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Özet 

Kampüste yaşayan memelilerin çeşitliliğini, bolluk ve dağılımlarını anlamak için 2017 yılı 
boyunca fotokapan ile büyük memeli; canlı yakalama kafesleri ile küçük memeli ve akustik 
izleme yöntemleri ile yarasa saha araştırmaları gerçekleştirilmiştir.  

Büyük memeliler için 3 Haziran – 12 Ağustos tarihleri arasında beş adet fotokapan arazide 
değişik habitatları temsil eden noktalara yaklaşık 2’şer gün bırakmıştır (Şekil 1, Şekil 4). 
Takiben 24 Ağustos – 30 Kasım arasında fotokapanlar daha iyi görsel malzeme elde edebilmek 
için uzun süreli araziye bırakılmıştır. 2’şer günlük standart gözlemlerde fotokapanlar 106 
lokasyonda 52 gün çalışmış ve 229 fotokapan günü çaba sarfedilmiştir. Yapılan fotokapan 
çalışmaları sonucunda kampüs alanı içerisinde 6 memeli türü tespit edilmiştir (Tablo 1). 
Kampüs içerisinde en çok görülen türler sırasıyla kedi, kızıl tilki, kaya sansarı, porsuk, kirpi ve 
köpek olmuştur. Kampüs içerisinde en çok görülen tür kedi olmasına rağmen en çok aktivite 
kaydı tilki için kaydedilmiştir. Bunun nedeni ise tilkinin fotokapan önünde daha fazla zaman 
geçirmesinden kaynaklanmaktadır. Görüldüğü gibi kampüs içerisinde canlı çeşitliliğinin tespit 
edilmesinde fotokapanlar istenilen veriyi elde etmeyi sağlayarak, hayvanların ekolojisi, 
davranışı ve koruma konuları hakkında önemli bilgiler vermektedir.  

Küçük memeli faunasını belirlemek için, 6–9 Ekim tarihleri arasında arazi çalışmaları 
yapılmıştır (Şekil 2, Şekil 5). Küçük memelileri için üç farklı boyutta 80 adet canlı yakalama 
kapanı kullanılmıştır. Böcekçiller için 6 x 4.5 x 17 cm boyutlarında 20 canlı yakalama kapanı 
ve yem olarak kıyma kullanılmıştır. Kemiriciler için 45 Sherman tipi, 15 adet ahşap (15 x 10 x 
35 cm) canlı yakalama kapanı ve fıstık ezmesi yem olarak kullanılmıştır. Tuzaklar 
yerleştirilirken, çalışma alanının habitat örüntüsü açısından heterojenliğini temsil etmeye özen 
gösterilmiştir. Tuzaklar, akşamüstü saatlerinde kurulmuş ve sabah saatlerinde kontrol 
edilmiştir. Yakalanan bireyler, tür teşhisleri yapıldıktan sonra yakalandıkları yere geri 
bırakılmıştır. Ayrıca, saha araştırması sırasında memeli tür teşhisine izin verecek ayak izi, dışkı, 
kıl, yuva gibi belirti ve işaretlerden de yararlanılmıştır. Toplamda 3 küçük memeli türü 
kapanlarda yakalanarak kaydedilmiş, 5 tür için ise arazide iz ve dışkı bulunmuştur (Tablo 1). 

Kampüste yayılış gösteren yarasa türlerini ve dağılımlarını ortaya çıkarmak için Nisan ayında 
akustik saha araştırması yapmıştır (Şekil 3, Şekil 6). Bu kapsamda 11-15 Nisan tarihleri 
arasında hem sabit istasyonlarda hem de hareketli kesit istasyonlarında geceleri akustik dinleme 
çalışması yapılmıştır. Statik istasyonlarda toplam 52 saat kayıt alınmış ve 1864 adet yarasa 
geçişi tespit edilmiştir. Transekt örneklemesinde ise yaklaşık 8 saatte toplam 756 adet kayıt 
alınmıştır. Akustik kayıtların analizleri sonucunda, alanda en az dokuz yarasa türü bulunduğu 
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tespit edilmiştir (Tablo 1). Bu türlerden beşi tür bazında; dördü ise taksonomik grup bazında 
tanımlanabilmiştir. Bazı yarasa türlerinin ekolokasyon sesleri birbirine benzerlik 
gösterdiğinden tür bazında tanımlama her zaman mümkün olmamaktadır. Anadolu’da bulunan 
yarasa türlerinin dağılımları göz önünde bulundurulursa, Erdemli kampüsünde 25 tür 
gözlenmesi muhtemeldir. Kampüs alanında en çok tespit edilen tür Beyaz Şeritli Yarasa 
olmuştur. Kampüsün yolun üst kısmında bulunan kısmında ise daha çok yüksekten uçan yarasa 
türleri (Akşamcı Yarasa ve Serbest Kuyruklu Yarasa gibi) belirlenmiştir. 

Bu proje kapsamında arazi çalışması gerçekleştirilmese de ODTÜ Erdemli Kampüsünde çeşitli 
deniz memelileri de gözlenmektedir. Deniz Memelileri için eski kayıtlardan ve gözlemlerden 
derleme yapılmıştır. Kampüs limanında yıl içinde sıklıkla Afalina ve Tırtak; nadiren Akdeniz 
Foku gözlenmektedir. 15 Kasım 2017 tarihinde enstitü kıyılarında Kızıl Deniz göçmeni olan 
iki Kambur Yunus gözlenmiş ve fotoğraflanmıştır. Ayrıca, 5 Şubat 2001 yılında Alata ile Tırtar 
Limanı arasından kıyıdan yaklaşık 750 m mesafeden 5-10 Fin Balinası (Baloneptera physalus) 
geçiş yaptığına dair kayıtlar vardır (13:00-14:45). 

 
Şekil 1. Fotokapan çalışmalarından bir kare. Araştırıcılar kampüste seçilen noktalara eşit efor 
temsil edecek şekilde fotokapanları yerleştirdiler. 
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Şekil 2. Küçük memeliler için canlı yakalama kapanları ile yapılan araştırmalardan bir kare. 
Araştırıcılar yem koyulan kapanları gece boyu sahada bırakarak küçük memelileri tespit 
ediyorlar.  

 
Şekil 3. Akustik saha araştırmasından bir kare. Araştırıcılar gece boyu çalışacak olan akustik 
dinleme cihazlarını kuruyorlar. 

Bu çalışmalarda şimdiye kadar kampüste insan hariç 20 memeli taksasının (13 taksa tür bazında 
tanımlanabilmiştir) varlığı belirlenmiştir (Tablo 1). 7 taksa ise cins bazında tanımlanabilmiştir. 
Ayrıca kampüs habitatı dikkate alındığında 6 türün kampüste bulunması olasıdır. Tespit edilen 
türlerden kedi ve köpek doğal olmayıp, insan tarafından varlığı sürdürülen türlerdir. Gözlenen 
türlerden Kaya Sansarı, Kızıl Tilki ve Porsuk’un yayılış alanları yoğun şehirleşme ve insan 
baskısından dolayı oldukça daralmıştır (Şekil 7). Ayrıca, Mersin kentinde deniz kıyısı ile vadi 
bölgeleri arasında yoğun araç geçişli yollar olduğundan bu türlerin kıyılara ulaşmaları 
zorlaşmaktadır. ODTÜ Erdemli Kampüsü alanları arasındaki geçiş kanalları türlerin deniz 
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kıyısına ulaşımını kolaylaştırmaktadır. ODTÜ Erdemli kampüsünün kıyı şeridi yani yolun 
denize doğru olan kısmının insanlar tarafından daha fazla kullanılmıştır. Doğal hali bozularak 
limon, okaliptus gibi ağaçlar ekilmiş ve alan büyük çoğunlukla bozulmuştur. Bozuk alanlarda 
insana bağımlı yaşayan kemirici türleri (Rattus rattus ve Mus domesticus) yoğun olarak 
bulunmaktadır. Nispeten daha az bozulmuş olan yolun üst kısmındaki alanda Akdeniz 
kuşağının bitki örtüsünü temsil eden kızılçam ve makilik alanlar mevcuttur. Bu alanlarda 
çoğunlukla diğer memeli türlerini görmekteyiz. Büyük memeli türlerinin alanı kullanması ve 
yerleşmesi bu alanı ekolojik olarak önemli kılmaktadır. Ancak kampüs hayatı gibi insan 
etkisinin bu alanlarda sınırlandırılması ve alana faunanın geçişini sağlayan önlemlerin alınması 
doğal hayatın sürdürülmesi bakımından gereklidir. Ekolojik özellikleri bozulan alanlar için 
iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. Örneğin tel örgüyle çevrelenmiş olması fauna girişini 
engelleyebilir. Fauna giriş ve çıkışını sağlayacak geçitlerin yapılması değerlendirilmelidir. 
Ayrıca kampüste fotokapan çalışmasında en çok gözlem kediler üzerine yapılmıştır, bu insan 
tarafından beslenen kedi popülasyonunun kampüsün tamamında diğer türler için bir baskı 
olduğuna işaret etmektedir. Bu açıdan kampüsteki yabanileşmiş kedi popülasyonlarının 
ekolojik açıdan sürdürülebilir bir seviyede tutulması gerekmektedir.  

