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Kayseri Yöresinden Toplanan Bazı Üzüm ve 
Yaprak Örneklerinde Ağır Metal Birikiminin 
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 Kayseri yöresindeki farklı bölgelerden 
toplanan üzüm örnekleri ve bunların 
yapraklarındaki, kadmiyum, kurşun, çinko, nikel, 
bakır ve demir içerikleri Mikrowave’de 
çözüldükten sonra Varian ICP-OES cihazı 
kullanılarak belirlenmiştir. Üzüm örnekleri 2007 
yazında Kayseri yöresinin farklı bölgelerinden 
toplanmıştır. Kayseri yöresinden toplanan 
örneklerden; yapraklarda üzüm suyuna oranla daha 
fazla birikimin olduğu gözlenmiştir İncelenen üzüm 
örnekleri içerisinde en yüksek metal 
konsantrasyonunun olduğu örneklerin yol kenarına 
yakın olan alanlarda gözlenmesi dikkati 
çekmektedir. 
 Üzüm örneklerindeki Cd 
konsantrasyonunun 0,03-0,12 µg/g, Zn 
konsantrasyonunun 0,06- 2,58 µg/g, Pb 
konsantrasyonunun 0,32-4,92 µg/g, Ni 
konsantrasyonunun 0,44-2,3 µg/g, Fe 
konsantrasyonunun 0,18-21,84 µg/g ve Cu 
konsantrasyonunun 0,98-2,13 µg/g arasında olduğu 
gözlenmiştir. 
 Bu sonuçlara göre yol kenarına yakın olan 
bölgeler dışında üzüm örneklerindeki ağır metal 
konsantrasyonunun kabul edilebilir sınırlar 
dâhilinde olduğu sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: ICP-OES, microwave, üzüm, 
ağır metal, Kayseri.  
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 Halk arasında çay olarak bilinen Camellia 
sinensis (L) O. Kutze’nin yapraklarından elde 
edilen ve dünyada sudan sonra ikinci olarak en 
fazla tüketilen bir içecektir. Dünyada Hindistan, 
Çin, Srilanka, Kenya ve Endonezya’dan sonra en 
fazla yetiştiği 6.ülke Türkiye’dir. C. sinensis 
yapraklarında bulunan antioksidan maddelerden 

dolayı insan sağlığı üzerinde birçok olumlu etkisi 
olduğu bilinmektedir. 
 Bu çalışmada 3 farklı lokalitede genç 
sürgünler ve eski sürgünler üzerinde bulunan 
yapraklar araştırma materyali olarak toplanmıştır. 
Genç ile eski yapraklar arasında ve lokaliteler 
arasında antioksidan içerik bakımından bir 
farklılığın olup olmadığı araştırılmıştır. Yapılan 
analizler sonucunda ve istatiksel değerlendirmeler 
sonucunda eski sürgünler üzerindeki çay yaprakları 
ile yeni sürgünler üzerinde bulunan çay yaprakları 
arasında Epigallokateşin (EGC), Kateşin (C), 
Epigallokateşin gallat (EGCG), Teaflavin 3 
monogallat (TF-3-MG) ve Toplam Kateşin arasında 
önemli farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. 
Lokaliteler arasında da Toplam Kateşin ve Toplam 
Teaflavin bakımından önemli farklılıklar vardır. 
 
   
Anahtar Kelimeler:  Camellia sinensis, 
antioksidan içerik.  
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Orta Karadeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren 

Cistus creticus L. (Cistaceae) Yapraklarında Bir 
Yükseklik Gradiyenti Boyunca Klorofil Miktarı 
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     Bu çalışmada, Cistus creticus L. 
(Cistaceae) türünün yapraklarında yüksekliğe bağlı 
olarak klorofil miktarı ve klorofil a/b değişimi 
incelenmiştir. Bitki numuneleri Orta Karadeniz 
Bölgesinin çeşitli yüksekliklerinden (deniz seviyesi, 
orta -500m ve yüksek seviyedeki -880m ) 
toplanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda klorofil 
a ve klorofil b miktarları arasında hem aylara hem 
de yükseltilere göre istatistiki olarak önemli 
farklılıklar bulunmuş olup klorofil a/b oranı 
yaşlanma süresince artmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Cistus creticus, klorofil 
miktarı, klorofil a/b, yükseklik gradiyenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


