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İspiriz Dağı (Van)’nda Yayılış Gösteren 
Endemik ve Nadir Bitkilerin Alan Yönetim 

Planındaki Yeri ve Değerlendirilmesi 

Murat ÜNAL, Osman KARABACAK 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, 65080, Van 
muratunal_yyu@yahoo.com 

  
Bu çalışmada; İspiriz Dağı (Van) model 

alanı aracılığıyla, Van İlinde biyolojik çeşitliliğin 
korunması ve sürdürülebilir yönetimi projesi 
kapsamında, dağlık bir ekosisteme örnek olarak 
seçilen alanımızda; floristik biyolojik çeşitliliği 
tehdit eden faktörler ile nadir ve endemik bitkiler 
belirlenmiştir. Bu süreç esnasında alanda kayıtlı 
olan endemik ve nadir bitki sayısı 42 (33 endemik) 
iken, literatür ve arazi çalışmaları sonucu bu rakam 
126 (109 endemik)’ya ulaşmıştır. Arazi 
çalışmalarımızda endemik ve nadir bitkilerin 
populasyonlarını tehdit eden faktörler yerinde 
incelenmiş ve tehlike altındaki türlerin yoğunlaştığı 
ve önemli populasyonlarının bulunduğu alanlar 
GPS yardımı ile işaretlenmiştir. İşaretlenen 
alanlarda bulunan tehdit faktörleri ile birlikte 
düşünülerek yönetim planında kullanılmak üzere; 
çekirdek zon, tampon bölge ve geçiş bölgesi 
belirlenmiştir. Zonlama çalışmalarının sonucunda 
İspiriz Dağı sınırları içerisinde 3 çekirdek bölge 
tanımlanmıştır. Bu bölgelerin içerdiği bitki 
kompozisyonu hakkında yerel yöneticilere ve yöre 
insanlarına gerekli bilgiler verilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: İspiriz Dağı, biyolojik 
çeşitlilik, alan yönetim planı, koruma  
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(Triticum aestivum) Çeşitlerinde Antioksidant 
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Dünyada sulanabilen tarım alanlarının en 
az yarısı yüksek oranda tuz (çoraklık) ve kuraklık 
tehdidi altındadır. Bu çalışmada Triticum aestivum 
çeşitlerinin tuz ve kuraklık streslerine dirençli 
Triticum aestivum (Bayraktar) ve duyarlı Triticum 
aestivum (Atay) varyetelerinin antioksidan enzimler 
düzeyinde verdiği yanıt incelenmiştir. 3 gün 

boyunca karanlıkta çimlendirilen örneklere 
çimlenmeyi takiben 3 gün süreyle 1mM glycine 
betaine (GB) uygulaması yapılmış ve ardından 5 
gün boyunca tuz ve kuraklık stresleri bağımsız 
setlerde paralel uygulanmıştır (kontrol grupları 
hariç). Lipid peroksidasyonunun göstergesi olarak 
malondialdehit (MDA) miktarı, ozmotolerant prolin 
miktarı ve antioksidan enzimlerden süperoksid 
dismutaz (SOD), katalaz (CAT), askorbat 
peroksidaz (APX), glutatyon redüktaz  (GR) ve 
glutatyon-s-transferaz (GST) aktiviteleri 
ölçülmüştür. Analizlar sonucunda stres 
uygulamalarında MDA, prolin ve antioksidan 
enzim aktivitelerinde artış olduğu tespit edilmiştir. 
GB uygulamasının MDA, prolin ve antioksidan 
enzim seviyelerinde azalmalara neden olduğu 
gözlenmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Buğday, stres, prolin, glycine 
betaine, MDA, CAT, SOD, APX, GR, GST 
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Salvia blepharoclaena Hedge & Hub-Mor 
Türünün  Bazı Dokularında Bulunan Yağ Asidi 
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 Dünyanın farklı bölgelerinde ve 
ülkemizde, bazı salvia türlerinden elde edilen bitki 
ekstraktlarının tedavi amaçlı olarak kullanıldığı 
bilinmektedir ve bu bakımdan biyokimyasal 
içeriğinin bilinmesi de önem arz etmektedir. Bu 
çalışmada, endemik olan Salvia blepharoclaena 
bitkisi, Kırşehir ili Çiçekdağı ilçe sınırları içinden 
toplandı. Türü ait yaprak, çiçek ve tohumlar 
ayrılarak kurutma işlemi yapıldı. Kurutulan 
dokulardan belirli miktar alınarak laboratuar 
ortamında yağ asidi ekstraksiyon işlemleri ve 
otosampler GC (gaz kromatografisi) cihazında 
analizleri yapıldı.  Analizden elde edilen sonuçlara 
göre, yaprağa ait örneklerde Laurik asit (C12:0) ile 
lignoserik asit (C24:0) arasındaki yağ asitleri, 
çiceğe ait örneklerde butirik asit (C4:0) ile 
dokozahekzaenoik asit (C22:6) arası yağ asitleri ve 
tohuma ait örneklerde ise miristik asit (C14:0) ile 
dokozahekzaenoik asit (C22:6) arası yağ asitleri 
tespit edildi.  
Sonuç olarak; yaprak, çiçek ve tohuma ait en 
yüksek oranda esensiyel yağ asidi olarak 
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adlandırılan linoleik (C18:2) ve linolenik  (C18:3) 
yağ asitleri olduğu hesaplandı. 
  