 
 

 
Şekil 4. Kampüs içerisinde yerleştirilmiş fotokapanların yerleri. Yeşil yıldızlar memeli 
hareketliği yakalanan kameraları temsil etmektedir. 
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Şekil 5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü yerleşkesinde canlı küçük 
memeli yakalama tuzaklarının yerleştirildiği yerler. 
 

 

Şekil 6. Statik akustik yarasa izlemesi yapılan noktalar. 
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Şekil 7. ODTÜ Erdemli Kampüsünde fotokapanlar tarafından görülen memeliler. a) Kızıl Tilki 
b) Kirpi c) Kaya Sansarı d) Porsuk. 
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Tablo 1. ODTÜ Erdemli Kampüsü’nde saha araştırmaları ile tespit edilen memeli türleri. 

Türkçe adı Bilimsel adı İngilizce Adı Yaygınlık Yöntem IUCN 

Kirpi Erinaceus 
concolor 

Southern 
White-
Breasted 
Hedgehog 

Yaygın Fotokapan, 
Ölü, Gözlem 

LC 

Bahçe Sivri 
Faresi 

Crocidura 
suaveolens 

Lesser White-
Toothed Shrew 

Seyrek Tuzak LC 

Mısır Meyve 
Yarasası 

Rousettus 
aegyptiacus 

Egyptian Fruit 
Bat 

Seyrek Gözlem LC 

Blasius 
Nalburunlu 
Yarasa 

Rhinolophus 
blasii 

Blasius’s 
Horseshoe Bat 

- Olası LC 

Akdeniz 
Nalburunlu 
Yarasası 

Rhinolophus  
euryale  

Mediterranean 
Horseshoe Bat 

- Akustik (1) NT 

Büyük 
Nalburunlu 
Yarasa 

Rhinolophus  
ferrumequinum  

Greater 
Horseshoe Bat 

- Olası LC 

Küçük 
Nalburunlu 
Yarasa 

Rhinolophus  
hipposideros  

Lesser 
Horseshoe Bat 

- Akustik (1) LC 

Mehely 
Nalburunlu 
Yarasası 

Rhinolophus  
mehelyi  

Mehely’s 
Horseshoe Bat 

- Akustik (1) VU 

Anadolu Geniş 
Kanatlı 
Yarasası 

Eptesicus 
anatolicus 

Anatolian 
Serotine Bat 

- Akustik (2) LC 

Geniş Kanatlı 
Yarasa 

Eptesicus  
serotinus 

Serotine Bat - Akustik (2) LC 

Savi’nin Cüce 
Yarasası  

Hypsugo savii Savi’s 
Pipistrelle Bat 

- Akustik LC 

Uzun Ayaklı 
Yarasa 

Myotis 
capaccinii 

Long-Fingered 
Bat 

- Akustik (3) VU 

Kirpikli Yarasa Myotis 
emarginatus 

Geoffroy’s Bat - Akustik (3) LC 

Büyük 
Farekulaklı 
Yarasa 

Myotis myotis Greater 
Mouse-Eared 
Bat 

- Akustik (3) LC 
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Bıyıklı Siyah 
Yarasa 

Myotis 
mystacinus  

Whiskered Bat - Akustik (3) LC 

Saçaklı Yarasa Myotis nattereri Natterer’s Bat - Akustik (3) LC 

Küçük 
Farekulaklı 
Yarasa 

Myotis 
oxygnathus 

Lesser Mouse-
Eared Bat 

- Akustik (3) LC 

Büyük Akşamcı 
Yarasa 

Nyctalus 
lasiopterus 

Greater 
Noctule Bat 

- Olası NT 

Küçük Ağaç 
Yarasası 

Nyctalus 
leisleri 

Leisler’s Bat - Olası LC 

Akşamcı 
Yarasa 

Nyctalus 
noctula 

Noctule Bat - Akustik LC 

Beyaz Şeritli 
Yarasa 

Pipistrellus 
kuhlii 

Kuhl’s 
Pipistrelle Bat 

Yaygın Akustik LC 

Cüce Yarasa Pipistrellus 
pipistrellus 

Common 
Pipistrelle 

- Akustik LC 

Balkan Uzun 
Kulaklı Yarasa 

Pipistrellus 
kolombatovici 

Balkan Long-
Eared Bat 

- Akustik (4) LC 

Uzun Kulaklı 
Kafkas Yarasası 

Pipistrellus 
macrobullaris 

Alpine Long-
Eared Bat 

- Akustik (4) LC 

Doğu Uzun 
Kanatlı 
Yarasası 

Miniopterus 
pallidus 

Eastern Bent-
Winged Bat 

- Olası LC 

Uzun Kanatlı 
Yarasa 

Miniopterus b 
schreibersii 

Schreiber’s 
Bent-Winged 
Bat 

- Olası NT 

Serbest 
Kuyruklu 
Yarasa 

Tadarida 
teniotis  

European Free-
Tailed Bat 

- Akustik LC 

Kızıl Tilki Vulpes vulpes Red Fox Yaygın Fotokapan, 
Dışkı, Ölü, 
Gözlem 

LC 

Porsuk Meles meles European 
Badger 

Yaygın Fotokapan, 
Dışkı 

LC 

Kaya Sansarı Martes foina Stone Marten Yaygın Fotokapan, 
Dışkı 

LC 

Akdeniz Foku Monachus 
monachus 

Mediterranean 
Monk Seal 

Seyrek Gözlem EN 

Afalina Tursiops 
truncatus 

Bottle-Nosed 
Dolphin 

Seyrek Gözlem LC 
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Kambur Yunus Sousa sp. Humpback 
Dolphin 

Seyrek Gözlem - 

Tırtak Delphinus 
delphis 

Common 
Dolphin 

Seyrek Gözlem LC 

Uzun Balina Balaenoptera 
physalus 

Fin Whale Seyrek Literatür EN 

Sincap Sciurus 
carolinensis 

Grey Squirrel Seyrek Gözlem LC 

Ev Faresi Mus domesticus House Mouse Yaygın Tuzak LC 

Kayalık Orman 
Faresi 

Apodemus 
mystacinus 

Rock Mouse Seyrek Tuzak LC 

Siyah Sıçan Rattus rattus Black Rat Yaygın Fotokapan, 
Tuzak 

LC 

Yabani Tavşan Lepus 
europaeus 

Hare Seyrek Gözlem, Dışkı LC 

Evcil Köpek Canis lupus 
familiaris 

Dog Seyrek Gözlem, 
Fotokapan 

- 

Evcil Kedi Felis catus Cat Yaygın Gözlem, 
Fotokapan 

- 
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Bazı türler hakkında genel bilgiler 

Apodemus mystacinus (Danford and Alston, 1877) – Kayalık Orman Faresi 

Kayalık orman faresi Anadolu, Gürcistan, İsrail, Lübnan, kuzey Ürdün, Suriye ve Irak’ta yayılış 
gösterir. Deniz seviyesinden 2700 metre yüksekliğe kadar yaşamaktadır. Kayalık alanlar bu tür 
için önemlidir. Kayalık içeren ormanlık, makilik ve çalılık alanlar tercih ettiği habitatlardır. Sırt 
rengi kahverengimsi gri karın kısmı beyaz renktedir ve karın kısmı sıttan belirgin bir hatla 
ayrılır.  Türkiye’de yaşayan en büyük vücuda sahip Apodemus türüdür. Diğer Apodemus 
türlerine göre kulakları daha büyük ve kuyruk vücuttan daha uzundur. IUCN verilerine göre 
asgari endişe (Least concern –LC) kapsamındadır (Amori et al. 2016). 

