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Günümüzde deniz radyoekolojisi kapsamında yürütülen monitoring çalışmalarında en 
önem taşıyan biyomonitor organizma Akdeniz midyesi (Myîilus galloprovincialis) türüdür. 
Bu biyoindikatör tür hem bölgesel hem de uluslar arası monitoring programlarında 
anlamlılık içermektedir. Bu bağlamda, Akdeniz ve Karadeniz'e kıyısı olan çok sayıda 
ülkenin katılımıyla 2004-2006 döneminde CIESM (Commission Internationale pour 
l'Exploration Scientifique de la mer Mediterranee) desteğinde Akdeniz ve Karadeniz 
Midye İzleme Projesi yürütülmüştür. Tüm bilimsel bulgular bir data bankta toplanmıştır. 
Ayrıca, bu proje ile midye örneğinin hem radyonüklid hem de organik ve inorganik 
kirleticilerin monitoringe hazırlanmasında kullanılan yöntemlere ek olarak yeni teknikler 
geliştirilmiştir. Diğer taraftan, palamar (mooring) sisteminin anlamlılığı tartışılarak aktif 
biyomonitoringin pasif biyomonitoring çalışmalarına göre avantajları ortaya 
konulmuştur.Mooring sistemler kullanılarak midye transplantasyonu iki amaçla 
yapılmaktadır. Bunlardan birincisi, midye yaşamayan yerlere midye yerleştirerek orada 
mevcut olan kirleticileri izlemektir. Diğeri ise, benzer boy ve fizyolojik durumda olan 
midyeleri, midye yaşayan ve istenilen istasyonlara mooring sistemlere midyeleri 
yerleştirmek ve kirleticileri izlemektir. Mooring sistem kurularak midye transplantasyonu, 
ülkemizde ilk kez; Ölüdeniz, Antalya, Taşucu, Botaş ve Arsuz istasyonlarına yapılmıştır. 
Bu çalışmada radyonüklid konsantrasyonları ile ilgili aktif monitoring bulgularının yanı 
sıra Karadeniz ve Marmara istasyonlarındaki midyelerden elde edilmiş olan pasif 
monitoring bulguları karşılaştınlmıştır. Ayrıca, çalışmada Haliç'e kurmayı planladığımız 
mooring sisteminin içeriği ve amacı da ortaya konmuştur. 
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IMPORTANCE OF THE MOORING SYSTEM USING IN MARINE 
RADIOECOLOGY, PRESENT AND PLANNED STUDIES IN OUR 

COUNTRY 

Nowadays, the most important biomonitor organism is Mediterranean mussel species 
(Mytilus galloprovincialis) in handled monitoring studies in the marine radioecology 
content. This bioindicator species is also important both of the national and international 
monitoring programs. In this sense, Mediterranean and Black Sea mussel monitoring 
project was carried out with participating many countries which they have bank to 
Mediterranean and Black Sea by supported CIESM (Commission Internationale pour 
l'Expolaration Scientiphique de la mer Mediterranee) during the period of 2002-2004. All 
scientific data collected in a data bank. Furthermore, some new techniques were created for 
sampling and preparation of samples in monitoring of radionuclides and chemical 
pollutants by this project. On the other hand, the advantages of active biomonitoring 
compare to the passive biomonitoring were presented by discussed significance of mooring 
system.The mussel transplantation is carried out using of mooring systems for two goals. 
First one of them, available pollutants are to monitor in the absence of the mussel species 
in the stations by mussel transplantation in those stations. The other one of them, mussels 
which they are in same length and physiological state are to transplant the mooring systems 
and to monitor pollutants in mussel living and intended stations. In our country, the first 
mussel transplantation with established the mooring system was performed at the 
Ölüdeniz, Antalya, Taşucu, Botaş and Arsuz stations. Active monitoring results of the 
works for radionuclide concentrations were given in this presented paper as well as passive 
monitoring findings were compared with the results obtained from Black Sea and Marmara 
Sea stations. Besides, it was presented the aim and content of mooring system that we 
planned to establish in the Golden Horn in this presentation. 
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1. GİRİŞ 

