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an önce yapılması ve elde edilen izolatların 
biyolojik aktivitelerinin incelenmesi büyük önem 
teşkil etmektedir. Bu çalışmada, propolisin 
kimyasal özellikleri, izolasyon teknikleri ve 
izolatların biyolojik, farmakolojik ve medikal 
özellikleri hakkında bilgiler verilmesi, öneminin 
vurgulanıp tartışılması amaçlanmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Flavanoid, izolasyon, 
karboksilik asit, propolis  
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Doğu Akdeniz Bölgesinde, Silifke, 

Erdemli, İçel, Tarsus ve Adana yörelerinde bulunan 
turunçgil bahçelerinin beslenme düzeyleri ve 
sorunlarını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma 
sonunda; 

Üzerinde turunçgil yetiştirilen toprakların 
genellikle tınlı, killi-tınlı bünyede, orta alkali, 
yüksek veya çok yüksek kireçli, tuzluluk sorunu 
olmayan, organik madde ve azot kapsamları düşük, 
alınabilir fosfor kapsamları değişen düzeylerde, 
potasyum, sodyum, kalsiyum ve magnezyum 
kapsamları yeterli, olarak belirlenmiştir. 

Yaprakların ise azot, potasyum, sodyum, 
kalsiyum, magnezyum ve bakır kapsamlarının 
yeterli veya yüksek, fosfor kapsamları değişen 
düzeylerde, demir, çinko ve mangan kapsamlarının 
yetersiz olduğu saptanmıştır. Ayrıca değişen 
miktarlarda mineral ve organik gübrelere 
gereksinimi olan bu bahçelerde yeterli miktarlarda 
ve yöntemine uygun bir şekilde gübreleme 
yapılmadığı görülmüştür. 

Tüm bunlara göre, bölgedeki turunçgil 
bahçelerinin çoğunlukla bünye ve tuzluluk yönüyle 
uygun, pH ve kireç yönüyle uygun özellik 
taşımadığı, bu nedenle de demir, çinko ve mangan 
eksiklikleri ortaya çıktığı saptanmış, bahçelerde, 
organik madde miktarını artırıcı önlemlerin 
alınması, asit köklü mineral gübrelerle demir, çinko 
ve mangan eksikliklerine karşı yapraktan 
mikroelement uygulamaları önerilmiştir 
  
Anahtar Kelimeler: Turunçgiller, makro ve mikro 
element   
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 Betulaceae familyasında yer alan Betula 
pendula Roth, Corylus avellana L. ve Alnus 
glutinosa (L.) Gaertner türleri, Kuzey Avrupa başta 
olmak üzere tüm dünyada polen alerjisine neden 
olan en önemli 15 takson içerisinde yer almaktadır. 
Bu nedenle bu bitkilerin polen protein profillerinin 
bilinmesi ve bu profile etkileyen, meteorolojik ve 
coğrafik faktörleri belirlemek oldukça önemlidir. 
Ayrıca dünyanın en büyük fındık üreticisi olan 
ülkemizde, Corylus L. alerjenlerinin bilinmesi ayrı 
bir öneme sahiptir. Bu çalışmada alerjik özellikleri 
bilinen bu üç türe ait polenler araziden toplanmış ve 
SDS-PAGE yöntemi ile protein profilleri 
çıkarılarak bant sayıları ile bant farklılıkları 
araştırılmıştır.    
 
Anahtar Kelimeler: Corylus, Alnus, Betula, polen, 
alerjen, SDS-PAGE, protein, profil  
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 Reaktif oksijen türleri (ROS) aerobik 
organizmaların elektron taşıma zinciri ve aktif 
fogositoz gibi metabolik yollarında devamlı olarak 
oluşmaktadır. Bu süreçlerde oluşan başlıca ROS’lar 
süperoksit anyon (O2