 

Apodemus mystacinus- Fotograf : T. Kankılıç 
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Rattus rattus (Linnaeus, 1758) – Siyah Sıçan 

R. rattus, dünyanın bütün kıtalarında bulunmaktadır. Hindistan ve olası diğer Indo-Malayan 
ülkeleri için doğal bir tür olduğuna inanılmasına rağmen, bütün kıtalara deniz yoluyla 
taşınmıştır. İnsanların ve büyük gemilerin yerleştiği bölgelerde gelişen bir kemirici 
olduğundan, en çok kıyı bölgelerinde yaygındır. Genellikle temel vejetaryen besinini içeren her 
yerde yaşayabilir. Çevik bir tırmanıcı olduğundan sıklıkla yüksek yerlerde yaşar, örneğin 
yerleşim bölgelerindeki yapıların çatılarında ya da ormanlık alanlarda ağaçta yaşayabilirler. 
Suya yakın yaşayabilmesine rağmen, nadir olarak yüzerler ve bu açıdan diğer yakın türlere 
benzemezler ve yapı kanalizasyonlarında ya da sulak alanlarda seyrek bulunurlar. R. rattus 
nispeten büyük kulaklarıyla ve vücudundan her zaman daha uzun bir kuyrukla orta büyüklükte 
bir sıçandır. Bireylerin ağırlığı 70 ile 300 gr. arasında, 16 ila 22 cm uzunluğundadır. Bu türün 
üyelerinin çoğunluğunun sırt rengi siyahtır, karın rengi ise daha açık renktedir. Siyah, 
kahverengi ve gri renklerinin değişikliği temelinde alttürlere ayrılırlar (Corbet and Southern 
1977, Grzimek 2003). IUCN verilerine göre asgari endişe (Least concern –LC) kapsamındadır 
(Krystufek et al. 2016).  
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Mus domesticus (Schwarz & Schwarz, 1943) - Ev Faresi  

Ev faresi köken olarak palearktik bölge türüdür. Ancak insan ile bağlantılı yaşadığı için 
Antartika hariç tüm dünyaya yayılmıştır. Sırt renkleri soluk şekilde koyu gri, kahverengi ve 
sarımsı kahverengiye kadar değişkenlik gösterir. Karın kısmı beyaz renktir ve yan kısımlardaki 
hat belirsizden oldukça keskin arasında değişkenlik gösterir. Kuyruk uzunluğu M. macedonicus 
türünden farklı olarak vücut uzunluğundan fazladır. Çoğunlukla yerleşim yerleri çevresinde, 
tahıl ambarları, ahırlar, sazlık ve çalılık alanlar tercih ettiği alanlar olmasına rağmen yüksek 
uyum yeteneğinden dolayı beslenebildiği her yer yaşam alanı olabilir (Kryštufek and Vohralík 
2009).  IUCN verilerine göre asgari endişe (Least concern –LC) kapsamındadır (Musser et al. 
2016). 

 

Mus domesticus- Fotograf : T. Kankılıç 
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Crocidura suaveolens (Pallas, 1811)- Bahçe Sivri Faresi 

Bahçe sivri faresi diğer sivrifare türlerine göre Palearktik bölgede geniş yayılışa sahip olan 
türlerden biridir. Atlantik kıyısı İspanya’dan doğuya doğru Sibirya’ya kadar yayılış gösterir. 
Sırt rengi kahverengiden siyaha yakın koyu kahverengiye değişmekte olup karın rengi gridir. 
Yanalda sırt karın hattı belirsizdir. Kuyruk vücudun yarısından daha uzundur. Sulak alanlarda 
sazlık alanlarda, bahçelik ve böğürtlenlik gibi çalılık alanların altında bulunurlar (Kryštufek 
and Vohralík 2001). Yüksek metabolizmaya sahip olup gececil ve böçekçil beslenirler. IUCN 
verilerine göre asgari endişe (Least concern –LC) kapsamındadır (Vohralík et al. 2007). 

 

Fotograf www.biolib.cz sitesinden alınmıştır. Milan Korinek aittir. 

  

http://www.biolib.cz/
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Erinaceus concolor Martin, 1837- Kirpi 

Kirpi Anadolu, Kafkasya, Kuzey Irak, Suriye, İsrail ve Kuzey batı İran’da yayılış gösteren 
böcekçil türlerden biridir. Anadolu’da oldukça yaygın olarak bulunur.  Park, bahçelerden çalılık 
ve ormanlık alanlarda ve nemli alanlarda yaşayabilirler. Genelde tek başına yaşar. Çok nadiren 
dişiler ve erkekler çok kısa süre için yuvayı paylaşırlar. 7-10 yıl yaşarlar. Genelde 
eklembacaklılarla, böceklerle, solucanlarla beslenirler. Nadiren kurbağa, kertenkele, jüvenil 
kemirgenleri, kuş yumurtalarını, küçük fareleri ve balıkları da kapsayan leşlerle de beslenir. 
Sırt kısmı 2-2,5 cm olan kırçıllı dikenlerle kaplıdır. Ergin birey yaklaşık 30 cm kadar olup 
ağırlığı 500-1200 gr arasındadır (Kryštufek and Vohralík 2001). IUCN verilerine göre asgari 
endişe (Least concern –LC) kapsamındadır (Amori et al. 2016).  

 

Erinaceus concolor  - Fotograf : T. Kankılıç 
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Lepus europeus Pallas, 1778- Yabani Tavşan 

İspanya’nın kuzeyinden, İskandinavya ülkelerinin güneyinden, Ortadoğu’nun kuzey 
kesimlerinden Sibirya’nın doğusuna kadar uzanan bir yayılışa sahiptir. Türkiye’de yaygın 
olarak bulunur. Yüksek bir adaptif yeteneğe sahiptir ve bu yüzden habitat alanı geniştir. Deniz 
seviyesinde çalılık, ormanlık ve açık arazilerde, bataklık alanlarda bulunurken, bazı yerlerde 
2500 metre yüksekliğe kadar yaşarlar. Bir çok karnivor türünün temel besinini oluşturur. 
İnsanlar tarafından yoğun olarak avcılığı yapılmaktadır. Trakya bölgesinde bu yüzden sayıları 
oldukça azalmıştır. Yaklaşık olarak 2-7 kg bir ağırlığa sahiptirler. Yaz kürkü kahverengi olup 
kış kürkü daha açık yada beyaz renktedir (Mitchell-Joneset al 1999). IUCN verilerine göre 
asgari endişe (Least concern –LC) kapsamındadır (Smith et al. 2008). 

 

Lepus europeus- Fotograf : T. Kankılıç 
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Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)- Kızıl Tilki 

Kızıl Tilki tüm kuzey yarımkürede yayılış gösteren Carnivora ordosunun en geniş yayılış 
gösteren türüdür. Türkiye’nin ise her bölgesinde görülür. Yüksek uyum yeteneğine sahip olup 
aynı zamanda fırsatçı omnivordurlar. Birçok alanda insanla yakın ilişki içerisindedir ve birçok 
habitatta hatta kentsel alanlarda bile başarılı yaşayabilirler. Nokturnal canlılar olmalarına 
rağmen çoğu sessiz ve sakin yerlerde diurnaldır. Her bir grupta yetişkin ve birkaç dişi tilki 
vardır. Dişi tilkiler çoğunlukla akrabadır ve yavrulamayan dişiler yavru tilkilere bakar. Dişi 
tilkiler arasındaki hiyerarşik sistemde ise grup içerisindeki çoğu dominant dişilerin üremesiyle 
kısıtlanır. Çoğunlukla kemiriciler ve tavşanlar ile beslenirler. Kuşlar, tavuklar ve 
omurgasızlarla beslenebilirler. Meyve ve tahıl yedikleri de bilinir. Doğal yaşamda maksimum 
9 yıl yaşarlar. Üreme zamanları Aralık- Şubat ayları arasındadır. 50 gün süren gebelikten sonra 
3-5 yavru doğurur.  Yavrular 7-8 aylık iken ebeveynden ayrılır ve 10 aylık iken üreme 
olgunluğuna erişebilir. İnsanlar tarafından kürkü ve bazı yerlerde eti için avlanmaktadırlar 
(Mitchell-Joneset al 1999). IUCN verilerine göre asgari endişe (Least concern –LC) 
kapsamındadır (Hoffmann and Sillero-Zubiri 2016). 

