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PB 098 
 

Farklı Dozlardaki Kadmiyumun Maydanoz 
(Petroselinum hortense) Bitkisinde Fotosentetik 
Pigmentler ve Total Fenolik Bileşikler Üzerine 

Etkisi 

Yakup ULUSU, Lokman ÖZTÜRK 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat 

Fakültesi, Biyoloji Bölümü, TOKAT 
yakupulusu@yahoo.com 

  
Endüstrileşme ve kentleşmenin doğada 

meydana getirdiği en önemli sorunlardan birisi 
çevre kirliliği olarak kabul edilmektedir. Toprak su 
ve hava kirliliğine ağır metallerin büyük katkısı 
vardır. Günümüzde madenlerin metal ve kimya 
fabrikalarının atıklarından çevreye ağır metaller 
yayılmaktadır. Ayrıca bazı mantar ilaçları ve ahşap 
koruyucularının da içlerinde ağır metaller 
bulunmaktadır. Bunlar su ve havanın etkisiyle geniş 
alanlara yayılarak bitkilerin gelişimleri üzerinde 
olumsuz etkilere sebep olmaktadırlar. Topraklara 
karışan kadmiyumun (Cd) %54-58’inin fosforlu 
gübrelerden , % 39–47’ sinin atmosferden ve % 2–
5’ nin kanalizasyon atıklarının kullanımından 
kaynaklandığı bildirilmektedir. 

Bu çalışmada, maydanoz fideleri 75 µM, 
150 µM, 300 µM, CdCl2 ile 15 gün muamele 
edilerek bitki yapraklarında protein, total fenolik 
madde, klorofil, karotenoid miktarları 
belirlendi.Kadmiyum yaprakların perotein ve total 
fenolik madde içeriğini artırdı. Bununla birlikte 
yüksek konsantrasyondaki kadmiyum klorofil ve 
karotenoid miktarlarını önemli ölçüde azaltmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Maydanoz, kadmiyum, 
fenolik bileşikler, fotosentetik pigmentler  
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Aromatik ve Tıbbi Bitkilerin Bahçe Peyzajında 

Kullanım Olanakları Üzerine Gözlemler 
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 Bu çalışmada, bahçe ve yeşil alan 
düzenlemelerinde süs bitkisi olarak 
kullanılmalarının yanı sıra birer aromatik ve tıbbi 
bitki olma özelliği de taşıyan; Aesculus 
hippocastaneum (At kestanesi), Althea rosea 
(Gülhatmi), Atropa belladonna (Güzelavrat otu), 
Cassia acutifolia (Sinameki), Castanea sativa 
(Kestane), Chenopodium anthelminthicum 

(Kazayağı), Citrus aurantium (Portakal), Citrus 
limonum (Limon), Crataegus monogyna (Alıç), 
Draceana sp. (Kardeşkanı), Eleagnus angustifolia 
(İğde), Eucalyptus sp.(Okaliptüs, Sıtma ağacı), 
Juglans regia (Ceviz), Juniperus foetidissima 
(Kokar Ardıç), Laurus nobilis (Defne), Lavandula 
stoechas (Lavanta), Lonicera spp. (Hanımeli), 
Melia azederach (Tesbih ağacı), Melissa officinalis 
(Melisa, Oğulotu), Mentha piperita (Nane), Morus 
alba (Beyaz dut), Morus nigra (Kara dut), Nerium 
oleander (Zakkum), Origanum onitra 
(Mercanköşk), Passiflora caerulea (Çarkıfelek), 
Pinus pinea (Fıstık çamı), Punica granatum (Nar), 
Rosa sp. (Gül), Rosmarinus officinalis (Biberiye), 
Salix babylonica (Söğüt), Salvia officinalis 
(Adaçayı), Sedum acre (Damkoruğu), Spartium 
junseum (Katırtırnağı), Thymus zygioides (Kekik), 
Tilia tomentosa (Ihlamur), gibi taksonların belirli 
amaçlar için uygun olup olmadıkları araştırılmıştır. 
Bu türlerin bazılarının henüz bazı yörelerde peyzaj 
düzenlemelerinde kullanıldıkları tespit edilmiş, 
ancak bazılarının yoğunluk kazanmadıkları 
gözlenmiştir. Belirlenen birçok türün tıbbi alanda 
kullanım buldukları izlenmiş, bahçe ve yeşil alan 
düzenlemelerinde çok yönlü kullanımlarının 
yararları tartışılmıştır. 
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Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Spirodela 
polyrrhiza (Lemnaceae) Bitkisinde Büyüme 
Oranına ve Ni Alınım Kapasitesine Etkisi 

Zeliha LEBLEBİCİ, Ahmet AKSOY 
Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, 38039, Kayseri, Türkiye 
zleblebici@erciyes.edu.tr 

