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zengin familyalar Lamiaceae, Rosaceae, 
Asteraceae, Fabaceae, Apiaceae ve Polygonaceae 
dir.  
  
Anahtar Kelimeler: Etnobotanik, Bilecik, Bursa, 
Edirne 
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Türkiye' de Crocus sativus (safran) Türünün 
Ekolojik ve Ekonomik Değerinin Artırılması 

Çalışmaları 
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Safran, bilimsel adı Crocus sativus olan, 
süzengiller ailesine mensup değerli bir bitkidir. 
Crocus sativus, 10-30 cm boyunda uzun bir sap 
üzerinde, oval veya eliptik şeklinde leylaki, açık 
mor veya pembemsi mor renkli, 2 sıralı 6 adet 
petalden  meydana gelir. Bitkinin safran olarak 
kullanılan kısmı çiçeğinin kırmızı renkli 
pistilleridir. Crocus sativus’un kökleri soğan 
köktür. Ve 3-4 cm çapındadır.  

Bitkinin yetiştirilmesi ve çoğaltılması yan 
köklerinin ekilmesi ile olur. Ait olduğu süzengiller 
familyasındaki diğer üyelerin aksine, sonbaharda 
çiçek açar ve yine sonbaharda çiçekleri veya 
çiçeklerin pistilleri toplanıp, kurutularak kaldırılır. 
900 gram safran elde etmek için 100-120 bin adet 
çiçek toplanması gerekir. Bu yüzden yetiştirilmesi 
ve üretilmesi hayli zor olduğundan dünyanın en 
pahalı şifalı bitkilerinden biridir.  

Dünya’nın en pahalı baharatlarından olan 
safran, neredeyse altın değerindedir. En kaliteli 
safranın gram fiyatı şu an 50 liraya yakındır. Kendi 
ağırlığının 100 bin katını boyayabilen Crocus 
sativus’un kullanım alanları genellikle boya, gıda 
ve ilaç sanayidir fakat fiyatının fazla olması 
nedeniyle zaman içerisinde kullanım oranları hayli 
düşmüştür. 

Tarihte ilk defa eski Mısırlılar tarafından 
kullanıldığı ve bundan sonra da Roma, Bizans ve 
Anadolu' da ki uygarlıklara da yayıldığı 
bilinmektedir. Osmanlılarda çok önemli bir ilaç 
ürünü olan safranın 1858 yılında sadece İngiltere’ye 
10 bin kilogram satıldığı bilinmektedir.  

Günümüzden bahsedecek olursak, en 
kaliteli ve en pahalı safran, ismini de verdiği, 
Türkiyemiz’in Safranbolu ilçesinde 
yetiştirilmektedir. 1920’lerde 600 kg olan yıllık 

üretim şimdilerde ise soğan ithalinin yasaklanmış 
olması ve Crocus sativus’un yetiştirilmesi ve 
toplanmasının çok zahmetli olması nedeniyle 10 
kg’a kadar düşmüştür. Yöre de safran yetiştiren 
sayılı birkaç aile kalmıştır. 

Böyle kıymetli ve pahalı bir bitkinin en 
kalitelisinin Türkiye topraklarında yetiştirilme 
olanağına sahip olmak büyük bir şanstır. Ekolojik 
zenginliklerimizin değerini bilmeli ve bu 
zenginliklerimizi ekonomik yarara çevirmeyi 
bilmeliyiz. Bunun için, sadece Safranbolu yöre 
halkı değil, tüm çiftçiler bilinçlendirilmeli ve safran 
üretmeleri için teşvik edici çalışmalar yapılmalıdır. 
Devlet büyükleri ve bilim adamlarına büyük görev 
düşmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Safran, Crocus sativus, 
Safranbolu  
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Zeytin Karasuyunun Tilapia (Oreochromis 
niloticus)’da Oksidatif Stres Üzerine Etkisinin 

Araştırılması 
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Zeytinyağı üretim prosesinde bir yan ürün 
olarak açığa çıkan karasu;  bileşimi, içerdiği yağ ve 
koku nedeni ile önemli bir kirlilik potansiyeli 
oluşturmaktadır. Bu karasuyun bilinçsizce göl 
akarsu veya denize deşarj edilmesi çevreye son 
derece zararlıdır. Son 35 yıl içinde zeytin yağı 
üretiminin artması, küçük ve büyük ölçekli üretim 
tesislerinin gelişigüzel yayılması, karasuyun akarsu, 
yer altı suları ve toprağa boşaltılması karasuyun 
çevresel etkilerini ön plana çıkarmaktadır. Sucul 
ekosisteme verilen atıklar, sucul canlılarda 
intraselüler reaktif oksijen türlerininin (ROS) 
oluşumunu arttırarak, oksidatif hasara neden 
olurlar. Canlılarda oksidatif stresi belirlemek için 
çeşitli belirteçler kullanılmaktadır.  