 

Vulpes vulpes- Fotograf : T. Kankılıç 
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Martes foina (Erxleben, 1777)- Kaya Sansarı 

Kaya Sansarı Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkeleri dışında Avrupa’da ve Orta Asya’nın güney 
doğusundan Kuzey Myanmar’a kadar yayılış gösterir. Türkiye’de düz ve geniş ovalar hariç her 
tarafta bulunur. Ormanlık alanlar ve kenarlarında, bahçelik ve insana yakın yerleşim alanlarında 
özellikle kayalık bölgelerde yuvalanırlar. Yuvalarını ise ağaç oyuklarına, taş yığınlarına, tavan 
arasına, ahır, ambar, evlerin çatı katlarına yaparlar. Nadiren yere çukur kazar. Nokturnaldir. 
Kaya sansarı fırsatçı bir hayvandır. Küçük memeliler, kuşlar ve yumurtaları en çok tercih ettiği 
besinlerdir. Kümes hayvanları, omurgasız türlerle ve zaman zaman böğürtlen, kuşburnu gibi 
meyvelerle ve tohumlarla beslenir. Genellikle yalnız yaşar fakat şehirlerde yaşayanlarda 4-5 
hayvan grup oluşturarak yiyecek ararlar. Sırt kürkleri koyu kahverengi olup yoğun ve sık 
tüylere sahiptir. Karın kısmı çene altından ayaklara kadar uzanan beyaz kürklüdür (Mitchell-
Joneset al 1999). Esaret altında 18 yıl yaşarlar. Doğada ise 10 yıl yaşarlar. İki senede bir ürerler. 
Uzun süreli bir latent fazı (Haziran-Temmuz-Şubat ayı sonu) geçirir, gerçek gebeliğin nispeten 
daha kısa (Şubat-Nisan sonu) olduğu uzun bir gebelik süresi (243-263 gün) ile karakterizedir 
(Steklenev 2014). Ölüm nedenleri sıklıkla insan aktiviteleriyle (tuzak kurma, ateş etme, yüksek 
oranda yol kazaları) özellikle yavrulama zamanının gelmesiyle olmaktadır. IUCN verilerine 
göre asgari endişe (Least concern –LC) kapsamındadır (Abramov et al. 2016). 



 18 ODTÜ Erdemli Kampusu Memelileri 

 

Martes foina -Fotograf Frank Hecker –  

http://naturfoto-hecker.photoshelter.com/image/I0000e6AdC23ANaY 
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Meles meles (Linnaeus, 1758)- Porsuk 

Porsuk palearktik bölgede yaygın olarak yaşayan bir karnivordur. Rusya’da Orta Volga’ya 
kadar, Avrupa’da Fillandiya’ya kadar, Kafkasya, İran, Irak, İsrail'e, Orta Asya'nın güney 
dağlarına kadar yayılış gösterir. Türkiye’de ise heryerde görülür. Uyum yetenekleri son derece 
yüksek olan porsuğun ideal yaşam alanı iğne yapraklı ve karışık orman kenarlarıdır. Buna ek 
olarak tarım arazileri, otlak alanlar, bozkırlar ve yarı stepler, ayrıca su kenarı yaşam alanlarını 
da işgal edebilirler. 10-20m.’ye ulaşan yer altı tünellerinde bir giriş deliği ve birçok odacık 
bulunur. Porsuk ininin içinde 2-3 porsuk bir yuva odacığını paylaşır. Bölgesel sosyal 
gruplar(klanlar) oluştururlar fakat beslenme alanlarında arada bir yakındaki gruplarla kavga 
ederler. Gruptaki her bir üye kendi başına yemek aramaya meyillidir. Bazı gruplar 2-25 yetişkin 
(ortalama 8) kadar geniş bir üyeye sahiptir. Çoğu gruplarda dişi bireylerin sayısı erkek 
bireylerinkinden fazladır. Nokturnal canlılardır fakat rahatsız edilmediği zamanlarda 
alacakaranlıkta da görülür. Omnivordur ve fırsatçı olarak beslenirler. Yer solucanları, böcekler, 
tırtıllar, yaban arıları, arı yuvaları ve kuş yumurtalarıyla beslenir. Aynı zamanda çiçek 
soğanları, meyve, fındık, yaban mersini, ahududu, yulaf, buğdayla da beslenir. İlkbaharda ve 
yazın ilk zamanlarında daha çok karnivor olma eğilimindedir. Kısa, tıknaz, güçlü üyelere ve 
kısa bir kuyruğa sahiptir. Dişi ve erkek bireylerin ağırlıklarında farklılık vardır. Dişiler 6,6 -
13,9 gr, erkeler 9,1-16,7 gr arasında değişmektedir. Her iki cinste 56 cm'den 90 cm'ye kadar 
olan baş-gövde uzunluğu gösterir. 14-16 yıl yaşarlar. Yıl boyunca üreme gösterebilirler, 
bununla birlikte çoğunluğun üremesi şubat –mayıs arası ya da ağustos- ekim arasında 
gerçekleşir. Gebelik süresi 9-12 ay sürer ve 1-6 yavru doğurabilir. Yavrular yaklaşık olarak 2,5 
aylıkken sütten kesilir ve 1 yıl üreme erginliğine ulaşır (Wang 2011). IUCN verilerine göre 
asgari endişe (Least concern –LC) kapsamındadır (Kranz et al. 2016). 
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ODTÜ Erdemli Kampüsünde fotokapan çalışması ile tespit edilen memeli türleri 

Dilara Akpınar, Batuhan Çağrı Yapan, Korhan Özkan 

Deniz Bilimleri Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mersin, Türkiye 

 

Özet 

Bu çalışma Ekolojik Kampüs Projesi çerçevesinde ODTÜ Erdemli kampüsünde bulunan büyük 
memeli hayvanları fotokapan ile tespit etmek için gerçekleştirilmiştir. 3 Haziran – 12 Ağustos 
2017 tarihleri arasında beş adet fotokapan arazide değişik habitatları temsil eden noktalara 
yaklaşık 2’şer gün bırakmıştır. Takiben 24 Ağustos – 30 Kasım 2017 arasında fotokapanlar 
daha iyi görsel malzeme elde edebilmek için uzun süreli araziye bırakılmıştır. 2’şer günlük 
standart gözlemlerde fotokapanlar 106 lokasyonda 52 gün çalışmış ve 229 fotokapan günü çaba 
sarfedilmiştir. Yapılan fotokapan çalışmaları sonucunda kampüs alanı içerisinde 6 memeli türü 
tespit edilmiştir. Kampüs içerisinde en çok görülen türler sırasıyla kedi, kızıl tilki, kaya sansarı, 
porsuk, kirpi ve köpek olmuştur. Kampüs içerisinde en çok görülen tür kedi olmasına rağmen 
en çok aktivite kaydı tilki için kaydedilmiştir.  Bunun nedeni ise tilkinin fotokapan önünde daha 
fazla zaman geçirmesinden kaynaklanmaktadır. Görüldüğü gibi kampüs içerisinde canlı 
çeşitliliğinin tespit edilmesinde fotokapanlar istenilen veriyi elde etmeyi sağlayarak, 
hayvanların ekolojisi, davranışı ve koruma konuları hakkında önemli bilgiler vermektedir. 

