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başlamalı,  

Seminer başlığı 12 punto, 
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Öğrencinin Adı küçük 

harfle, SOYADI büyük 

harfle, 12 punto yazılmalı 

Sayfanın en alt kısmında 

yer almalı,  

Seminerin verildiği yıl 

 12 punto 

Anabilim dalınızın adını 

yazınız, 12 punto 

DİKKAT ! 
Tüm seminerde Word’ün Giriş- Paragraf-Girintiler ve Aralık kısmına girilip Aralıklar kısmından 

önce: 0 nk, sonra: 0 nk seçilmelidir. 
Daha sonra seminer içinde istenilen 1.0 veya 1.5 satır aralıklarından uygun olanı seçilmelidir 

DİKKAT ! 
Kapak sayfasının tamamı koyu yazılmalı 
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1. BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DERECEDEN BAŞLIK 

 

 

Birlik içi avcılık, aynı av ile beslenen predatör türler arasında birinin diğerini 

öldürmesi ve beslenmesi sonucu meydana gelmektedir. Saldırgan; birlik içi avcı, 

kurban; birlik içi av ve genel besin; birlik dışı avdır. Birlik içi avcılık bir tür diğer tür 

üzerinde daima avcı ise asimetrik, iki tür arasında karşılıklı avcılık olduğunda ise 

simetrik olarak sınıflandırılabilmektedir (Polis et al., 1989). Birlik içi avcılığın 

sıklığını ve biçimini etkileyen en önemli iki faktör vücut büyüklüğü ve besine 

özelleşmenin derecesidir. Çoğu birlik içi avcılık, birlik içi avdan genellikle daha 

büyük olan genel predatörler tarafından yapılmaktadır. Birlik içi avcıların çoğu, 

kendi türünün daha erken dönemleriyle de beslenmektedirler.  

 

Biyolojik mücadele uygulamalarında, birden fazla doğal düşmanın bir arada 

kullanılmasının bir doğal düşman kullanılmasından etkili olup olmadığı uzun 

zamandır tartışılan bir konudur (Ehler, 1990; Benrey ve Lamp, 1994). Birden fazla 

doğal düşmanın bir arada kullanılmasının zararlıları baskı altına almada daha başarılı 

olduğu durumlar vardır (Frazer ve ark., 1981; Murdoch, 1990). Ancak bunun aksi 

örnekler de bulunmaktadır (Rosenheim ve ark., 1995).  

 

1.1. Birinci Bölüm İkinci Dereceden Başlık 

 

Metin buradan itibaren yazılmalı 

 

1.1.1. Birinci bölüm üçüncü dereceden başlık 

 

Metin buradan itibaren yazılmalı 

 

1.1.2. Birinci bölüm üçüncü dereceden başlık 

Paragraf aralarında 1.5 satır 

aralıklı 1 boşluk bırakılmalı 

Tüm paragraflar 

yazı alanının 1 cm 

içerisinden 

başlamalı 

Birinci derece ana başlıklardan 

sonra 1.5 satır aralıklı 2 boşluk 

bırakılmalı 

İkinci ve sonraki 

derece başlıklardan 

öncesinde ve 

sonrasında 1.5 satır 

aralıklı 1 boşluk 

bırakılmalı 

 



 

 
 

 

Metin buradan itibaren yazılmalı 

 

2. İKİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DERECEDEN BAŞLIK 

 

 

Metin buradan itibaren yazılmalı 

 

2.1. İkinci Bölüm İkinci Dereceden Başlık 

 

Metin buradan itibaren yazılmalı 

 

2.1.1. İkinci bölüm üçüncü dereceden başlık 

 

2.1.2. İkinci bölüm üçüncü dereceden başlık 

 

2.1.3. İkinci bölüm üçüncü dereceden başlık 

 

2.1.4. İkinci bölüm üçüncü dereceden başlık 

 

2.2. Birlik içi avcılık denemeleri 

 

3. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BİRİNCİ DERECEDEN BAŞLIK 

 

 

3.1. Üçüncü Bölüm İkinci Dereceden Başlık 

 

