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Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi oluşturmak üzere, 14 farklı istasyon belirlenmiş, her 
istasyondan belli mevsimlerde su, toprak ve bitki örnekleri alınmıştır. Toprak, su ve bazı bitkilerde 
mısır, domates, biber, patlıcan ve nane de (Zea Mays L., Lycopersicum esculentum., Capsicum 
annuum., Solanum melongena ve Mentha piperita) Zn miktarları yaş yakma metodu (Kaçar, 2008) 
ile atomik absorbsiyon spektrofotometresi kullanılarak belirlenmiştir.

Bulgular: Elde edilen bulgulara göre; Zn miktarları; mısır’da 56-401 mg/kg, domates’de 33-
285 mg/kg, patlıcan’da 29-285 mg/kg, biber’de 142-5275 mg/kg ve nane’de 218-783 mg/kg 
düzeylerinde olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: Bitkilerde normal sınırlar arasında bulunması gereken Zn miktarı (20- 400 mg/kg)’dır. 
Sonuç olarak; elde edilen bulgular ışığında, biber, mısır, nane ve patlıcan’da Zn miktarlarının 
sınır değerlerin üstüne çıktığı görülmektedir. İncelenen bitkilerde Zn’ce kirliliğin yoğun olduğu 
sonucuna varılmıştır. Bu alanlarda yetişen tarım bitkileri insanlar tarafından çok tüketilmektedir. 
Besin ziciri aracılığıyla bu metal insanlara geçmekte ve insan sağlığı için riskler oluşturmaktadır. 
Bu alanlardan acilen metallerin temizlenmesi ve önlemlerin alınması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gaziantep, Zn miktarı, tarım bitkileri, toksisite.

Teşekkür: Bu çalışma, “DPT 2003K 120490-6’’nolu DPT projesi desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

PD–026

Gemlik Körfezi’nden Avlanan Ekonomik Balık Türlerinde 
Ağır Metal Birikiminin Tespiti

Nilüfer Büyükurgancı, Figen Esin Kayhan, Güllü Kaymak, Nuray Balkıs, Abdullah Aksu
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri A.B.D. Göztepe- İstanbul, 

Amaç: Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nden 2010 yılı Mart ayından 2011 yılı Mart ayına kadar 
aylık periyotlarla, bölgede avlanan balıkçılardan alınan Gümüş (Atherina boyeri), Hamsi (Engraulis 
encrasicolus), İstavrit (Trachurus mediterraneus), Sardalya (Sardinella maderensis) ve Zargana 
(Belone belone) gibi ekonomik balık türlerinin solungaç ve kas dokularında biriken Pb (kurşun) ve 
Cd (kadmiyum) düzeylerinin tayin edilmesi. 

Gereçler ve Yöntemler: Balık örneklerinin solungaç ve kas dokuları mikrodalga çözünürleştirme 
sisteminde, kuvvetli asit yardımıyla çözünürleştirilmiştir. Daha sonra hazırlanan doku örneklerinin 
ağır metal konsantrasyonları Alevli Atomik Absobsiyon Spektrofotometre (AAS) cihazı kullanılarak 
tespit edilmiştir.

Bulgular: Elde edilen verilere göre, en yüksek Pb değerleri Mart 2010’da Sardalya balığının kas 
dokusunda 7,07 µg/g Pb ve Zargana balığının solungaçlarında 6,74 µg/g Pb (kuru ağırlık) olarak 
belirlenmiştir. 

En yüksek Cd değerleri ise, 2010 yılının Temmuz ayında Sardalya balığının solungaçlarında 3,62 
µg/g Cd, 2010 yılının Mart ayında Zargana solungaçlarında 3.005 µg/g Cd (kuru ağırlık) olarak 
tayin edilmiştir. Bazı aylarda Pb ve Cd değerleri balıkların solungaç ve kas dokularında ölçülebilir 
değerlerin altında bulunmuştur.
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Sonuç: Kurşun ve kadmiyumun çalışma süresince pek çok ayda tolere edilebilen değerleri aştığı 
tespit edilmiştir. Bu verilere göre Gemlik Körfezi’nin metal yükü açısından kirlilik taşıdığı kanısına 
varılmıştır.

Önemli bir protein kaynağı olan balıkların ağır metal kirliliğinden etkilenmemesi için gerekli 
önlemler alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Gemlik Körfezi, Kurşun, Kadmiyum, Solungaç, Kas

Teşekkür: Bu çalışma, Marmara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 
tarafından (FEN-C-YLP-031110-0257) desteklenmiştir.

PD–027

Cupressus sempervirens’in Cu, Fe ve Mn Birikimi ve Biyomonitör 
Olarak Kullanılabilirliği

Neslihan Karavina, Cengiz Yıldırımb, Arzu Cansaranb

aAmasya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Amasya, nnecli@gmail.com
bAmasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Amasya

Amaç: Amasya şehir merkezinde yol kenarlarına süs amaçlı dikilmiş olan Cupressus sempervirens 
L.’de Cu, Fe ve Mn birikimi belirlenerek, bu türün ağır metal kirliliğinin önlenmesinde biyomonitör 
olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Şehir merkezinde beş Cupressus sempervirens bireyi seçilerek yaprak 
örnekleri toplanmıştır. Örnekler etüvde 70 °C’de kurutularak öğütülmüş ve yaş yakma yöntemi 
ile çözelti haline getirilmiştir. Örneklerin Cu, Fe ve Mn konsantrasyonları, atomik absorbsiyon 
spektrofotometresi (AAS) ile belirlenmiştir. 

Bulgular: Cupressus sempervirens’de Fe 66.342 µgg-1, Cu 29.505 µgg-1 ve Mn 8.901 µgg-1 olarak 
ölçülmüştür. Cupressus sempervirens’de konsantrasyonu en fazla olan ağır metal Fe’dir ve bunu 
sırasıyla Cu ve Mn takip etmektedir. Fe konsantrasyonu bitkiler için bildirilen normal sınırlar (2-
250 µgg-1) içerisinde kalmaktadır. Cu konsantrasyonu normal değerlerin (4-15 µgg-1) üzerinde, 
hatta toksik sınırlar (20-100 µgg-1) içerisindedir. Mn konsantrasyonu ise normal değerlerden (15-
100 µgg-1) daha düşüktür. Yapılan korelasyon analizine göre Cupressus sempervirens’de Cu ve Mn 
içerikleri arasında negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Amasya şehir merkezinde Cu kirliliğinin yoğun olduğu ve Cupressus sempervirens’in 
Cu kirliliğinde biyomonitör olarak kullanılabileceği belirlenmiştir. Fe ve Mn miktarlarının az 
olmasının, Cu miktarının fazla olmasına bağlı olarak elementler arasındaki rekabetten ve Amasya 
şehir merkezinde endüstriyel faaliyetlerin çok olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağır metal, bakır, Cupressus sempervirens, demir, mangan.