 

Giriş 

Canlı çeşitliliği ekosistemlerin yapı ve işleyişinde önemli rol oynamaktadır; dolayısıyla mevcut 
türlerin yok olması ya da azalması ekosistemlerin sağlığı ve sundukları hizmetler üzerinde 
dramatik etkilere sahip olabilir. Yaban hayvanları ise ekosistemlerin canlı çeşitliliğinin çok 
önemli bir parçasıdır. Yaban hayvanlarının önemli bir bölümünü oluşturan büyük memeliler 
insan etkisiyle ortaya çıkan tehditlere karşı en hassas gruplardan biridir. Bu nedenle hem doğal 
hem de insan etkisindeki ekosistemlerde büyük memelilerin bolluk ve dağılımlarını anlamak 
etkili bir ekosistem yönetimi için son derece önemlidir. 

Memeli canlıların bolluk ve dağılımlarını tespit etmek büyük zorlukları da barındırır. Pek çok 
büyük memeli gece aktiftir, uzun yıllardır insan baskısı nedeniyle bu canlılar çekingen 
karakterlidir ve gözlemcilerden başarılı bir şekilde gizlenirler. Bu nedenle standart gözlemciler 
ile bu canlıları tespit etmek oldukça zordur. İz ve dışkı tayini gibi yöntemler 
kullanılabilmektedir ancak bu yöntemler hem yüksek iş gücü hem de uzmanlık 
gerektirmektedir. Tüm bu kısıtlar dikkate alındığında bu canlıların varlığını tespit edebilmek 
amacıyla fotokapanlar kullanılması bu canlıların varlığı, bolluğu ve yayılışı hakkında tahminler 
yapabilmek için önemli imkanlar sunar. Fotokapanlar bugüne kadar vahşi hayvanların gizemli 
dünyasına girerek bu canlıların anlaşılmasına ve hayvan ekolojisi, davranışı ve korunması gibi 
çalışma alanlarında kullanılarak çok önemli veriler sağlamışlardır.  

Fotokapanlar özellikle başka türlü tespiti zor olan çekingen canlıların üzerine araştırmalarda, 
bu canlıların bolluk ve yoğunluk tahminlerinde giderek artan bir şekilde kullanılmaktadır. 
Fotokapanlar özellikle sarp arazilerde, yoğun vejetasyonla kaplı alanlarda ya da hedef türün 
geceleri daha fazla aktif olduğu durumlarda doğrudan gözlemlere çok iyi bir alternatiftir. Bu 
sayede farklı noktalarda, aynı anda ve sürekli bir şekilde gözlem yapılmasının doğuracağı 
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ekonomik, personel ve zaman kaybını ortadan kaldırılması sağlanır. Harekete ve ısıya duyarlı 
fotokapanlar modellerine göre fotoğraf veya video kaydı yapabilmektedirler. Fotokapanların 
kurulum noktaları tespit edilirken hedef türün geçit noktaları öncelikli olarak ele alınmaktadır. 
Fotokapanla yapılan çalışmalar ile insan faktörünün çalışma sahasına etkisi en az seviyeye 
indirgenir. Yapılan bu çalışmalarla yaban hayvanlarının davranışları üzerindeki insan etkisinin 
azaltılıp çalışma sahasından daha sağlıklı verim alınmasına olanak tanımaktadır. 

Yaptığımız bu çalışmada, öncelikle kampüs içerisinde bulunan memeli türlerinin envanterini 
çıkararak bu türlerin hangi alanlarda yayılış gösterdiği, aktivite deseni grafikleri ve popülasyon 
büyüklüğü hakkında veri elde edilmesi amaçlanmıştır (Şekil 1).  

 

Şekil 1: Fotokapan kurulum çalışmalarından bir örnek. Kampüs içerisinde seçilen bölgelerde 
memeli canlıları tespit etmek için fotokapanlar kurulmuştur.  
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Materyal metot 

ODTÜ Erdemli kampüsünde yayılışı bulunan büyük memeli hayvanların belirlenmesi amacıyla 
3 Haziran- 30 Kasım 2017 tarihleri arasında kampüsün değişik bölgelerine fotokapanlar 
kurulmuştur. Çalışmalarda 2 adet Cuddeback marka C1 model ve 3 adet Cuddeback marka E3 
model fotokapan kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamında 3 Haziran – 12 Ağustos tarihleri 
arasında ise karşılaştırılabilir standart efor içeren bir gözlem yöntemi benimsenmiştir. Her bir 
fotokapan eşit efor için yaklaşık 2 gece arazide bırakılmış ve kapan başına ortalama 44 saat 35 
dakika (varyans: ± 12 saat 41 dakika) çalışma zamanı kullanılmıştır. Bu standart çalışmada 
toplam 106 noktada 52 gün fotokapan kurulmuş ve 229 fotokapan günü çaba sarf edilmiştir. 
Bazı günlerde teknik nedenlerden dolayı bazı fotokapanlar kullanılamamıştır. Fotokapanların 
kurulduğu noktalar kampüste bulunan habitatları en uygun şekilde temsil etmesi için seçilmiş 
ve her bölgede yeterli efor harcanmasına dikkat edilmiştir. Arazi çalışmalarının yürütüldüğü 
106 lokasyon şekil 2’de gösterilmiştir.   Standart çalışma dışında memeli gözlenen bölgelere 
daha uzun süreli fotokapan kurularak hem memeli canlıların davranışları üzerine daha fazla 
bilgi hem de daha iyi görsel malzeme edinilmesi hedeflenmiştir. 

 
 

Şekil 2: Kampüste standart gözlemler kapsamında ikişer gece için fotokapan kurulan 
lokasyonlar. Herhangi bir memeli aktivitesi gözlenen lokasyonlar yeşil yıldız ile belirtilmiştir. 

 

 

Sonuçlar 
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Gözlemlerde ODTÜ Erdemli Kampüsünde 4 familyaya ait 6 memeli türü görülmüştür (Tablo 
1). Yapılan araştırmada en çok aktivite kaydı (toplam fotoğraf sayısı) kızıl tilki için alınmıştır 
(162 toplam aktivite kaydı) (Şekil 3). Kızıl tilkiyi, kedi, kaya sansarı, porsuk, kirpi ve köpek 
takip etmiştir. Kayıtlar birey aktivitesi için analiz edildiğinde ise (aynı zamanda aynı birey için 
alınan fotoğraflar tek aktivite olarak değerlendirildiğinde) en çok aktivite kedi için gözlenmiştir 
(Şekil 5). Kediyi sırasıyla kızıl tilki, kaya sansarı, porsuk, kirpi ve köpek takip etmiştir. Bu 
farklılığın kızıl tilkinin fotokapan önünde daha fazla zaman geçirmesi nedeniyle gerçekleştiği 
gözlenmiştir.  

Yapılan calışmada ayrıca yaban tavşanı, kaya sansarı, tilki türleri için dışkı örnekleri ve porsuk 
iskeleti de kaydedilmiştir (Şekil 4). 

Kaya sansarı, porsuk ve kirpi için gün batımını takiben gece yarısına kadar yoğun bir aktivite 
kaydedilmiştir (Şekil 8, Şekil 9, Şekil 11). Tilki için ise en yoğun aktivite gün doğumu ve 
sabahın erken saatlerinde gözlenmiştir (Şekil 6). Kedi için öğlen saatleri hariç gün boyu aktivite 
gözlenirken köpek için az sayıda gün ortası kaydı alınmıştır (Şekil 5 ve Şekil 12). 

Tablo 1: Kampüs içerisinde görülen türler 

 

             

Şekil 3: Çalışmalarda elde edilen türlerin kayıt sayısına ilişkin veriler 

  

Familyası Bilimsel Adı Yaygın Adı İngilizce Adı 
Canidae Canis lupus familiaris Köpek Dog 
Canidae Vulpes vulpes Kızıl tilki Red fox 
Felidae Felis catus Kedi Cat 
Mustelidae Martes foina  Kaya sansarı Beech marten 
Mustelidae Meles meles Porsuk European badger 
Erinaceidae Erinaceus concolor Kirpi Southern white-breasted hedgehog 
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Şekil 4: Kaya sansarı dışkısı (üst sol), tilki dışkısı (üst orta ve sağ), yaban tavşanı dışkısı (alt 
sol), porsuk kafatası (alt sağ) 

 

Yapılan bu çalışmada kedinin öğlen vakitleri haricinde gün boyu aktif olduğu gözlenmiştir 
(Şekil 5). Haritada da görüldüğü gibi kampüsün her yerinde kedi fotokapan aktivitesi 
gözlenmiştir. 