  
 Bitki türlerinin çevresel stres faktörlerine 
karşı toleransları farklı farklıdır. Bu durum bitkinin 
türüne, stres faktörüne, strese maruz kalma süresine 
ve strese maruz kalan doku veya organın yapısına 
göre büyük değişiklikler gösterir. Bitkilerin bu stres 
faktörlerine karşı hangi tepkiler verdiğini ve hangi 
uyum mekanizmaları geliştirdiğini belirlemek 
oldukça önemlidir. Sucul organizmalarda ağır metal 
birikiminin incelenmesi, ağır metallere karşı 
duyarlılığı yüksek türlerin belirlenmesinin yanı sıra 
organizmada meydana gelen yapısal ve işlevsel 
bozuklukların belirlenmesi bakımından da önem 
taşımaktadır. 
 Çalışmamızda Kayseri yöresinden 
toplanan Spirodela polyrrhiza (Lemnaceae) 
örneklerine laboratuar ortamında, farklı tuz 
konsantrasyonları uygulanarak, büyüme oranına ve 
Ni alınım kapasitesine etkisi incelenmiştir. 
Spirodela polyrrhiza örneklerinin nikel içeriği 
Mikrowave’de çözüldükten sonra Varian ICP-OES 
cihazı kullanılarak belirlenmiştir. Tuz 
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konsantrasyonunun 125 mol/m3 olduğu ortamda S. 
polyrrhiza tarafından biriktirilen nikel 23,2 µgg-1 
olarak tespit edilmiştir. Tuz konsantrasyonu arttıkça 
(375 ve 500 mol/m3 NaCl) büyüme oranında 
düşüşün olduğu, üretkenliğin engellendiği ve 
bununla birlikte yüksek tuz konsantrasyonunun S. 
polyrrhiza bitkisinin Ni akümülasyon oranını 
azalttığı gözlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Spirodela polyrrhiza, 
akümülasyon, ağır metal  
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Cu(II) İyonlarının Xhanthoria parietina (L.) 
Th.Fr.  ve Xhanthoria calcicola Oxner türleri ile 

Biyosorpsiyonu 
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Ağır metal iyonları taşıdıkları teknolojik 

önem nedeniyle çeşitli endüstrilerde yaygın olarak 
kullanılmakta ve bu endüstrilerden gelen atık  sular 
sucul ortamda ciddi ağır metal kirliliğine sebep 
olmaktadır. Bu çalışmada, Xhanthoria perietina  ve 
Xhanthoria calcicola likenleri ile Cu(II) ağır 
metalinin biyosorpsiyonu çalışılmıştır. Kesikli 
sistemde yürütülen çalışmalarda, farklı Cu(II) 
konsantrasyonu (20-60 mg/L) ve değişen pH 
aralığında (2.0-8.0) liken türlerinin biyosorpsiyon 
karakteristikleri araştırılmıştır. Biyosorpsiyon 
ortamında bakır tayini kompleks yapıcı bir ajan 
olan dimetil glioksim, kullanılarak 
spektrofotometrik ölçüm ile belirlenmiştir. En iyi 
giderimin sağlandığı optimum pH Xhanthoria 
perietina  ve Xhanthoria calcicola için sırasıyla 4.0 
ve 5.0 olarak belirlenmiştir. Ağır metal 
çalışmasında en iyi giderim Xhanthoria perietina  
ile elde edilmiştir. Çalışmamız sonucunda yapraksı 
özellik gösteren her iki liken türünün de ağır metal 
gideriminde etkili olduğu belirlenmiştir.  
  
Anahtar Kelimeler: Xhanthoria perietina, 
Xhanthoria calcicola, Copper, biyosopsiyon  
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Depolamanın Sarı ve Kara Havuç Suyunun 
Stabilitesine Etkisi 

Hakan BOZDOĞAN, Özlem ERDOĞRUL, Edip 
ÇİFTÇİ, Esin DERELİOĞLU 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen 
Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 

Kahramanmaraş 
oerdogrul@ksu.edu.tr 

 
 Kahramanmaraş yöresine ait sarı ve kara 
havuçların preslenmesiyle elde edilen havuç 
suyunun briksi 15 e ayarlanmıştır. Briks ayarlaması 
şeker ilavesi ve kaynatma ile yapılmıştır. Pastörize 
edilen havuç suları 25°C ve 4°C’de 70 gün süre ile 
depolanmıştır. Antosiyan indeksi, esmerleşme 
indeksi ve berraklık değerleri depolama boyunca 
spektrofotometrik olarak saptanarak işleme ve 
depolama koşularının stabilite üzerine etkileri 
araştırılmıştır.   
 
Anahtar Kelimeler :  Havuç suyu, depolama, 
stabilite.  
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Bazı Salvia Türlerinin Antioksidan 

Aktivitelerinin Araştırılması 
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Bu çalışmada, altı farklı Salvia türüne ait 

(S. caespitosa, S. hypargeia, S. euphratica subsp. 
euphratica, S. sclarea, S. candidissima subsp. 
candidissima ve S. aethiopis) metanol özütlerinin 
antioksidan aktiviteleri araştırılmıştır. Antioksidan 
aktivitelerin belirlenmesinde; DPPH ve beta-
carotene/linoleic yöntemleri kullanılmıştır. Metanol 
özütlerinin apolar alt fraksiyonları herhangi bir 
aktivite göstermemiştir. DPPH sisteminde en 
kuvvetli aktivite, aynı zamanda endemik bir tür 
olan S. euphratica subsp. euphratica tarafından 
sergilenmiştir (IC50 değeri= 20.70 
mikrogram/miligram). İkinci test sisteminde ise en 
yüksek aktivite, S. hypargeia metanol özütünün 