3.1.1. Üçüncü bölüm üçüncü dereceden başlık bölüm üçüncü dereceden başlık 

bölüm üçüncü dereceden başlık bölüm üçüncü dereceden başlık 

 



 

 
 

3.1.2. Üçüncü bölüm üçüncü dereceden başlık bölüm üçüncü dereceden başlık 

bölüm  üçüncü dereceden başlık bölüm üçüncü dereceden başlık 

 

3.1.3. Üçüncü bölüm üçüncü dereceden başlık bölüm üçüncü dereceden başlık 

bölüm  üçüncü dereceden başlık bölüm üçüncü dereceden başlık 

 

Bu ilişkileri belirlemek için yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar Şekil 

4.1. de verilmiştir. Şekil 4.1. incelendiğinde A. minki’nin 2-3. dönem nimfleri ile O. 

conglobata’nın farklı biyolojik dönemleri arasındaki etkileşimde, bütün 

kombinasyonlarda A. minki’nin 2-3. dönem nimflerinde ölümler görülürken O. 

conglobata’nın biyolojik dönemlerinden sadece 2. dönem larvası ile yumurtalarında 

ölüm görülmüştür.  

 

 

Şekil 3.2. A. minki’nin nimfi 

 

Metin buradan itibaren yazılmalı Bitki üretimi 25±1°C sıcaklık, %60±5 oransal 

nem, 16:8 saat aydınlık:karanlık koşullarındaki iklim odalarında gerçekleştirilmiştir. 

 

Bu ilişkileri belirlemek için yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar Şekil 

4.1. de verilmiştir. Şekil 4.1. incelendiğinde A. minki’nin 2-3. dönem nimfleri ile O. 

conglobata’nın farklı biyolojik dönemleri arasındaki etkileşimde, bütün 

kombinasyonlarda A. minki’nin 2-3. dönem nimflerinde ölümler görülürken O. 

conglobata’nın biyolojik dönemlerinden sadece 2. dönem larvası ile yumurtalarında 

ölüm görülmüştür. Şekil 4.1. incelendiğinde A. minki’nin 2-3. dönem nimfleri ile O. 

Şekil öncesinde 1.5 
satır aralıklı 1 boşluk 

bırakılmalı 

Şekil ile Şekil yazısı 
arasında 1.0 satır 
aralıklı 1 boşluk 

bırakılmalı 
Şekil yazısından sonra 1.5 

satır aralıklı 1 boşluk 
bırakılmalı 



 

 
 

conglobata’nın farklı biyolojik dönemleri arasındaki etkileşimde, bütün 

kombinasyonlarda A. minki’nin 2-3. dönem nimflerinde ölümler görülürken O. 

conglobata’nın biyolojik dönemlerinden sadece 2. dönem larvası ile yumurtalarında 

ölüm görülmüştür. 

 

Çizelge 3.1. A. minki ve O. conglobata’nın farklı dönemleri arasında oluşturulan kombinasyonlar 

 
Anthocoris minki - Oenopia conglobata 

2-3. dönem nimf (A2-3) - Yumurta (Oy) 

4-5. dönem nimf (A4-5) - Yumurta 

Ergin (AE) - Yumurta 

2-3. dönem nimf - 2. dönem larva (OL2) 

4-5. dönem nimf - 2. dönem larva 

Ergin - 2. dönem larva 

2-3. dönem nimf - 3. dönem larva (OL3) 

4-5. dönem nimf - 3. dönem larva 

Ergin - 3. dönem larva 

2-3. dönem nimf - 4. dönem larva (OL4) 

4-5. dönem nimf - 4. dönem larva 

Ergin - 4. dönem larva 

2-3. dönem nimf - Ergin (OE) 

4-5. dönem nimf - Ergin 

Ergin - Ergin 

 

Bu sürenin sonunda içinde ilave besin olarak A. gossypii’nin kanatsız ergin veya son 

dönem nimfleri bulunan petri kaplarına A. minki ile O. conglobata  bireylerinden 

birer adet olmak üzere 24 saat boyunca birlikte tutulmuşlardır.  