Denizel ortamların doğrudan veya dolaylı yoldan radyonüklidlerle kontaminasyonunun 
saptanmasında, sadece deniz suyunun izlenmesi hem teknik olarak tartışmalara neden 
olmakta hem de pahalı ve zor bir yöntemdir. Kıyısal bölgelerde geniş bir dağılım gösteren 
midyeler; yer değiştirmeyen, kolay temin edilebilen ve kolay tanınan özelliklerinin yanı 
sıra çeşitli çevresel faktörlere karşı dirençli olmaları ve birçok kirleticiyi sudaki 
konsantrasyonuna oranla dokuları içine biyo-birikimle daha fazla almalan bakımından 
önemli canlılardır [1], 1970'lerden itibaren midye türü organizmalar dünya genelinde 
kıyısal alanların biyomotitoring çalışmalarında gözcü (sentinel) tür olarak kabul edilmiştir 
[2], Bu bağlamda, ülkemiz denizlerinde yaşayan Akdeniz midyesi türü (Mytilus 
galloprovincialis), Karadeniz başta olmak üzere çeşitli denizel ortamlarımızda hem 
radyonüklid hem de ağır metal düzeylerini saptamaya yönelik çok sayıda çalışmaya konu 
olmuştur [3, 4, 5, 6, 7, 8], Diğer taraftan, bu kapsamda uluslar arası düzeyde, CIESM 
(Commission Internationale pour l'Expolaration Scientiphique de la mer Mediterranee) 
tarafından 2002 yılında bir atölye toplantısı yapılmıştır [9], Bu toplantıya 18 ülkeden 22 
uzman bilim insanı katılmış ve mevcut bulgular ortaya konarak 2004-2006 yıllarını 
kapsayacak şekilde Akdeniz ve Karadeniz midye izleme projesi planlanmıştır. Bu 
çalışmada, Akdeniz ve Karadeniz'e kıyısı olan 16 ülkeden 21 denizel çevre laboratuarı 
görev almış ve seçilen 60 istasyondan örnekleme ön görülmüştür. Ayrıca, LAEA 
(Uluslararası Atom Eneıjisi Kurumu) ve CIESM işbirliğiyle tüm katılan laboratuarlar 
arasında, Monako Denizel Çevre Laboratuarının hazırladığı midye (M galloprovincialis) 
dokusunda interkalibrasyon çalışması da yapılmıştır. Bu referans materyalde saptanan 
bulgular bir IAEA raporu olarak yayınlanmıştır [10]. Midyelerin sayıma alınmasına kadar 
sürdürülen metot hakkındaki görüşlerde de bir standardizasyona gidilmiştir 

Palamar (mooring) sistemleri kullanılarak yapılan midye plantasyon çalışmaları sonucu 
elde edilen aktif monitoring bulgularının, doğal midye yataklarından veya kültüre edilen 
midyelerdeki pasif monitoring bulguları ile karşılaştırılması da, bu atölye toplantısında 
tartışılmıştır [9]. Genelde 10-30 m derinliğindeki su profilinde 6 m'lik derinliğe 
yerleştirilen palamar sistemi, sistem içerisine konan midyelerin üreme devrelerinin (Nisan-
Temmuz) geçmesinden sonra yılda 1 veya 2 kez olmak üzere 2 ila 4 yıllık periyotlar 
boyunca sayımlan yapılmaktadır. Kültüre edilen veya aynı boy ve ağırlıklardan seçilerek 
palamar sistemindeki kafeslere transfer edilen midyelerin 5 cm boyunda olmalan tercih 
edilmektedir [ 1 1] , Aktif monitoring çalışmalannm başlıca avantaj lan ise: a) o istasyondaki 
kirleticiye maruz kalma periyodunun bilinmesi, b) doğal midye popülasyonu olmayan yere 
veya istenilen yere midyeleri yerleştirme, c) midyelerin fizyolojik durumlannm ve 
transplantasyon öncesi içerdikleri kirleticilerin konsantrasyonlannın bilinmesi gibi jüTazı 
özellikler sayabiliriz. Ancak, şüphesiz ki hava şartlan ve balıkçılık aktiviteleri palamar 
sistemlerinin kaybolmasında anlamlılık içermektedir. 

