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yetiştirilen L.gibba bitkileri 7 gün sonunda sırasıyla, 35.95, 127.8, 163.3, 250.5 407.6 ve 542.2 
mg kg-1 B biriktirdiği tespit edilmiştir. 50, 100 ve 150 mg l-1 B konsantrasyonunda yetiştirilen 
bitkilerdeki B konsantrasyonun 4. gün sonunda hızla arttığı gözlemlenmiştir. Bitkilerdeki en yüksek 
B konsantrasyonu beklendiği gibi 150 mg l-1 B konsantrasyonunda tutulan bitkilerde, en düşük 
B konsantrasyonu ise 0.2 mg l-1 B konsantrasyonunda tutulan bitkilerde belirlenmiştir. Bununla 
birlikte one-way ANOVA istatistik analiz sonuçları 50, 100 ve 150 mg l-1 B konsantrasyonunda 
tutulan bitkilerin içerdikleri B miktarları açısından, 0.2, 10 ve 25 mg l-1 B konsantrasyonunda 
yetiştirilen bitkilerden istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, elde 
edilen sonuçlara göre L. gibba bitkisinin B akümülasyonu için gereken en uygun bekletme süresi 6 
gün olarak tespit edilmiştir. 

Sonuç: Bitkilerin ya da organizmaların kirleticileri akümüle etme kapasitesi indikatör 
yaklaşımlarının önemli bir prensibini oluşturmaktadır. Bu araştırmada elde edilen bulgular, 
L.gibba bitkisinin sucul ortamda artan B konsantrasyonu ile birlikte bitki tarafından akümüle 
edilen B miktarının arttığını göstermektedir. Bu sonuçlar doğal ya da antropojenik kaynaklı 
olarak B kirliliğine maruz kalan sucul ekosistemlerin kirlilik seviyelerinin değerlendirilmesi 
için L.gibba bitkisinin ekolojik bir indikatör olarak kullanılabileceğini konusunda önemli fikirler 
vermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bor akümülasyonu, Lemna gibba, Ekolojik indikatör, Fitoremediasyon,
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Amaç: Çanakkale sınırları içerisinde bulunan katı atık depolama alanındaki mevcut sızıntı sularının 
hem bu sızıntı suyunda, hem de saf suda Allium cepa L. (Mutfak soğanı) çimlendirilerek elde 
edilen kök uçlarında gerek mitotik indeks gerek olası kromozomal anomalilerin belirlenmesi ve 
oranlarının saptanması amaçlanmıştır.

Gereç Ve Yöntemler: Çanakkale çöp deponi alanından alınan arıtılmış ve arıtılmamış sızıntı 
suları %25, %50 ve %100 olmak üzere üç farklı konsantrasyonda hazırlanmıştır. Denemelerde 
saf su ve çeşme suyu kontrol grubu olarak kullanılmıştır. Yaptığımız çalışmada test sistemi bitkisi 
olarak Allium cepa L. seçilmiştir. Kök uçları Farmer sıvısında 24 saat fikse edilerek, 1N HCl’de 
hidrolize edilmiş ve %2 asetokarmin içerisinde boyanmış, ezme preparat yöntemiyle mikroskobik 
incelemeye geçilmiştir. İncelemelerde Olympus BX51 Model araştırma mikroskobu kullanılmış ve 
fotoğraflar Altra20 marka kamera ile sabitlenmiştir. 10X40 büyütmeli objektiflerde rastgele seçilen 
toplam 1000 adet hücre sayılmış ve bölünen hücreler ile bunların içerisinde anomali içeren hücreler 
de sayılarak not edilmiştir. Her doz için mitotik indeks hesaplanmıştır. 