Kızıl tilki ise geceyarısı ve sabah erken saatlerde aktif olduğu gözlenmiş ve haritada görüldüğü 
gibi su kanalı, ormanlık alan ve taş ocağında  gözlenmiştir (Şekil 6). Bu türün yavru bireylerinin 
kirpi ile beslendiği de kaydedilmiştir (Şekil 7). Kaya sansarı gün batımını takiben sabahın ilk 
saatlerine kadar aktif olduğu gözlenmiştir. Haritada da görüldüğü gibi kampusün sahil 
kısımlarında, ormanlık alanda ve ve taş ocağında tespit edilmiştir (Şekil 8). Porsuk gece yarısı 
ve sabahın ilk saatlerine kadar aktif olduğu görülmüş ve ormanlık alanda ve taş ocağı civarında 
gözlemlenmiştir (Şekil 9). Ayrıca kampüsün sahil kesiminde porsuğa ait olduğu düşünülen 
beslenme izleri (arı yuvası için toprağı kazma) bulunmuştur (Şekil 10). Kirpi ise gün batımını 
takiben ve gece yarısı aktif olduğu görülmüş ve sadece sahil kesiminde gözlemlenmiştir (Şekil 
11). Ancak kampüste geceleri yaygın olarak gözlenmektedir, fotokapanlarda az rastlanması 
türün davranış ve boyutunun fotokapan çalışmaları için uygun olmamasından 
kaynaklanmaktadır. Köpek için ise gün ortasında aktif olduğu görülmüş olup az kayıt alınmıştır. 
Köpek aktivitesi haritada da görüldüğü gibi kampüsün sahil kısmında gözlenmiştir (Şekil 12). 
IUCN kriterlerine göre değerlendirildiğinde; kızıl tilki, kaya sansarı, porsuk ve tilki düşük riskli 
(Least Concern) olarak sınıflandırılır. Geniş yayılışlı ve nüfusu yüksek olan taksonlar bu sınıfa 
girerler. 
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Şekil 5: Çalışma alanında elde edilen kedi kayıtlarının saatlere göre aktivite deseni dağılımı. 
Kampüsün içerisinde kedinin görüldüğü yerlerin haritası (yeşil yıldız olan yerlerde kedi kaydı 
bulunmaktadır). Fotokapan tarafından çekilen bir kedi fotoğrafı  
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Şekil 6: Çalışma alanında elde edilen kızıl tilki kayıtlarının saatlere göre aktivite kaydı dağılımı. 
Kampusün içerisinde tilkinin görüldüğü yerlerin haritası (yeşil yıldız olan yerlerde tilki kaydı 
bulunmaktadır). Fotokapan tarafından çekilen bir tilki fotoğrafı. 
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Şekil 7: Çalışma alanında elde edilen kaya sansarı kayıtlarının saatlere göre aktivite kaydı 
dağılımı (yeşil yıldız olan yerlerde kaya sansarı kaydı bulunmaktadır). Kampusün içerisinde 
kaya sansarının görüldüğü yerlerin haritası. Fotokapan tarafından çekilen kaya sansarı 
fotoğrafı. 
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Şekil 8: Çalışma alanında elde edilen porsuk kayıtlarının saatlere göre aktivite kaydı dağılımı. 
Kampusün içerisinde porsuğun görüldüğü yerlerin haritası (yeşil yıldız olan yerlerde porsuk 
kaydı bulunmaktadır). Fotokapan tarafından çekilen porsuk fotoğrafı 
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Şekil 9: Çalışma alanında elde edilen kirpi kayıtlarının saatlere göre aktivite kaydı dağılımı. 
Kampusün içerisinde kirpinin görüldüğü yerlerin haritası (yeşil yıldız olan yerlerde kirpi kaydı 
bulunmaktadır). Fotokapan tarafından çekilen kirpi fotoğrafı 
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Şekil 10: Çalışma alanında elde edilen köpek kayıtlarının saatlere göre aktivite kaydı dağılımı. 
Kampusün içerisinde köpeğin görüldüğü yerlerin haritası (yeşil yıldız oyerde köpek kaydı 
bulunmaktadır). Fotokapan tarafından çekilen köpek fotoğrafı. 
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Şekil 11: Kirpiyle beslenen tilki yavrusu 

 

Şekil 12: Porsuğa ait olduğu düşünülen beslenme izleri (arı yuvası için toprağı kazma) 
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Amaç 

Amaç, Erdemli, Mersin’deki Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü 
yerleşkesinin küçük memeli faunasını belirlemektir (Şekil 1). 

Çalışma Alanı 

Çalışma alanı, doğal olarak Deniz Bilimleri Enstitüsü yerleşkesinden oluşmaktadır. Bu 
yerleşke, yaklaşık 2,0 km uzunluğundaki ve 0,5 km genişliğindeki bir alana yayılmaktadır 
(Şekil 1). Bu alandaki baskın arazi örtüsü tipleri, Küresel Arazi Örtüsü Haritası (GlobCover 
2009, http://due.esrin.esa.int/page_globcover.php) temel alınarak, “mozaik vejetasyon (otlak, 
çalılık, orman; % 50-70) / tarım alanı (% 20-50)”, “açık kapalı (> %15) çalılık (< 5 m)” ve 
“mozaik orman veya çalılık (% 50-70) / otlak (% 20-50)” tipleridir. Ayrıca, bu alan, baskın 
olarak kuzeybatı yönünde “mozaik tarım alanı (% 50-70) / vejetasyon (otlak, çalılık, orman; % 
20-50)” ve kuzeydoğu yönünde ise “tarım alanları” arazi örtü tipleri ile çevrelenmiştir. Burada 
belirtilmesi/hatırlatılması gereken önemli bir nokta, Küresel Arazi Örtüsü Haritası’nın 
çözünürlüğüne göre çalışma alanının oldukça küçük olduğudur. Ancak yine de arazi tipleri 
açısından yapılan bu değerlendirme, çalışma alanının habitat örüntüsünün homojen olmadığını 
göstermesi bakımından önemlidir. 

Yöntem 

Küçük memeli faunasını belirlemek için, 6–9 Ekim 2017 tarihleri arasında Deniz Bilimleri 
Enstitüsü yerleşkesinde arazi çalışmaları yapılmıştır. Küçük memelileri için üç farklı boyutta 
80 adet canlı yakalama kapanı kullanılmıştır. Böcekçiller için 6x4.5x 17 cm boyutlarında 20 
canlı yakalama kapanı ve yem olarak kıyma kullanılmıştır. Kemiriciler için 45 Sherman tipi, 15 
adet ahşap (15x10x35 cm) canlı yakalama kapanı ve fıstık ezmesi yem olarak kullanılmıştır. 
Tuzaklar, akşamüstü saatlerinde kurulmuş ve sabah saatlerinde kontrol edilmiştir. Tuzaklar 
yerleştirilirken, çalışma alanının habitat örüntüsü açısından heterojenliğini temsil etmeye özen 
gösterilmiştir (Şekil 1). Yakalanan bireyler, tür teşhisleri yapıldıktan sonra yakalandıkları yere 
geri bırakılmıştır. Büyük memelilerin gözlenmesi ve kaydedilmesinde temelde fotokapan, 
küçük video kamera ve SLR fotoğraf makinesi gibi malzemeler kullanılmıştır. Ayrıca, memeli 
tür teşhisine izin verecek ayak izi, dışkı, kıl, yuva gibi belirti ve işaretlerden de yararlanılmıştır. 
Kemirici ve böcekçil türlerin teşhisleri Kryštufek ve Vohralík 2001 ve 2009’a göre yapılmıştır.  
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Ahşap kapan 

 

Böcekçil kapanı 

 

Sherman tipi kapan 

 