Ülkemizde ilk kez, Ölüdeniz, Antalya, Taşucu, Botaş ve Arsuz istasyonlanna palamar 
sistemleri kurularak midye transplantasonu yapılmıştır. Bilindiği üzere, Güney Akdeniz 
ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de İzmir'in alt kısımlanndan itibaren Ege ve tüm 
Akdeniz bölgesinde M. galloprovincialis türü yaşamamaktadır. Bu istasyonlara transplante 
edilen midyeler, İstanbul Rumeli Kavağı istasyonunun derin yerinden alınmıştır (tuzluluğu 
yüksek dip bölgesinden). Transplantasyon yapılmadan önce aynı boyda (5-6 cm) seçilmiş 
olan midyelerin kabuk ve yumuşak kısımlannda 137Cs konsantrasyonlan saptanmıştır [12]. 
Yaklaşık altı ay soma palamar sistemlerinden alman midyeler sayıma alınmıştır. 
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İstanbul Haliç bölgesine kurulacak olan palamar sistemine, İstanbul Boğazının temiz bir 
bölgesinden toplanacak olan aynı boy ve ağırlıktaki yaklaşık 750 adet midye 
transplantasyonu yapılması planlanmıştır. Bu çalışma sonucunda sucul bir ortam için 
radyonüklid monitoringinde aktif izlemenin, pasif izleme bulgularına göre anlamlı olup 
olmadığı ortaya konacaktır. Bu çalışmanın amacı Ülkemizin denizel ortamlarında 
radyonüklid biyomonitoringinde midyelerle yapılmış çalışmaları kısaca gözden geçirmek 
ve yapılması gerekenler üzerinde durmaktır. 

2. DENEYSEL 

Haliç'in uygun bir yerine midye transplantasyonu yaparak palamar sistemi kurulacaktır. 
Bu palamar sistemine eşit boy ve ağırlıkta (5-6 cm) en az 750 adet midye dışlan fırçayla 
temizlenmiş ve bissuslan kesilmiş şekilde konulacaktır. En az 10 m derinliğe kurulacak 
olan bu sistem 3 şamandıra (biri yüzeyde ikisi midye sepeti üstü ve altında) bir midye 
sepeti ve bir dip bağlantı ağırlığından oluşacaktır. Transplantasyon yapılmadan önce aynı 
midyelerin palamar sistemine konulmayan en az 250 örneğinde tüm radyonüklid analizleri 
kabuk ve yumuşak dokulannda (vücut suyu dahil) yapılacaktır. İki yıl süreyle 6'şar aylık 
periyotlarla mooring sisteminden alınacak örneklerde ölçümler yapılacaktır. 

İstasyonlardan aktif veya pasif monitoring amaçlı olarak alınmış ve alınacak olan tüm 
midye örnekleri, alındıklan yerde deniz suyu ile yıkandıktan soma buz kutulan içinde 
laboratuara transfer edilecektir. Laboratuarda, midyeler kabuklanna yapışık olan 
materyallerden temizlenerek dissekte edilecektir. Kabuklar yeniden saf su ile iyice 
yıkanacaktır. Bissuslan atılan yaklaşık 250 midyenin kabuk ve yumuşak kısımlan (vücut 
suyu dahil) iki ayn kaba alınarak sabit ağırlığa erişinceye kadar 85 °C de kurutulacaktır. 
Toz haline getirilerek homojen edilen örnekler, yüksek rezolüsyonlu ve düşük 
backgroundlı HPGe detektörlü bir gama spektrometresi ile rutin teknikler kullanılarak 
sayılmış ve sayılacaktır. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

2002-2005 tarihleri arasında Karadeniz ve Marmara Denizi'nden topladığımız midye 
örneklerinde radyonüklid dağılımı Tablo 1 'de verilmiştir. Bu tablo incelendiğinde, Rumeli 

1 "XI • • • 
Feneri'nden aynı tarihte alınan midyeler için en yüksek Cs aktıvitesının en büyük boyda 
(7-9 cm) olan midyelerde saptandığı görülecektir. Buna karşılık aynı radyonüklidin en 
düşük aktivitesi ise en küçük midyelerde (3-5 cm) belirlenmiştir. Aynca, R.Feneri, Kilyos • 117 • • • 
ve Iğneada istasyonlanndan alınan midye örneklerindeki Cs aktivitelennm Sinop ve 
Doğu Karadeniz istasyonlanndan toplanan örneklerden daha fazla olduğunu 
göstermektedir. Marmara Denizi'nin İstanbul içindeki Menekşe istasyonundan toplanan 
midyelerde l 3 7Cs aktivitesi 2000 yılı örneğinde kuru ağırlıkta 2.19 Bq kg"1 bulunurken, 
2004 yılında Gemlik körfezinden alınan midyelerde bu miktar 1 .31 Bq kg"1 düzeyinde 
saptanmıştır. 
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Tablo 1. Karadeniz ve Ege istasyonlarından 2002-2005 döneminde toplanan midye 
(M. Galloprovinciali) örneklerinde radyonüklid dağılımı (Bq kg"1, kuru ağılık) 

