama Gonadosomatik Indeks 
(GSI) değerleri 0.72±0.26 (Temmuz) ile 20.03±3.88 
(Şubat) arasında değişmiştir. GSI’nin aylık 
değişimine göre üreme faaliyeti Şubat ve Nisan 
ayları arasında olmaktadır. Dişi turnalar ilk şeysel 
olgunluk boyuna 24.9 cm de erişirken erkekler 22.9 
cm’de erişmektedirler. Yaş gruplarının karşılığı 
ortalama total fekonditeler 2517 yumurta/balık (1 
yaş) ile 91944 yumurta/balık (7 yaş) arasında 
değişmiştir. En yüksek nisbi fekondite ise 64291 
yumurta/kg balık olarak 2. yaş grubunda 
bulunmuştur. Fekondite-boy ilişkisi; 
F=1.5844*L2.6669 (r=0.700 ve n=84) ve fekondite-
ağırlık ilişkisi ise F=124.07*W0.8661 (r=0.743 ve 
n=84) eşitlikleri ile ifade edilmiştir. Yumurta 
çapları 0.691-2.413 mm (ortalama 2.089 mm) 
arasında değişmiş olup yaş ilerledikçe yumurta 
büyüklüğünün de arttığı tespit edilmiştir. 
 Sonuç olarak Işıklı Gölü turna 
popülasyonunda avcılığın Şubat-Nisan arasında 
yasaklanmasının ve 25.0 cm den küçük bireylerin 
avlanmamasının gerektiği belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Turna, üreme periyodu, 
eşeysel olgunluk boyu, yumurta verimi, Işıklı  Gölü 
  
 
 


