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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 
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krom, kobalt, kadmiyum, arsenik, bakır, nikel, 
çinko, kurşun, mangan, alüminyum ve demir 
metallerinin her biri için GIS (Coğrafi Bilgi 
Sistemi) tekniği uygulanarak alanın mevsimsel 
kirlilik haritaları çıkartılmıştır. Bu kirlilik haritaları 
üzerinden bölgesel kirlilik ve bu kirliliğe 
KARDEMİR’in etkisi yorumlanmıştır. Birikim 
değerlerine göre bölgedeki ağır metal 
konsantrasyonlarının büyüklük sıralaması 
yapıldığında 
Fe>Al>Mn>Zn>Pb>Cu>As>Ni>Cr>Co>Cd ilişkisi 
ortaya çıkmaktadır. KARDEMİR’e en yakın 
istasyonlarda her metal için en büyük değerlerin 
tespit edilmesi, bölgedeki ağır metal kirlenmesinin 
en önemli kaynağının KARDEMİR olduğunu 
göstermiştir. Ayrıca her metal için ıslak ve kuru 
birikim miktarları değerlendirilmiş ve ıslak 
örneklerin genelde daha fazla birikim yaptıkları 
tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: ağır metal birikimi, 
KARDEMİR, biyomonitör, Hypnum cupressiforme, 
karayosunu çantası. 
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 Bu çalışma, 2002-2003 yıllarında 
Konya’da Agaricus bisporus üretimi yapan 
üreticilerden alınan örnekler üzerinde yapılmış ve 
bunların çeşitli metal içerikleri araştırılmıştır.  
 Çalışmada 4 örnek kullanılmıştır. 
Laboratuvar ve analiz çalışmaları sonucunda bu 
örneklerdeki 10 elementin miktarları (As, Ca, Na, 
K, Mg, Ba, Cr, Al, Bi, Ag) mg/kg kuru ağırlık (KA) 
olarak tespit edilmiştir. Elementlerin analizi Ion 
Couple Plasma Atomic Emission Spectrocopy 
(ICP-AES) Varian cihazında yapılmıştır. 
 10 metale ait en yüksek değerleri içeren 
örnekler ve ortalama miktarları şöyledir; 1 no’lu 
örnekte Al; 39,1 mg/kg KA, 4 no’lu örnekte Ca; 
220,8 mg/kg KA, Na; 2605,1 mg/kg KA, K; 
42101,6 mg/kg KA, Mg; 1873,8 mg/kg KA, Ba; 
0,099 mg/kg KA, 3 no’lu örnekte Bi; 32,3 mg/kg 
KA, Ag; 27,6 mg/kg KA, As tüm örneklerde 0,0 
mg/kg KA’dır. 
 Analiz sonucunda her 4 örnekte metal 
içerikleri karşılaştırılmış ve farklılıklar 
gözlenmiştir. Çalışma sonucunda örneklerde As 

elementine rastlanmamışken, en fazla K elementine 
rastlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler : Agaricus bisporus, metaller, 
analiz. 
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 Akarçay Havzası, Ege Bölgesi, Akdeniz ve 
İç Anadolu Bölgeleri arasında yer alan, 30o-32o 
doğu boylamları (240 000-400 000 UTM) ile 38°-
39° kuzey enlemleri (4 210 000-4 330 000 UTM) 
arasında 7 340 km2 lik drenaj alanına sahip bir 
çöküntü havzasıdır. Drenaj alanının yaklaşık 2 985 
km2’ sini ova alanı oluşturmaktadır. Akarçay 
Havzasını; batıda Sincanlı ovası, kuzeyde 
Afyonkarahisar, Bolvadin Ovaları, iç kısımda 
Çobanlar ovası, güneyde Şuhut Ovası, doğuda Eber 
ve Akşehir Ovaları oluşturmaktadır.  
 Çalışma alanımız, İran-Turan, Akdeniz ve 
Avrupa Sibirya’ dan oluşan üç fitocoğrafik 
bölgenin birleştiği noktada yer almakta olup, bu 
konumundan dolayı zengin bir flora ve vejetasyona 
sahiptir. Flora ve vejetasyondaki bu zenginlik 
özellikle Akarçay Havzası’ nın Sultandağları, 
Ahırdağı, Emirdağ,  Kumalar Dağı ve Eber-Akşehir 
gölleri kesimlerinde dikkat çekmektedir. Çalışma 
alanımızda özellikle tuzcul, sucul, step ve dağ 
vejetasyonu gibi farklı ortam şartlarının, çok kısa 
mesafede birbirleri ile çok yakın ilişkide 
bulunmaları nedeniyle havza, biyoçeşitlilik 
açısından önemli hale gelmiştir. Bu araştırma, 
Akarçay Havzası vaskuler endemik bitkilerinin, 
rekabet ve yayılış durumlarına göre, ekolojik 
isteklerini mukayese etmek ve bu türlerin in situ 
çalışması için öncü bir envanter oluşturması 
amacıyla yapılmıştır. Şu anda araştırma alanımızda 
koruma statüsü olarak  sadece  Başkomutan Tarihi 
Milli Parkı bulunmakta olup, söz konusu alan 
Kocatepe ve Dumlupınar bölümlerinden 
oluşmaktadır. Milli Park sahasının kapladığı alan 40 
769 ha.’dır. Başkomutan Tarihi Milli Parkı ve diğer 
alanlardaki IUCN tehlike sınıflamasının CR, EN ve 
VU  kategorilerine bağlı olarak özellikle  endemik 
bitkilerin   tehlike durumu değerlendirilmiştir.  
 