İstasyonlar Toplanma Tarihi 137Cs ^ U ^ T h 4 0K 

M Ö A 
M Ö A 

60.3 ± 26.2 

74.8 ± 14.8 

280.1 ± 6 9 . 3 

301.3 ± 4 1 . 5 

223.3 ± 38.6 

298.3 ± 3 1 . 3 
66.5 ± 25.2 
161.8 ± 2 9 . 7 
103.1 ± 3 2 . 4 
357.2 ± 35.7 
145.8 ± 2 7 . 1 
251.8 ± 4 0 . 2 
60.4 ± 10.9 
51.7 ± 2 0 . 1 

231.1 ± 4 7 . 3 

286.8 ± 38.9 

331.1 ± 4 5 . 2 
241.2 ± 4 3 . 2 
287.4 ± 4 2 . 9 
307.5 ± 37.5 
70.4 ± 19.1 
112.2 ± 3 3 . 3 
175.3 ± 5 3 . 7 
56.5 ± 12.2 
77.6 ± 2 5 . 6 

380.2 ± 4 4 . 5 

214.7 ± 3 5 . 7 
(5-7 cm) 

MÖA, Minimum Ölçülebilen Aktivite 

06.05.2004 tarihinde R.Feneri'nin Akdeniz suyunun geçtiği tuzlu deniz suyu içeren 
bölgesinden, 5-6 cm boyunda olan yaklaşık 1500 adet midye toplanmıştır. Bu midyeler 6-8 
Mayıs 2004 tarihleri süresince buz kutuları içinde Ölüdeniz, Antalya, Taşucu, Botaş ve 
Arsuz istasyonlarına uçakla götürülerek palamar sistemlere yerleştirilmiştir. Aynı tarihte 
benzer şekilde toplanan 300 midye disekte edilerek kabuk ve yumuşak dokularındaki 137Cs 
aktiviteleri hesaplanmıştır. Kabukta bulunan 137Cs miktarı kuru ağırlık olarak 0.24 ± 0.14 
Bq kg"1 iken bu miktar yumuşak dokuda kuru ağırlıkta 3.53 ± 0.45 Bq kg"1 olarak 
saptanmıştır. Yaklaşık 6 ay sonra palamar sistemlerdeki kafeslerden alınan midyelere ait 
aktif monitoring bulguları Tablo 2'de verilmiştir. Bu tablo incelendiğinde, midye 
kabuğundaki 1 3 Cs miktarının Antalya bölgesi dışında azalmamış olduğu hatta bazı 
istasyonlarda artış gösterdiği görülmektedir. Buna karşın, transplante edilen midye içi veya 
yumuşak dokulardaki aktivite miktarı anlamlı olarak azalmıştır. 
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R. Feneri (3-5 cm) 13.06.02 1.63 ± 0 . 7 3 5.91 ± 2 . 5 6 3.94 ± 0 . 7 3 
R. Feneri (5-7 cm) 13.06.02 1.73 ± 0 . 7 8 17.22 ± 5 . 5 0 M Ö A 
R. Feneri (7-9 cm) 13.06.02 2.65 ± 1.07 M Ö A 3.70 ± 1.80 
R. Feneri (Farklı 
büyüklükte) 

