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hem fekondite hem de ömür uzunluğu üzerine 
olumsuz etki yarattığı sonucuna bağlanılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Phlebototmus papatasi, 
fecondite, biyo-ekoloji, şark çıbanı 
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 Deniz kaplumbağalarının cinsiyet 
kromozomu olmaması, yavruların cinsiyetlerinin 
kuluçkanın ortadaki 1/3’lük süresindeki sıcaklığa 
göre değişmesi nedeniyle, nesli tükenme 
tehlikesiyle karşı karşıya olan bu türlerin korunması 
bakımından bu konunun araştırılması büyük önem 
arz etmektedir. Yuva sıcaklıklarının kaydedilerek, 
ölü yavruların da gonadlarının histolojisik olarak 
incelenmesi ile yuvaların cinsiyet oranları hakkında 
tahminler yapılabilmektedir. 
 Dalaman-Sarıgerme Kumsallarında 
Caretta caretta (İribaş Kaplumbağa) yuvaların 
bilgisayarla çalışan elektronik sıcaklık ölçerlerle 
sıcaklıklarının kaydedilmesi ve ölü yavruların 
gonadlarının histolojik incelenmesi sonucunda 
yavru cinsiyet oranları incelenmiştir. Gerek 
kaydedilen sıcaklık analizleri sonucunda ve gerekse 
yavru gonad histolojileri sonucunda dişi ağırlıklı bir 
yavru populasyonunun üretildiği ortaya 
çıkarılmıştır. Az üretildiği bulunan erkek yavru 
bireylerin daha çok sezon başında ve sonunda 
bırakılan yuvalar ile yuvaların alt kısmındaki 
yumurtalardan ve denize yakın yuvalardan 
çıkarken, yuvaların üst kısmındaki yumurtalardan 
ve denizden uzak bölgedeki yuvalardan daha çok 
dişi yavruların çıktıkları tespit edilmiştir. Çıkan bu 
sonuçlar, küresel ısınmanın da etkisi altında nesli 
tükenmekte olan bu türlerin korunması açılarından 
tartışılmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler:  Deniz kaplumbağası, Caretta 
caretta, yavru cinsiyet oranları, yuva sıcaklığı, 
küresel ısınma.  
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Peroksizomlar, bütün ökaryotik hücrelerde 

bulunan, etrafı tek katlı bir zarla çevrili olan küçük, 
yuvarlak organellerdir. Kendilerine ait DNA’ları ve 
ribozomları yoktur. Bu nedenle, bütün 
peroksizomal matriks proteinleri çekirdekteki 
genler tarafından kodlanır, sitozoldeki serbest 
ribozomlar tarafından sentezlenir ve peroksizomlara 
taşınır. Bu süreçte görev alan proteinler peroksizom 
oluşumunda oldukça önemlidir ve bunları kodlayan 
genlerin tümüne birden PEX genleri adı verilir. Bu 
genlerde meydana gelecek olan mutasyonlar 
peroksizom oluşumunu olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bu çalışmada da bu genlerden biri 
olan PEX12 geninin peroksizom oluşumundaki rolü 
araştırılmıştır. Bu amaçla, PEX12 geninde delesyon 
oluşturulan Saccharomyces cerevisiae hücreleri 
floresan mikroskobik olarak incelenmiş ve bu 
mutant hücrelerde peroksizomal matriks 
proteinlerinin peroksizom içine giremeyip sitozolde 
kaldığı görülmüştür. Bu çalışma Pex12 proteinin 
perosizomal protein girişinde bir rolü olduğunu 
bildiren diğer çalışmaları desteklemektedir. PEX12 
geninde mutasyon olan bu hücreler mitokondri ve 
vakuol morfolojisi açısından da incelenmiştir. 
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Bölümü, Ordu 
zulalatli@hotmail.com 

 
                Bu çalışmada, Amasya’nın Boyalı 
köyünden toplanan 74 Microtus dogramacii örneği 
üzerinde ayrıntılı bir şekilde karyolojik incelemeler 
yapılmıştır. Karyolojik analizler direkt boyama, G-
bant, C bant ve NOR boyama teknikleri 
kullanılarak yapılmıştır. Uygulanan bu tekniklerin 
incelenmesi sonucunda,  kromozom sayısı aynı 
(2n=48), fakat otozomların morfolojileri farklı olan 
iki karyotip çeşidi belirlenmiştir. Bu nedenle 
araştırma alanından toplanan örnekler karyolojik 
bakımdan Tip-1 ve Tip-2 olarak iki gruba 
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ayrılmıştır. Bu karyotipik formlardan Tip-1 
karyotipine ait 8 numaralı otozom kromozomların 
perisentrik inversiyona uğrayarak Tip-2 
karyotipindeki metasentrik olan 1 numaralı otozom 
kromozomları oluşturduğu tespit edilmiştir. Elde 
edilen bu karyotipik formlar, bu konuda çalışan 
diğer araştırıcıların tespit ettikleri veriler ile 
karşılaştırılmış ve türleşme problemine çözüm 
getirilmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler: 
Microtus dogramacii, karyoloji, perisentrik 
inversiyon, türleşme, Amasya  
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Ait Yeni Artiodactyla’ya Bulguları 

