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Gaziantep İline Bağlı Bazı İlçelerde Tarım Alanlarının Sulanmasında 
Kullanılan Akarsu Sistemlerinde Mikrobiyolojik Kirlilik 

Düzeylerinin Belirlenmesi

Feyza Nur Kafadar, Saadet D. Saygideğer
Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Şahinbey, Gaziantep, 

incik@gantep.edu.tr

Amaç: Bu çalışmada Gaziantep iline bağlı bazı ilçelerde bazı tarım alanlarının sulanmasında 
kullanılan akarsu sistemlerinde mikrobiyolojik kirliliğin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi oluşturmak üzere, farklı istasyonlar belirlenmiş ve bu 
istasyonlardan su örnekleri toplanmıştır. Toplanan su örneklerinden 39’unda mikobiyolojik analizler 
yapılmıştır. İncelenen su örneklerinde toplam bakteri, kolifor ve Escherichi coli analizleri yapılmıştır. 
Toplam bakteri sayımı total plate count agar kullanılarak petri yüzey sayım yöntemiyle, koliform 
ve E. coli sayımı MPN yöntemi kullanılarak yapılmıştır (Erkmen, 2007). E. coli identifakasyonu 
morfolojik ve biyokimyasal testlerle standart yöntemler kullanılarak yapılmıştır (Erkmen, 2007).

 Bulgular: Mikrobiyolojik analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre; incelenen istasyonlardaki 
sularda mikrobiyolojik kirlilik olduğu saptanmıştır. Mikrobiyoljik analizler sonucunda elde edilen 
veriler sularda patojen mikroorganizmalar bakımında büyük risklerin var olduğunu göstermiştir. 
Patojen mikroorganizmaların varlığını işaret eden yüksek sayıda koliform ve E. coli izole edilmiştir. 
Bu sular mikrobiyal kirlilik açısından da önemli riskleri taşımaktadır. Suların mikrobiyolojik kirlilik 
derecesini gösteren toplam bakteri sayısı ml’de 105‘in üzerinde belirlenmiştir.

Sonuç: Mikrobiyolojik analizler sonucunda elde edilen veriler incelendiğinde; sularda bulunan 
patojen mikroorganizmalar özellikle, E.coli insan sağlığına zarar verecek düzeyde bulunmaktadır. 
Suları kirleten bakterilerin tespit edilmesiyle, bu bakterilerin insan sağlığına vereceği hasarın 
boyutlarının önemli olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gaziantep, Mikrobiyolojik kirlilik, E.coli.

Teşekkür: Bu çalışma, “DPT 2003K 120490-6’’nolu DPT projesi desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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Gaziantep’te Evsel Ve Sanayi Atık Sularının Karıştığı Sulak 
Alanlarda Yetişen Bazı Bitkilerde Nikel (Ni) Miktarlarının 

Belirlenmesi 
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Amaç: Gaziantep iline bağlı bazı ilçelerde, akarsu sistemlerine evsel ve sanayi atık suları 
karışmaktadır. Bu çalışmada, bu suların karıştığı sulak alanlarda yetişen sulak alan bitkilerinin Ni 
miktarlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.