Bulgular: Yapılan ölçümlerde Allium cepa L. bitkisin oluşturduğu kök sayısına bakıldığında; 
Konsantrasyonlara göre kök sayısı Çeşme suyu>Saf su>%25 Arıtılmamış sızıntı suyu>% 100 
Arıtılmış sızıntı suyu>%50 Arıtılmış>%25 Arıtılmış>%50 Arıtılmamış>%100 Arıtılmamış 
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şeklindendir. Kök uzunluğu bakımından değerlendirme yapıldığında ise %50 Arıtılmış>Çeşme 
Suyu>%25 Arıtılmış>Saf su>%100 Arıtılmış>%25 Arıtılmamış>%50 Arıtılmamış>%100 
Arıtılmamış şeklinde sıralanmaktadır. Sonuçlara bakıldığında %100 Arıtılmamış ve %50 
Arıtılmamış su örneklerinde köklenmenin yok denecek kadar az olduğu gözlemlenmiştir. 
Elde edilen sonuçların mitotoik indeks yüzdesi; %50 Arıtılmış>%25 Arıtılmış> Saf su>Çeşme 
suyu>%100 Arıtılmış> %25 Arıtılmamış>%50 arıtılmamış> %100(kökler ezme preperat 
yönteminin kullanılması için yeterli uzunluğa ulaşamadığında örnekleme yapılamamıştır). 
Arıtılmamış şeklinde hesaplanmıştır. Yapılan ışık mikroskobu incelemelerinde özellikle 
arıtılmamış sızıntı sularında gelişen örneklerde ekvator tablasında kayma, kromozom köprüsü ve 
kutuplarda kayma gibi anomalilere rastlanmıştır.

Sonuçlar: Elde edilen sonuçlara bakıldığında, çok yeni bir tesis olan Çanakkale katı atık çöp 
deponi alanında arıtılmanış suyun, soğan kök sayısı ve uzunluğu ile mitotik hücre sayısının 
indirgenmesinde belirli oranda etkili olduğu, ancak arıtılmış suların; saf suda çimlendirilen kök 
uçlarına benzer şekilde çok düşük birkaç anomali dışında negatif etki göstermediği ve hatta %50 
konsantrasyona sahip arıtılmış suyun kök sayısı, uzunluğu ve mitotik indeks açılarından pozitif 
etki gösterdiği sayım sonuçları ve fotoğraflarda gözlenmiştir. Genotoksik açıdan arıtma işleminin, 
çevre biyoçeşitliliğinin lehine bir ortam oluşturduğu açıkça görülmektedir. r. Bu durum katı 
atık deponi alanında arıtma işleminin gerekli olduğu ve su temizliğini arttırdığı, ikincil açıdan 
bu işlemlerin sorumlu kuruluş tarafından bu süreç içerisinde sağlıklı yürütüldüğü olgusunu 
kuvvetlenmiştir. 

Anahtar Kelimler: Çanakkale çöp deponi alanı, Sızıntı suyu, Allium testi, Genotoksisite, Mitotik 
indeks 
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Amaç: İnsan faaliyetlerinin artması, teknolojinin hızla gelişmesi, nüfus artışına paralel tüketimin 
artması ve giderek endüstrileşmeye artan talep yüzünden çevre kirliği çok ciddi boyutlara 
ulaşmaktadır. Çevre kirliliğinin bu denli artmasına elbette ki yetersiz sayıda olan ve düzenli 
çalışmayan arıtma tesislerinin katkısı da büyük olmaktadır. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde 
kirliliğin önüne geçmek için sanayi ve endüstri kuruluşları, hayvancılık ve konutların kullanımı 
sonucu oluşan atıksuların deşarjı için sınır değerler getirilmiştir. Buradaki amaç, çevre ve insan 
sağlığını koruyarak, sürdürülebilir su kullanımını sağlamak, ekolojik ve estetik açıdan bir düzenleme 
getirmektir. Fakat bazen bu amaçları sağlamak atıksu içerisindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
kökenli kirletici parametreler yüzünden pek mümkün olamamaktadır. Bu kirletici parametreler 
arasında en çok dikkat çekenler arasında fenol, 2-klorofenol, 4-klorofenol ve türevleridir. Toksik 
özelliğe sahip bu organik maddeler en zehirli 126 kimyasalın içinde 11.sırada yer almaktadır. Fenol 
ve türevleri birçok endüstrinin faaliyeti sırasında kaynaklanabilmektedir. Bunlar arasında; kimya 