13.06.02 1.71 ± 0 . 4 5 M Ö A M Ö A 

R. Feneri (5-7 cm) 16.10.02 2.08 ± 0.78 3.70 ± 1.80 2.32 ± 0.78 
R. Feneri (Farklı 
büyüklükte) 

16.10.02 1.99 ± 0 . 9 2 6.65 ± 1.85 M Ö A 

R. Feneri (5-7 cm) 29.01.03 3.93 ± 0 . 6 7 2.99 ± 1.46 M Ö A 
R. Feneri (Farklı 
büyüklükte) 

29.01.03 2.05 ± 0.94 5.83 ± 1.90 M Ö A 

Kilyos (5-7 cm) 13.06.02 1.92 ± 1.06 3.31 ± 2 . 0 8 M Ö A 
Kilyos (5-7 cm) 16.10.02 3.16 ± 0 . 7 4 4.59 ± 2.24 2.30 ± 0 . 7 8 
İğneada (5-7 cm) 27.08.02 3.20 ± 0.75 M Ö A M Ö A 
Rize (5-7 cm) 22.05.02 1.39 ± 0 . 7 0 6.12 ± 2 . 5 4 3.06 ± 0.99 
Yomra (5-7 cm) 22.05.02 1.71 ± 0 . 7 1 5.16 ± 1.45 M Ö A 
Yomra (5-7 cm) 02.03.03 1.84 ± 0 . 9 0 15.60 ± 2.93 M Ö A 
Sinop (5-7 cm) 20.11.02 1.60 ± 1.40 9.25 ± 2.70 M Ö A 
Ünye (5-7 cm) 21.11.02 2.22 ± 1.06 3.63 ± 2 . 1 9 M Ö A 
R. Feneri (4-7 cm) 04.06.03 2.91 ± 0 . 6 4 3.36 ± 1.91 M Ö A 
R. Feneri (Farklı 
büyüklükte) 

04.06.03 2.22 ± 0.53 5.45 ± 1.58 M Ö A 

Kilyos (5-7 cm) 04.06.03 2.70 ± 0.02 M Ö A 2.61 ± 0 . 6 6 
R. Feneri (5-7 cm) 06.05.04 3.53 ± 0.45 5.95 ± 1.31 M Ö A 
Yomra (5-7 cm) 07.07.04 2.33 ± 0.25 7.98 ± 1.98 M Ö A 
Rize (5-7 cm) 07.07.04 2.28 ± 0 . 3 1 8.12 ± 2 . 5 4 2.06 ± 0.88 
Ünye (5-7 cm) 15.08.04 1.98 ± 1.46 2.63 ± 1.21 M Ö A 
R. Feneri (5-7 cm) 27.09.05 2.41 ± 0 . 4 1 M Ö A M Ö A 
Yomra (5-7 cm) 16.08.05 2.41 ± 0 . 5 2 8.97 ± 2.32 M Ö A 
Ünye (5-7 cm) 14.07.05 1.13 ± 0 . 6 5 3.36 ± 1.33 M Ö A 
Sinop (5-7 cm) 15.07.05 0.96 ±0.74 12.65 ± 3 . 4 7 M Ö A 
Menekşe (7-8 cm) 05.2000 2.19 ± 0 . 8 6 3.39 ± 1.64 M Ö A 
Gemlik Körfezi 

09.2004 1.31 ± 0 . 7 6 ' 2.98 ± 1.66 M Ö A 
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Tablo 2. Radyonüklid dağılımının transplante edilen midye (M. galloprovincialis) türünde, 
lokal midye (Brachidontes variabilis), Patella sp. ve Balanus sp. türlerindeki dağılımı. 

Örnek adı 
İstasyon 

Toplanma 

tarihi 

, 3 7Cs 40K 232Th 2 3 8 u 

M.kabuğu Ölüdeniz 30.11.04 0.21±0.8 2.3+0.3 M O A 0.3±0.06 
M.içi Ölüdeniz Midyeler yaşamadı 
M.kabuğu Antalya 30.11.04 0.08±0.04 10.3+1.0 0.5±0.1 4.7±0.8 
M.içi Antalya 30.11.04 0.76±0.21 76.4+20.8 M Ö A 10.9+1.8 
M.kabuğu Taşucu 01.12.04 0.26+0.03 10.2+1.1 0.12±0.02 5.2+0.5 
M.içi Taşucu Midyeler yaşamadı 
M.kabuğu Botaş 02.12.04 0.14±0.06 9.3+1.3 M Ö A 3.9+1.2 
M.içi Botaş 02.12.04 0.65±0.19 61.2±12.7 M Ö A 6.7+1.8 
Patelle içi Botaş 02.12.04 0.61±0.14 35.1+3.5 M Ö A 3.9±0.8 
Local Botaş 02.12.04 0.24±0.05 29.3±o.3 M Ö A 10.9+1.1 
midye 
Balanus Botaş 02.12.04 0.52±0.11 46.2±5.3 M Ö A 12.6+1.2 
M.kabuğu Arsuz Palamar sistemi hava koşulu nedeniyle kaybolmuştur 