 

Polis et al. (1989), predatörler arasında birlik içi avcılığın yönünü ve sıklığını 

etkileyen en önemli faktörlerden birinin vücut büyüklüğü olduğunu ve genelde rakip 

olan iki predatörden daha büyük olanı diğerinin birlik içi avcısı şeklinde olduğunu 

belirtmişlerdir. Muştu ve Kılınçer (2008), birlik içi avcılık iki şekilde, ya aktif olarak 

davranışsal değişikliklerle, ya da pasif olarak birlik dışı avın azalması ile arttığını 

belirtmişlerdir. Araştırıcılar aç avcıların besinlerinin, birlik içerisindeki diğer doğal 

düşmanları da kapsayacak şekilde genişleyebildiğini bildirmişlerdir. Aynı 

araştırıcılar aç tüketicilerin daha fazla hareket ettiklerini ve böylece avcıların 

birbirleri ile daha sık temas edebildiklerini belirtmişlerdir. 

 

Polis et al. (1989), predatörler arasında birlik içi avcılığın yönünü ve sıklığını 

etkileyen en önemli faktörlerden birinin vücut büyüklüğü olduğunu ve genelde rakip 

Çizelge 
yazısı 

öncesinde 
1.5 satır 
aralıklı 1 
boşluk 

bırakılmalı 

Çizelge 
sonrasında 

1.5 satır 
aralıklı 1 
boşluk 

bırakılmalı 

Çizelge içi 
10 punto 
1.0 (tek) 

satır 
aralıklı 
olmalı 

Çizelge yazısı ile 

Çizelge arasında 1.0 

(tek) satır aralıklı 1 

boşluk bırakılmalı 



 

 
 

olan iki predatörden daha büyük olanı diğerinin birlik içi avcısı şeklinde olduğunu 

belirtmişlerdir.  

 

Bu çalışmada da O. conglobata’nın 2., 3. ve 4. dönem larvaları ile A. minki’nin 

2. ve 3. dönem nimfleri arasında birlik içi avcılık davranışının görüldüğü fakat bunun 

istatistiki olarak önemli olmadığı belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 4.1. Anthocoris minki’nin 2-3. dönem nimfleri ile Oenopia conglobata’nın farklı biyolojik 

dönemleri arasındaki birlik içi avcılık ilişkisi 

 

Polis et al. (1989), predatörler arasında birlik içi avcılığın yönünü ve sıklığını 

etkileyen en önemli faktörlerden birinin vücut büyüklüğü olduğunu ve genelde rakip 

olan iki predatörden daha büyük olanı diğerinin birlik içi avcısı şeklinde olduğunu 

belirtmişlerdir. Muştu ve Kılınçer (2008), birlik içi avcılık iki şekilde, ya aktif olarak 

davranışsal değişikliklerle, ya da pasif olarak birlik dışı avın azalması ile arttığını 

belirtmişlerdir. Araştırıcılar aç avcıların besinlerinin, birlik içerisindeki diğer doğal 

düşmanları da kapsayacak şekilde genişleyebildiğini bildirmişlerdir. Aynı 

araştırıcılar aç tüketicilerin daha fazla hareket ettiklerini ve böylece avcıların 

birbirleri ile daha sık temas edebildiklerini belirtmişlerdir.  
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1.5 satır 
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Şekil yazısı ile Şekil 
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Başlık sayfa başında olmalı 
Metin tek satır aralıklı (1.0) 

yazılmalı 

Son yazardan önce 
“ve” / “and” 
kullanılmalı 

Yazar 

isimleri 

büyük harf 

ile 

yazılmalı 

nokta 
Makale 

adı Yayınlandığı 

yer 

Cilt ve sayı buraya 

yazılmalı  

Sayfa 

aralığı 

İki 

nokta 

üst 

üste 

DİKKAT ! 
Kitap, tez, kongre-sempozyum vb kaynaklar tez yazım 

kılavuzunda belirtilen kurallara göre yazılmalıdır 
 