Sonuçlar 
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Arazi çalışmaları sonucunda memeli sınıfından Rodentia ordosuna ait 3 tür (Rattus rattus, Mus 
domesticus ve Apodemus mystacinus), Soricomorpha ordosuna ait 1 tür (Crocodura 
suaveolens), Erinaceomorpha ordosuna ait 1 tür (Erinaceus concolor), Lagomorpha ordosuna 
ait 1 tür (Lepus europaeus) ve Carnivora ordosuna dâhil olan üç tür (Vulpes vulpes, Martes 
fonia, Meles meles) olmak üzere yarasalar dışında toplamda 9 karasal memeli türü tespit 
edilmiştir. Tespit edilen türler, birey sayısı ve koruma statüleri Tablo 1’ de verilmiştir. Türlerin 
tespit edildiği yerler Şekil 2’de gösterilmiştir. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü yerleşkesinin kıyı şeridi yani yolun 
denize doğru olan kısmının insanlar tarafından daha fazla kullanılmıştır. Doğal hali bozularak 
limon, okaliptus gibi ağaçlar ekilmiş ve alan büyük çoğunlukla bozulmuştur. Bozuk alanlarda 
yüksek oranda gözlenen insana bağımlı yaşayan kemirici türleri (Rattus rattus ve Mus 
domesticus) yoğun olarak bulunmaktadır. Bahçelik alanlar ve binaların olduğu bu kısımlar 
ekolojik olarak işlevini yitirmiştir.  Nispeten daha az bozulmuş olan yolun üst kısmındaki 
alanda Akdeniz kuşağının bitki örtüsünü temsil eden kızılçam ve makilik alanlar mevcuttur. Bu 
alanlarda çoğunlukla diğer memeli türlerini görmekteyiz. Büyük memeli türlerinin alanı 
kullanması ve yerleşmesi bu alanı ekolojik olarak önemli kılmaktadır. Ancak kampüs hayatı 
gibi insan etkisinin bu alanlarda sınırlandırılması ve alana faunanın geçişini sağlayan 
önlemlerin alınması doğal hayatın sürdürülmesi bakımından gereklidir. Örneğin tel örgüyle 
çevrelenmiş olması fauna girişini engelleyebilir. Fauna giriş ve çıkışını sağlayacak geçitlerin 
yapılması gerekmektedir. Tablo’1 de verilen türler yaygın olarak gözlenen ve koruma 
bakımından asgari endişe gösteren türlerdir.  
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Şekil 1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü yerleşkesinde canlı yakalama 
tuzaklarının yerleştirildiği yerler. 

 

Şekil 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü yerleşkesinde memeli türü 
tespit edilen yerler (bkz Tablo 1). 
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Tablo 1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü yerleşkesinde 
yakalanan/tespit edilen memeli türleri, birey sayıları, yakalanma/tespit edilme yöntemleri ve 
IUCN kategorileri.   

Lokalite Tür (Türkçe 
adı) Tür (Bilimsel adı) Birey 

sayısı Yöntem BERN CITES IUCN 

1 Kaya sansarı Martes foina - Dışkı Ek-III LC LC 
2 Ev faresi Mus domesticus 1 Tuzak LD LC LC 
3 Ev faresi Mus domesticus 1 Tuzak LD LC LC 
4 Siyah Sıçan Rattus rattus 1 Tuzak LD LC LC 
5 Kaya sansarı Martes foina - Dışkı Ek-III LC LC 
6 Ev faresi Mus domesticus 1 Tuzak LD LC LC 
7 Ev faresi Mus domesticus 1 Tuzak LD LC LC 
8 Siyah Sıçan Rattus rattus 1 Tuzak LD LC LC 
9 Kızıl tilki Vulpes vulpes - Dışkı LD LC LC 
10 Siyah Sıçan Rattus rattus 1 Tuzak LD LC LC 
11 Siyah Sıçan Rattus rattus 1 Tuzak LD LC LC 
12 Kirpi Erinaceus concolor 1 Ölü LD LC LC 

13 Kayalık orman 
faresi 

Apodemus 
mystacinus 1 Tuzak LD LC LC 

14 Kaya faresi Apodemus 
mystacinus 1 Tuzak LD LC LC 

15 Kızıl tilki Vulpes vulpes - Dışkı LD LC LC 
16 Ev faresi Mus domesticus 1 Tuzak LD LC LC 
17 Ev faresi Mus domesticus 3 Tuzak LD LC LC 
18 Ev faresi Mus domesticus 2 Tuzak LD LC LC 
19 Ev faresi Mus domesticus 1 Tuzak LD LC LC 
20 Ev faresi Mus domesticus 1 Tuzak LD LC LC 
21 Ev faresi Mus domesticus 1 Tuzak LD LC LC 
21 Siyah Sıçan Rattus rattus 1 Tuzak LD LC LC 
22 Ev faresi Mus domesticus 1 Tuzak LD LC LC 

23 
 
Bahçe Sivri 
faresi 

Crocidura 
suaveolens 1 Tuzak Ek-III LC LC 

24 Kızıl tilki Vulpes vulpes - Yuva LD LC LC 
25 Kaya sansarı Martes foina - Dışkı Ek-III LC LC 
26 Kaya sansarı Martes foina - Dışkı Ek-III LC LC 
27 Kaya sansarı Martes foina - Dışkı Ek-III LC LC 
28 Kaya sansarı Martes foina - Dışkı Ek-III LC LC 
29 Kaya sansarı Martes foina - Dışkı Ek-III LC LC 
30 Kızıl tilki Vulpes vulpes - Dışkı LD LC LC 
31 Kaya sansarı Martes foina - Dışkı Ek-III LC LC 
31 Porsuk Meles meles - Dışkı Ek-III LC LC 
32 Yabani tavşan Lepus europaeus - Dışkı LD LC LC 
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1. Amaç 
Bu çalışma, ODTÜ Erdemli kampüsünde barınan ya da bu alanı kullanan yarasa türlerini 
tespit etmeyi amaçlamaktadır.  
 

2. Yöntem 
Çalışma, 11-14 Nisan 2017 tarihleri arasında gün batımından sonra akustik izleme 
yöntemiyle, gündüzleri ise doğrudan yuva kontrolü yapılarak yürütülmüştür. Akustik 
izlemeler için çok yönlü mikrofon (FG Black, Elekon) takılmış dört adet tam spektrumlu 
yarasa detektörü (Batlogger M, Elekon) kullanılmıştır. Detektörler, yarasa seslerini tespit 
etmek için “ilerletilmiş tepe noktası” (advance crest) yöntemi ile tetiklenmeye 
ayarlanmıştır. Aletler, bu yöntemle yarasa seslerini tespit ettiklerinde ultrasonik sesleri 
kayıt etmeye başlamıştır. Kayıtlar 312500 Hz örnekleme hızı ile alınmış; her kayıtla beraber 
tarih, zaman ve sıcaklık verisi kaydın günlüğüne kaydedilmiştir. Mikrofonlar yerden 
yaklaşık 150 cm yüksekliğindeki sopalara yerleştirilerek, yüzeylerden gelen yansımalar en 
aza indirilmiştir. 
 
Akustik izlemeler üç noktada statik, bir aletle de yayan olarak transekt izleme yapılmıştır. 
Bu yöntem iki gece tekrarlanmış ve alanda toplam beş farklı noktada statik gözlem 
yapılmıştır (Şekil 1). Statik izlemeler günbatımından yarım saat önce başlatılıp gün 
doğumundan yarım saat sonra toplanmıştır. İkinci gece sağanak yağmurdan ötürü aletler 
erken toplanmıştır. Gündüzleri ise alandaki muhtemel yuvalanma alanları kontrol 
edilmiştir.  
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Şekil 1. Statik akustik izleme yapılan noktalar. 

Yarasa ses kayıtları, BatSound v3.31 ve BatExplorer v1.10 programları kullanılarak analiz 
edilmiştir. Tür tayini için Barataud (2015) tarafından oluşturulan yöntem kullanılmış; Dietz 
and Kiefer (2014) tarafından önerilen ses değişkenleri dikkate alınmıştır.  
 

