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Merhaba, Türkiye'nin yok olma tehlikesi altında bulunan ve tohum 

bankalarında uzun süre saklanamayan endemik bitkileri, Gebze Teknik 

Üniversitesi'nde (GTÜ) kurulan "kriyo bankası"nda sınırsız süreli koruma

altına alınıyor. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Temel Bilimler Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yelda 

Özden Çiftçi, Türkiye'nin bitki türleri bakımından çok önemli bir zenginliği

bulunduğunu fakat sahip olduğu bitkilerin bir kısmını kaybettiğini söyledi. 

Bitkilerin tohum bankaları, botanik bahçeleri ve arboretumlarda 

saklanabildiğini fakat saklanması zor olan türler için mutlaka kriyo 

bankaları kurulması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, "Kriyo bankaları hem 

bilimsel hem de ticari olarak öne çıkacak türlerin uzun süreli korunması 

için çok büyük bir öneme sahip. Biz de ülkemizin çok önemli bitki 

kaynaklarını uzun süre saklamak amacıyla kriyo bankası kurduk" diye 

konuştu. Çiftçi, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bitkileri korumak

için Türkiye'de çeşitli tohum bankalarının kurulduğunu ama buralardaki 

saklama sürelerinin bazı türler için sınırlı olduğuna dikkat çekerek, "Kriyo

bankasının en önemli özelliklerinden biri saklama süresinin sınırsız 

olması. Özellikle dehidrasyon oldukça hassas olan tohumları kriyo 

bankasında eksi 196 santigrat derecede saklama gerçekleştirildiği ve 

kriyobiyolojide metabolizmanın tamamen bu sıcaklıkta durduğu kabul 

edildiği için teorik olarak sonsuza kadar saklayabiliyoruz. Şu anda 

sakladığımız tohumların ya da bitkisel parçaların 50 sene sonra, 100 

sene sonra ya da 200 sene sonra çıkartıldıklarında aynı özellikte 

olmaları ve aynı kaliteye sahip olmaları beklenmekte. Zaten kriyo 

bankalarının en önemli özellikleri bu. Yani sınırsız bir süre 

saklayabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı. Avrupa ülkeleri ve ABD'de de bu

konu üzerine yoğun çalışmalar yapıldığını çünkü bitkisel gen 



kaynaklarının ve metabolitlerin çok önem kazanmaya başladığını ifade 

eden Çiftçi, "Sahip olduğumuz bitkisel germplazmayı çok iyi korumamız 

gerekiyor. Şu an Avrupa, Amerika'yla aynı seviyedeyiz. Aynı yöntemleri 

kullanıyoruz, sadece kriyo bankası sayısının artması gerekiyor. Biraz zor

bir teknik ama optimize edildiğinde gayet iyi sonuçlar veren bir teknik" 

dedi.

Tüm Göller Sulak Alanlar ve Çevreyi Koruma Derneği (GÖLSUDER) 

Başkanı Sibel Ozan, Denizli'deki göllerin kuruma tehlikesiyle karşı 

karşıya olduğunu belirtip, bu nedenle eskiden beri gelen göç kuşlarının 

sayısının da zamanla azaldığını söyledi. Denizli'de Çivril, Işıklı, Buldan 

ve Gök Gölleri'ni gezen GÖLSUDER Başkanı Sibel Ozan, incelemelerde

bulundu. Kuruma tehlikesi altındaki göllerden su örnekleri alan Ozan, 

çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayanlarla bir süre sohbet etti. Işıklı 

Gölü'nde tehlikenin büyük olduğuna dikkati çeken Ozan, "Eskiden Işıklı 

Gölü'nde balıklar varmış. Köylü geçimini balıkçılıkla sağlıyormuş. Şu an 

gölde balık yok denecek kadar az ve ne yazık ki göl küçülmüş durumda. 

Göllerin saz köklerinin çoğalması ve topraklaşması sonucunda alanı 

oldukça daralmış ve bu karasallaşma sonucunda gölün içerisinde 

adacıklar oluşmaya başlamış. Gölde sadece sazan ve kerevit mevcut. 

Ne yazık ki çok sayıda balık türü yok olmuş. Göl çevresinde yaşayan 

köylüler, bir an önce buranın rehabilite edilmesi gerektiğini ve onlar için 

geçim kaynağı yaratılması ve yaşam alanı açılması için çalışmalar 

yapılmasını istiyorlar" dedi. Buldan Gölü'nde daha önce bir temizleme 

çalışması başlatıldığını ancak başarılı olunamayınca durdurulduğunu 

hatırlatan Ozan, "Buldan Gölü hem ulaşım hem doğa açısından turizme 

açık bir göl. Bakımı ve rehabilitasyonu yapılırsa yerli turizme katkısı 

büyük olacaktır. Gök Göl ise ne yazık ki yok olmak üzere. Evsel ve 

tarımsal atıklar da göllerde kirliliğe yol açıyor. Bu göller eskiden su 



kuşlarının göç yolu üzerindeydi. Günümüzde bu göller yok olmak üzere 

olduğu için eskiden beri gelen göç kuşlarının sayısı da zamanla azaldı. 

Göllerin sularından örnekler alıp, tuz, PH değerleri ölçmek üzere analize 

gönderdik" diye konuştu.Fındıklı Parkı'nın metro inşaat şantiyesi olarak 

kullanılmaması için imza kampanyası başlatıldı. Boğaz hattında 

Beşiktaş’a kadar uzanan bölgede bulunan tek çocuk parkının içinde yer 

aldığı Fındıklı Parkı’nın "metro" inşaat şantiyesi haline getirileceği iddiası

bölge sakinlerini harekete getirdi. Change.org üzerinden başlatılan 

kampanyanın çağrı metninde şöyle denildi: “Boğaziçi girişinin nadir 

yapılaşmamış, tarih, kültür ve doğal peyzaj alanlarından olan; Beşiktaş'a 

kadar sahilde tek çocuk oyun alanının ve yeşil alanın bulunduğu, deniz 

ile buluşabildiği ve nefes alabildiği Fındıklı Parkı başta olmak üzere 

Kabataş sahilindeki tüm yeşil alanlar, parklar İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi tarafından "metro" inşaat şantiyesi haline getirilmek üzere 

yapımcı şirkete teslim edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Parkın 

üzerindeki çocuk oyun araçları sökülmüş, şantiye yetkililerince bütün 

ağaçların kesileceği/söküleceği bilgisi aktarılmaktadır. Parkımıza sahip 

çıkalım… Tarihimize sahip çıkalım. Beyoğlu kent savunmasına destek 

verelim” Kampanyaya change.org üzerinden erişilebiliyor.

Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle, esen kalın.
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