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dikey yöndeki kümelenmeleri araştırılmıştır. 
Planktonik Turbellaria’nın diğer zooplankton 
grupları içerisindeki ortalama temsil oranı % 1,7 
(2.775 ± 479 birey/m3) olarak bulunmuştur. Baraj 
gölü genelinde, Turbellaria yoğunluğu en yüksek 
Temmuz (10.587 ± 2.760  birey/m3), en düşük Ocak 
(65 ± 36 birey/m3) aylarında belirlenmiştir. Dikey 
yöndeki kümelenmeleri ilkbahar mevsiminde orta 
su derinliklerinde, 10-30 m arasında; yaz 
mevsiminde 10. m’de; sonbahar mevsiminde 5. 
m’de yoğunlaşmıştır. Gölde Turbellaria 
yoğunluğunun artış yaptığı dönemlerde Cladocera 
yoğunluğunda belirgin bir azalış görülmüştür. 
  
Anahtar Kelimeler: Turbellaria, zooplankton, 
dikey dağılım, Karacaören I. Baraj Gölü  
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Bu çalışmada, dirençli ve duyarlı karasinek 

soylarının uyumsal özelliklerinde meydana gelen 
değişimler ile direnç gelişimini etkileyen duyarlı 
birey göçünün direnç frekansını düşürmedeki ve 
uyumsal özellikler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

Bunun için, Gaziantep’den GS 
populasyonu, laboratuvar koşullarında beş kuşak 
boyunca Fenitrothion ve Deltamethrin’e karşı 
dirençlendirilerek Fenitrothiona dirençli (GFR) ve 
Deltamethrine dirençli (GDR) populasyonlar elde 
edilmiş, bu dirençli populasyonlara GS 
populasyonundan iki kuşak boyunca %50 oranında 
duyarlı birey göçü sağlanarak GFR 
populasyonundan GFG1(1.kuşak göç) ve 
GFG2(2.kuşak göç), GDR populasyonundan ise 
GDG1 ve GDG2 populasyonları oluşturulmuştur. 
Direnç gelişimini belirlemek için tüm dirençli ve 
göç populasyonlarına direnç testleri yapılmış, 
uyumsal özelliklerdeki değişimleri gözlemlemek 
amacıyla tüm populasyonlar için hayat tablosu 
düzenlenmiştir. 

Dirençli populasyonlara duyarlı birey 
göçünün hem Fenitrothion hem de Deltamethrin 
direncini düşürmede etkili olduğu tespit edilmiş, 
GFR ve GDR populasyonlarının uyumsal 
özelliklerinin GS populasyonuna göre düşük olduğu 
belirlenmiştir. GFG1 ve GDG1 populasyonlarında 
uyum parametreleri, GFR ve GDR 
populasyonlarına göre düşüş göstermiş ancak GFG2 
ve GDG2 populasyonlarında tekrar artmıştır. 
Sonuçta insektisit direncinin incelenen 

populasyonlarda uyum üzerinde etkili olduğu 
belirlenmiş, aynı zamanda duyarlı birey göçünün, 
insektisit direncini düşürmenin yanısıra uyumsal 
özellikler üzerinde de etkili olduğu tespit edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Karasinek, Musca domestica, 
insektisit direnci, uyum.  
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Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, korunan 

alanları, “coğrafi olarak belirlenen ve belli koruma 
hedeflerine ulaşılacak biçimde ilan edilen, 
düzenlenen ve yönetilen alanlar” biçiminde 
tanımlamaktadır. Bu tanım uyarınca, koruma 
altındaki alanlar bir veya birden fazla farklı hedefe 
ulaşmak amacıyla kurulup yönetilebilir. Korunan 
alanların yönetiminde en uygun kullanım biçiminin 
belirlenebilmesi için, alana-özgü ekosistem 
analizlerinin yapılması ve yönetim hedeflerinin 
saptanması gerekmektedir. 

Bu çalışmada, 51.550 ha alana sahip 
Kaçkar Dağları Milli Parkı’nın biyolojik (flora, 
fauna, ekolojik yapı), jeolojik, jeomorfolojik 
özellikleri ele alınarak ekosistem analizi 
hedeflenmiş ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için 
CBS kullanılmıştır. CBS ile alana özgü yükseklik, 
eğim, bakı modelleri hazırlanmıştır. Aynı zamanda 
uydu görüntüleri kullanılarak Nesne Tabanlı 
vejetasyon sınıflandırması yapılmış ve bu 
sınıflandırma Orman Amenajman Planları ile 
karşılaştırılmıştır. Flora ve fauna elemanlarının 
dağılımları ile çevresel koşullar (toprak özellikleri, 
hidrolojik yapı ve iklimsel yapı vb) arasındaki ilişki 
irdelenmeye çalışılarak Milli Park ekosisteminin 
yapısı analiz edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: CBS, Kaçkar Dağları, milli 
park, koruma alanı, ekosistem analizi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