3. Sonuçlar 
Anadolu’da bulunan yarasa türlerinin dağılımları göz önünde bulundurulursa, Erdemli 
kampüsünde 25 tür gözlenmesi muhtemeldir (Tablo 1). Gözlenmesi muhtemel türler listesi, 
IUCN Soyu Tükenen Türlerin Kırmızı Listesi’nde yayımlanan yayılış haritalarına göre 
hazırlanmış ve bu liste, Dietz & Kiefer (2014) ve Çoraman vd. (2013) tarafından yapılan 
son yayınlara göre revize edilmiştir. 
 
Statik istasyonlarda ilk akşam toplamda yaklaşık 33 saat kayıt alınmış ve 1377 adet yarasa 
geçişi tespit edilmiştir. İkinci gece ise yağmurdan ötürü daha az kayıt yapılmış, yaklaşık 18 
saatte toplam 487 adet kayıt alınmıştır. Transekt örneklemesinde ise ilk gece yaklaşık 5 
saatte toplam 519 adet kayıt; ikinci gece ise yaklaşık üç saatte toplam 237 kayıt alınmıştır 
(Şekil 2). Akustik kayıtların analizleri sonucunda, alanda en az dokuz tür bulunduğu tespit 
edilmiştir (Tablo 1; Şekiller 1-10). Bu türlerden beşi (Hypsugo savii, Nyctalus noctula, N. 
Noctula, Pipistrellus kuhlii, P. Pipistrellus ve Tadarida teniotis) tür bazında; dördü (orta 
boy Rhinolophus, Myotis, Plecotus, Eptesicus türleri) ise taksonomik grup bazında 
tanımlanabilmiştir. Bazı yarasa türlerinin ekolokasyon sesleri birbirine benzerlik 
gösterdiğinden tür bazında tanımlama her zaman mümkün olmamaktadır. 
 
Kampüs alanında en çok tespit edilen tür P. kuhlii olmuştur. Bu tür özellikle kampüsün 
güney kısımındaki binaların olduğu bölgede gözlenmiştir. Bu yarasalar muhtemelen 
buradaki binaların çatılarında yuvalanmaktadırlar. Doğrudan gözlemlerde herhangi bir yuva 
tespit edilmemiştir. Kampüsün yolun üst kısmında bulunan kısmında ise daha çok 
yüksekten uçan yarasa türleri (N. noctula ve T. teniotis gibi) belirlenmiştir. 
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Kampüsü kullanan tür çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, alan uzun vadeli izleme 
çalışmaları için uygun gözükmektedir. Burada yapılacak uzun süreli izlemelerle, Akdeniz 
Bölgesi’ndeki yarasa çeşitliliği ve hareketliliği kayıt altına alınabilinir.  
 
Araştırmanın Kısıtları 
Anadolu’da yaşayan yarasa popülasyonlarının ekolokasyon parametreleriyle ilgili olarak 
elimizde çok sınırlı veri bulunmaktadır. Bu nedenle Avrupa’daki yarasa 
popülasyonlarından oluşturulmuş parametreler kullanılmıştır. Bazı türleri biyocoğrafyadaki 
çeşitliliği göz önünde bulunduğunda, Türkiye yarasalarının ses değişkenlerinin farklı 
olması mümkündür. 
 
Çalışma sadece ilkbahar döneminde yapılmıştır. Birçok yarasa türü mevsimsel göçler 
yapmaktadır. Bu sebepten ötürü yaz ve sonbahar dönemlerinde, kaydedilenler dışında türler 
gözlenmesi de mümkündür. 
 

 

 

Şekil 2. Transekt çalışmalarda izlenen rotalar ve yarasa tespit edilen noktalar. Birinci 
gece üstteki, ikinci gece alttaki harita. 
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Tablo 1. ODTÜ Erdemli kampüsünde gözlenmesi muhtemel ve akustik olarak tespit 
edilen yarasa türleri. Tabloda 1, 2, 3 ve 4 olarak gruplanan taksalardan arazi çalıması 
sırasında tür bazında olmasa da cins bazında akustik veri alınmıştır. Bu türlerin IUCN 
Kırmızı Listesine göre koruma statüleri: LC – Least Concern – Asgari Endişe;  NT – Near 
Threatened – Yakın Tehlike; VU – Vulnerable- Hassas.  

Bilimsel İsmi Türkçe İsmi İngilizce İsmi Kırmızı 
Liste 

Bu 
çalışma 

Rousettus 
aegyptiacus* 

Mısır Meyve Yarasası Egyptian Fruit Bat  - 

Rhinolophus blasii Blasius Nalburunlu 
Yarasa 

Blasius’s Horseshoe Bat LC - 

R. euryale  Akdeniz Nalburunlu 
Yarasası 

Mediterranean Horseshoe 
Bat 

NT 1 - Muh. 

R. ferrumequinum  Büyük Nalburunlu Yarasa Greater Horseshoe Bat LC - 

R. hipposideros  Küçük Nalburunlu Yarasa Lesser Horseshoe Bat LC 1 - Muh. 

R. mehelyi  Mehely Nalburunlu 
Yarasası 

Mehely’s Horseshoe Bat VU 1 - Muh. 

Eptesicus 
anatolicus 

Anadolu Genişkanatlı 
Yarasası 

Anatolian Serotine Bat LC 2 - Muh. 

E. serotinus Genişkanatlı Yarasa Serotine Bat LC 2 - Muh. 

Hypsugo savii Savi’nin Cüce Yarasası  Savi’s Pipistrelle Bat LC Evet 

Myotis capaccinii Uzunayaklı Yarasa Long-fingered Bat VU 3 - Muh. 

M. emarginatus Kirpikli Yarasa Geoffroy’s Bat LC 3 - Muh. 

M. myotis Büyük Farekulaklı Yarasa Greater Mouse-eared Bat LC 3 - Muh. 

M. mystacinus  Bıyıklı Siyah Yarasa Whiskered Bat LC 3 - Muh. 

M. nattereri Saçaklı Yarasa Natterer’s Bat LC 3 - Muh. 

M. oxygnathus Küçük Fare Kulaklı 
Yarasa 

Lesser Mouse-eared Bat LC 3 - Muh. 

Nyctalus 
lasiopterus 

Büyük Akşamcı Yarasa Greater Noctule Bat NT - 

N. leisleri Küçük Ağaç Yarasası Leisler’s Bat LC - 

N. noctula Akşamcı Yarasa Noctule Bat LC Evet 

Pipistrellus kuhlii Beyazşeritli Yarasa Kuhl’s Pipistrelle Bat LC Evet 

P. pipistrellus Cüce Yarasa Common Pipistrelle LC Evet 
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P. kolombatovici Balkan Uzunkulaklı 
Yarasası 

Balkan Long-eared Bat LC 4 - Muh. 

P. macrobullaris Uzunkulaklı Kafkas 
Yarasası 

Alpine Long-eared Bat LC 4 - Muh. 

Miniopterus 
pallidus 

Doğu Uzunkanatlı 
Yarasası 

Eastern Bent-winged Bat LC - 

M. schreibersii Uzunkanatlı Yarasa Schreiber’s Bent-winged 
Bat 

NT - 

Tadarida teniotis  Serbest Kuyruklu Yarasa European Free-tailed Bat LC Evet 

* Bu tür alanda daha önce tespit edilmiştir.  
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Şekil 3. Orta boy Rhinolophus türüne ait ses kaydı. 

 

Şekil 4. Eptesicus türüne (anatolicus veya serotinus) ait ses kaydı. 

 

Şekil 5. Hypsugo savii türüne ait ses kaydı. 

 

Şekil 6. Bir Myotis türüne ait ses kaydı. 
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Şekil 7. Nyctalus noctula türüne ait ses kaydı. 

 

Şekil 8. Pipistrellus kuhlii türüne ait ses kaydı. 

 

Şekil 9. Pipistrellus pipistrellus türüne ait ses kaydı. 

 

Şekil 10. Plecotus türüne (macrobullaris veya kolombatovici) ait ses kaydı. 
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Şekil 11. Tadarida teniotis türüne ait ses kaydı. 
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Şekil 12. Pipistrellus kuhlii 

 

Şekil 13. Pipistrellus pipistrellus 
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Şekil 14. Rhinolophus euryale 

 

Şekil 15. Eptesicus serotinus 
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