Anahtar Kelimeler:  Salvia blepharoclaena, 
yaprak, çiçek, tohum, yağ asitleri  
Ana İlgi Alanı :   
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 Çalışmada, ülkemizin İç Anadolu 
Bölgesinde endemik olarak yayılım gösteren Salvia 
blepharoclaena Hedge & Hub-Mor türüne ait bazi 
vitamin (α, γ, ρ  tokoferoller, α- tokoferol asetat, 
D2, D3, K1, retinol, retinol asetat ve β-karoten, 
µg/g)  ve total fitosterol değerleri (µg/g) araştırıldı. 
Araştırmada kullanılan tür Kırşehir ili Çiçekdağı 
ilçe sınırları içinden toplandı ve yaprak, çiçek ve 
tohumları ayrılarak kurutuldu. Kurutulan doku 
örneklerinden belli miktar alınarak, gerekli 
ekstraksiyon işlemleri yapıldıktan sonra otosampler 
HPLC (High Performance Liquid 
Choromatography) cihazında analizleri yapıldı. 
Analiz sonuçlarına göre, yaprağa ait örneklerde 
diğer vitaminlere göre yüksek değerde  β-karoten 
(32,450 µg/g) ve γ-tokoferol (12,47 µg/g) değerleri 
hesaplandı. Çiçek dokusunda ise β-karoten 
(171,125 µg/g), γ-tokoferol (18,025 µg/g) ve ρ-
tokoferol (6,300 µg/g) değerleri diğer vitamlare 
göre yüksek olarak tespit edildi. Tohumda ise 
sadece α- tokoferol (4,324 µg/g) ve K1 (0,600 µg/g) 
değerleri belirlendi. Örneklere ait fitosterol 
değerleri yaprakta (13,250 µg/g), çiçekte (32,375 
µg/g) ve tohumda (20,754 µg/g) hesaplandı. Sonuç 
olarak, Salvia blepharoclaena türünün yağda 
eriyebilen vitamin çeşitliliği bakımından 
karşılaştırıldığında, yaprak ve çiçek dokuları 
tohuma göre  daha fazla çeşit vitamin içerdiği 
gözlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Salvia blepharoclaena, 
yaprak, çiçek, tohum, vitaminler, fitosterol   
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 Metabolizmada meydana gelebilecek bazı 
durumlarda, antioksidatif koruyucu sistem iyi 
çalışmayacağından, vücutta serbest radikallerin  
fazlalaştığı görülür. Bu da  bir takım hasarlara 
neden olur. Serbest radikallerin miktarı arttıkça 
önce yaşlanma hızlanır, hücre ölümü, sonra doku 
ölümü daha sonra ise beyin damarlarının tahribatına 
varan hasarlar oluşur. Bu tür sorunların üstesinden 
gelmek için alternatif tıp dediğimiz bitkilerle tedavi 
yollarına başvurulabilir.  Tıbbi bitkilerden biri 
olarak kabul edilen Centaurea L., Asteraceae 
familyasına ait bir cinstir ve Türkiye’de 168 türü 
vardır. Bitki, peygamber çiçeği, zerdali dikeni, 
çoban kaldıran, Timur dikeni gibi Türkçe isimlerle 
bilinmektedir. Bu çalışmada Konya ve civarında 
toplanan Centaurea iberica TREV. ve Centaurea 
cariensis BOISS. subsp. Microlepis’ in antioksidan 
aktivitelerine bakılmış değerler sentetik antioksidan 
madde olan BHA ve BHT ile kıyaslanmıştır. Bu 
çalışmalar kapsamında bitkilerden elde edilen 
drogların serbest radikal süpürme etkisi DPPH 
yöntemine göre, toplam fenolik madde 
konsantrasyonu gallik aside eşdeğer olarak folin 
yöntemine göre ve oksidasyonu engelle oranları ise 
β-karoten-linoleik asit emülsiyon sistemine göre 
yapıldı. Veriler değerlendirildiğinde BHA nın en 
fazla antioksidan olduğu daha sonra sırasıyla C. 
cariensis BOISS. subsp. Microlepis, C. iberica ve 
BHT olarak  sıralanabileceği görülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Antioksidan, Centaurea, 
Serbest radikal, Folin, DPPH, β-karoten-linoleik 
asit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