-), hidrojen peroksit (H2O2), 
hidroksil radikal (HO.), peroksil radikal (ROO.), 
alkoksil radikal (RO-), hidroklorikasit (OHCl-) ve 
peroksinitrit (ONOO-)’tir. Reaktf oksijen türleri 
organizmada DNA, protein ve lipit gibi 
makromolekülleri etkileyerek oksidatif hasara 
neden olmaktadır. Reaktif oksijen türlerinin neden 
olduğu oksidatif hasar spesifik enzim sistemleri 
(süperoksit dismutaz ve katalaz vs.) ve bazı suda ve 
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lipitte çözünebilen protein yapısında olamayan 
bileşikler (ürik asit ve tokoferol vs.) tarafından 
engellenmektedir  
 Eğer ROS oluşumu biyolojik sistemlerin 
antioksidan kapasitesini aşarsa oksidatif stres 
oluşur.  
 Meyve ve sebzelerde bulunan fenolikler, 
karotenoidler ve vitaminler gibi antioksidanlar 
reaktif oksijen oluşumunu engelleyebilir veya 
oluşan oluşan aktif oksijen türlerini temizleyebilir. 
Meyve ve sebzeler fenolik bileşiklerin önemli 
kaynaklarıdır. Bitkisel besin kaynakları ile bu 
bileşiklerin tüketilmesi vücutta koruyucu 
antioksidanları artırmaktadır. Bu nedenle gıdalarla 
alınan antioksidanlar kanser ve kardiovasküler 
hastalıklar gibi hastalıklarda veya yaşlanma sürecini 
önlemede önemli rol oynamaktadırlar. Aynı 
zamanda gıdalarda bozulmaya sebep olan 
ROS’lardan gıdaları korumak için “doğal 
antioksidanlar”’ın araştırılmasına olan ilgi giderek 
artmaktadır. Antioksidan aktivite bir bileşiğin pro-
oksidanları yada patolojik olarak önemli reaktif 
türleri azaltabilme gücüdür. Antioksidan 
kapasitesini ölçmek için bu güne kadar çok sayıda 
yöntem geliştirilmiştir. Bu çalışmada toplam 
antioksidan kapasitenin ölçülmesini sağlayan 
yöntemler tanımlanmıştır. Antioksidan kapasitesini 
ölçmeye yönelik yöntemler, hidrojen atom transfer 
(HAT) reaksiyonlarına dayanan yöntemler ve 
elektron transferine (ET) dayanan yöntemler olmak 
üzere iki gruba ayrılabilir. HAT temelli yöntemlerin 
birçoğu azo-bileşiklerin bozulması ile sıcaklıkla 
oluşan peroksil radikalleri için antioksidan ve 
substratın rekabetine dayanan kompetetif 
(yarışmacı) reaksiyonları kullanmaktadır. Bu 
yöntemler oksijen radikal absorbans kapasite 
(ORAC), toplam radikal yakalayıcı antioksidan 
parametre (TRAP), Krosin beyazlatma (crocin 
bleaching) yöntemi ve düşük yoğunluklu 
lipoprotein otoksidasyonunun inhibisyonu 
yöntemlerini içermektedir. ET temelli yöntemler 
antioksidanın oksidanı indirgeme yeteneğini renk 
değişimi ile ölçer. Renk değişiminin derecesi 
örneklerin antioksidan konsantrasyonu ile 
alakalıdır. ET temelli yöntemler toplam Folin-
Ciocalteu ayıracı ile toplam Fenolik yöntemi 
(FCR), Troloks eşiti antioksidan kapasite (TEAC), 
Demir iyonu indirgeyici antioksidan güç (FRAP), 
oksidan olarak Cu(II) kompleksini kullanan Toplam 
antioksidan potansiyel yöntemi ve DPPH yöntemini 
içermektedir. Son zamanlarda bitki ekstrakları ve 
fitokimyasalların antioksidan kapasitesini ölçmek 
için hücresel antioksidan aktivite (CCA) yöntemi de 
geliştirilmiştir.  
  
Anahtar Kelimeler: Antioksidan kapasite, ORAC, 
FRAP, TRAP, FCR, DPPH  
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 Bilindiği gibi Akdeniz Bölgesi yangınlar 
ile kendini yenileme stratejisine sahip olan 
ekosistemler içermektedir.fakat yangınların hemen 
sonrasında uygulanan farklı rejenarasyon 
(ağaçlandırma) teknikleri (doğal 
ağaçlandırma,yapay ağaçlandırma, kendi haline 
bırakma) alandaki vejetasyon yapısını,tür 
çeşitliliğini,toprak özelliklerini ve erozyon hızını 
etkilemektedir. Bu sunumda çalışmanın erken 
safhasında alınan bitki komüniteleri ile ilgili 
sonuçlar (çeşitlilik, dominansi, örtüş, kapalılık, 
benzerlik v.s) irdelenecektir.  
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 Bu çalışmada, Karabük Demir Çelik 
İşletmelerinin (KARDEMİR) çevrede oluşturduğu 
atmosferik ağır metal birikimini bir biyomonitör 
karayosunu olan (Hypnum cupressiforme) 
üzerinden belirlemeye çalıştık. Öncelikle çalışma 
bölgesi Google-Earth programı kullanılarak 
merkezine KARDEMİR’i aldığımız her biri 4 
km2’lik 24 düzenli kareye bölünmüştür. Bu 
karelerden sahada 22’sine de ulaşılabilmiş ve bu 
noktaların her birine biyomonitör karayosunun ıslak 
ve kuru birikimlerini tespit edebilmek amacıyla iki 
karayosunu çantası yerleştirilmiştir. Bırakılan 
örnekler üçer aylık periyotlarla toplanıp, yerlerine 
yeni temiz örnekler yerleştirilerek bir yıllık 
periyotta bu işlem 4 kez tekrarlanmıştır. Toplanan 
kirli örneklere yaş yakma yöntemi uygulanıp, 
çalışma süresi içerisindeki atmosferik ağır metal 
birikim değerleri ICP-MS (Endüktif Eşleşmiş 
Plazma Kütle Spektrometresi) ile ölçülmüştür. Elde 
edilen analiz sonuçlarına göre alanda çalışılan 