Tanju KAYA, Seval ORUÇ 
Ege Üniversitesi, Tabiat Tarihi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi ve Tabiat Tarihi Müzesi, İzmir 
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Yukarısazak (Kale-Denizli) memeli 

faunası Yukarısazak Köyü’nün 1 km 
güneybatısında Kurttepe ve Yaylatepe arasındaki 
Kapışcabaşı Mevkiinde yer alır ve ilk kez Kaya 
(1993) tarafından tanımlanmıştır. İzleyen çalışma 
Tuna’ya (1999) aittir. Memeli faunası 
Perissodactyla takımına ait Hipparion matthewi 
(Abel) ve Ceratotherium neumayri (Osborn); 
Artiodactyla takımına ait Helladotherium duvernoyi 
Gaudry, Protoryx carolinae Major, Tragoportax 
amalthea (Roth & Wagner) ve Gazella deperdita 
(Gervais) fosillerini içerir ve Geç Miyosen yaşını 
yansıtır (Kaya, 1993; Tuna 1999).  

Fosil lokalitesinde 2007 yılında yapılan 
kazı çalışmalarında Artiodactyla’ya ait yeni fosille  
bulunmuştur. Bulgular 5 adet P2-M3 in situ üst 
çene parçası, 6 adet p2-m3 in situ alt çene parçası, 5 
adet phalanx-1, 5 adet phalanx-2 ve 4 adet phalanx-
3, 1 calcaneum, 1 astragalus ve 2 adet patella’dan 
oluşmaktadır. Bulguların odontolojik ve osteolojik 
incelemeler sonucu Protoryx carolinae, 
Miotragocerus valenciennesi ve Gazella sp.’ye ait 
olduğu tanımlanmıştır. Materyallerin 
uzunluk/genişlik diyagramlarına göre bölgesel ve 
türiçi değişimleri saptanmıştır. Ayrıca, türlerin 
Türkiye’deki paleocoğrafik dağılım haritaları 
yapılmıştır 

Bu çalışma sonucunda Artiodactyla 
memeli fosilleri üzerinde yürütülen Cenogram 
tekniği ile bölgenin paleobiyocoğrafik ve 
paleoklimatolojik yorumlamaları yapılacaktır. Bu 
çalışma Batı Anadolu memeli fosil yataklarında ilk 
defa gerçekleştirilecektir.  
  
Anahtar Kelimeler: Denizli-Yukarısazak, 
Artiodactyla, geç miyosen  
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 Deri hastalıklarının tedavisinde etkili 
olduğu iddia edilen Garra rufa obtusa,  pek çok 
cyprinid (sazangil) için letal  kabul edilen ya da 
birçok balığın çok kısa süreler dayanabildiği  
yüksek sıcaklıkta yaşaması  nedeniyle biyolojik 
açıdan ilginç bir balık türüdür. Ekstrem sıcaklık 
koşulunda yaşamaya uyum sağlamış olan bu türün 
Kangal Kaplıca’da ve Çermik Deresi’ndeki 
populasyonlarının yaş, eşey, boy ve ağırlık 
kompozisyonları ortaya konmuş, ayrıca büyüme 
özellikleri belirlenmiştir.  
G.rufa’nın yaş dağılımı  Balıklı Kaplıca’da 0-III 
Çermik Deresinde ise 0-IV yaşlar arasındadır. Eşey 
dağılımı: Balıklı Kaplıca’da E:D için 1: 1,175, 
Çermik Deresinde ise 1: 0,90 olarak bulunmuştur. 
Balıklı Kaplıca’daki bireylerin çatal boyları 18,8-
92,6mm, ağırlıkları 0,06-14,60g arasında 
değişirken, bu değerler Çermik deresinde 21,3-
112,8 mm ve 0,1-26,56 g arasındadır. Dere 
örneklerinin kaplıca örneklerinden daha iri  ve ağır 
olduğu ve iki populasyon arasındaki ağırlık 
farklarının istatistiksel açıdan önemli olduğu 
saptanmıştır.  
 
Not: Sunulan çalışma hidrobiyoloji alanında 
yapılmış bir araştırmadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Garra rufa, balıklı kaplıca, 
büyüme   
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Ocak–Aralık 2002 tarihleri arasında 
yürütülen bu araştırmada Karacaören I. Baraj 
Gölü’nde dağılım gösteren planktonik Turbellaria 
türünün aylık yoğunlukları, mevsimsel olarak da 