MÖA, Minimum Ölçülebilen Aktivite 

Patella sp. örneğinin yumuşak dokularında saptanan 137Cs düzeyi, palamar sistemlerdeki 
midyelerin yumuşak dokularına oldukça yakın bulunmuştur. Lokal midye türünde 
{Brachidontes variabilis) saptadığımız 1 3 Cs değeri ise, hem transplante edilen 
midyelerden hem de Patella sp. örneğinde bulunan değerden daha düşük bulunmuştur. Bu 
midye türü Akdeniz bölgesinde oldukça yaygındır. Ancak, çok küçük olmaları nedeniyle 
dissekte edilerek yumuşak dokularının ayrılması olanağı bulunmamaktadır. Bundan dolayı 
bu midye türü, kabukları ile birlikte sayıma alınmıştır. Ayrıca, Balanus sp. örneğinin de iyi 
bir biyo-indikatör olacağı görülmüştür. 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

2004-2006 döneminde tüm Akdeniz ve Karadeniz istasyonlarından elde edilmiş olan 
bulgulara genel olarak bakıldığında, 137Cs aktivitelerinin çok düşük olduğu görülmektedir 
(genellikle < 1 Bq kg"1 yaş ağırlıkta). Buna karşın, Karadeniz istasyonlarında belirlenen 

Cs konsantrasyonları, Akdeniz istasyonlarından elde edilen konsantrasyonlardan daha 
yüksek olduğu görülmektedir [3]. Bunun nedeni, Çernobil kazasının olduğu bölgenin 
Karadeniz'e yakınlığı ve kontamine olmuş toprakların başta Tuna, Dinyeper ve Don 
nehirleri ve çeşitli derelerle Karadeniz'e taşınmasının halen devam etmesidir. 

CIESM atölye toplantısında standardizasyona gidilmesi açısında 3-5 cm boyundaki 
midyelerle çalışılması ön görülmüştür [9]. Bunun nedeni, Batı Akdeniz ülkelerinde üretilen 
midyelerin, ülkemizde yetişen midyeler kadar bir büyüklüğe erişememesi ve yeterli midye 
stoklarının bulunmamasıdır. Yaptığımız bir araştırmada, ülkemizde tüketilen midyelerin 
ortalama büyüklüğünün 5-7 cm olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle ülkemizde, CIESM'in bu 
kararına uyulması söz konusu değildir. Önemli olan halk sağlığı olduğu için halkımızın 
tükettiği boydaki midyelerle çalışmak anlamlılık içermektedir. Bu bağlamda, ülkemiz 
araştırıcılarının radyoaktif veya kimyasal kirleticilerle yapacağı araştırmalarda 
kullanacakları midye boyunun 5-7 cm olmasını önermekteyiz. 
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Aktif monitoring çalışmalarının, ülkemizde Akdeniz midyesi veya kara midye olarak 
adlandırılan M. galloprovincialis türü ile ilgili tüm kirleticileri izlemede, hem bu 
organizmanın yaşadığı hem de yaşamadığı yerlerde yapılması anlamlılık içermektedir. 
Nükleer güç santrali kurulacak olmasından dolayı özellikle bu bölgelerde aktif monitoring 
çalışmaları günümüzde yeni bir boyut kazanmıştır. 

Tablo l'deki bulgularda görüldüğü üzere, özellikle Batı Karadeniz ve Boğaziçi 
istasyonlarındaki midyelerde halen belirli bir düzeyde 137Cs aktivitesi görülmektedir. 
Bundan dolayı, çalışma alanının daha da genişletilerek Karadeniz, Boğaziçi, Haliç ve 
Marmara ilişkili sucul ortamında; midye, makroalg, balık ve sediment örneklerinde başta 
137Cs olmak üzere bazı radyonüklidlerin aktiviteleri belirlenip halkımızın alacağı olası doz 
değerlerinin saptanması için daha detaylı bir izleme çalışmasının yapılması gerektiği 
kanaatindeyiz. 
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