Bu çalışmada zeytin karasuyunun 
balıklarda oksidatif stres üzerine etkisinin 
araştırılması amaçlanmıştır. Oksidatif hasarın 
belirteci olarak solungaçlarda süperoksidismutaz 
(SOD), katalaz (KAT), enzim aktiviteleri ile 
malondialdehit (MDA) miktarı kullanılmıştır. 
Çalışmada tilapia karasuyun üç faklı 
konsantrasyonuna (% 0,01; % 0,05; % 0,25) 2, 4 ve 
6 gün süresince maruz bırakılmıştır. Homojenize 
edilen karaciğer ve solungaçlarda SOD, KAT, 
enzim aktiviteleri ile MDA miktarı ölçülmüştür. 
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Sonuç olarak karaciğer ve solungaçlarda zamana 
bağlı olarak SOD, KAT, enzim aktiviteleri ile MDA 
miktarının arttığı tespit edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Zeytin karasuyu, tilapia, 
oksidatif stres   
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Cyprodinil Uygulamasının Hacıhaliloğlu Kayısı 
Genotipinde Polen Çimlenmesi ve Polen Tüpü 

Uzunluğu Üzerine Etkileri 
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Biyoloji Bölümü, Malatya 
zhabaci@stu.inonu.edu.tr 

 
Tarımsal savaşım, bitkilerin hastalık, 

zararlı ve yabancı otların etkilerinden ekonomik 
ölçüler içinde korunması, ürünün ve kalitenin 
arttırılmasıdır. Tarımsal savaşımda en etkili yöntem 
tarım ilaçlarının (pestisitlerin) kullanıldığı kimyasal 
savaşımdır. Çünkü, kimyasal savaşım yüksek 
etkililiğe sahiptir, hızlı sonuç verir, bilinçli ve 
kontrollü kullanıldığında ekonomiktir. Ancak 
günümüzde pestisitlerin bilinçsiz ve kontrolsüzce 
kullanılması nedeniyle ciddi çevre kirliliği meydana 
gelmektedir. Bu çalışmada kayısı yetiştiriciliğinde 
çiçek monilyası hastalığına karşı yaygın olarak 
kullanılan cyprodinil’in Hacıhaliloğlu çeşidine ait 
polenlerde polen çimlenmesi ve polen tüpü 
uzunluğu üzerine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. 
Bu amaçla kayısı polenlerine  cyprodinil’in 0.13 
g/L,  0.17 g/L, 0.23 g/L, 0.30 g/L, 0.39 g/L, 0.50 
g/L, 0.65 g/L’lik konsantrasyonları uygulanarak 
polen çimlenmesi ve tüp uzunlukları incelenmiştir. 
Çalışma sonucunda polen çimlenme yüzdelerinin ve 
polen tüpü uzunluklarının uygulanan dozun artışına 
paralel olarak azaldığı saptanmıştır.  
  
Anahtar Kelimeler:  Kayısı, polen , çimlenme, 
cprodinil  
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Erzurum ve Çevresinde Yetişen Micromeria 
fruticosa (L) Druce ssp. serpyllifolia (Bieb) PH 
Davis Bitkisinin Antimutajenite ve Antitümör 

Özelliklerinin Araştırılması 

Özlem BARIŞ1, Medine GÜLLÜCE1, Tülin 
ÖZBEK2, Ömer Faruk BAYRAK3, Mehmet 

KARADAYI4 

1Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü, Erzurum 

2Refik SAYDAM Hıfsızsıhha Bölge Enstitüsü, 
Erzurum 

3Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, 

İstanbul 
4Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Erzurum 
ozlembaris@gmail.com 

 
 Kimyasal olarak indüklenmiş 
mutasyonların hücre düzeyinde belirlenmesinde 
kullanılan kısa zamanlı in vitro mutajenite test 
sistemlerinden en önemlisi Ames-Salmonella/ 
mikrozom test sistemidir. Bu sistem, kimyasal 
maddelerin mutajenik etkileri ile kanser oluşumu 
arasındaki kuvvetli ilişkinin gösterilmesinden sonra 
kanserojen maddelerin belirlenmesi ve risklerinin 
önlenmesi açısından büyük bir potansiyel 
oluşturmaktadır. Ames test sistemi aynı zamanda, 
kimyasalların mutajen veya kanserojen etkilerini 
ortadan kaldıran, bu kimyasalların DNA ile 
etkileşimlerini önleyen antimutajenlerin tayininde 
de kullanılmaktadır. Antitümör etkileri ve sitotoksik 
özellikleri belirlemek için çeşitli kanser hücreleri ve 
fibroblast hücre kültürleri üzerine sitotoksisite 
testleri kullanılmaktadır. 
 Bu çalışmada; Micromeria fruticosa ssp. 
serpyllifolia bitkisinden elde edilen metanol 
özütünün antimutajen özelliklerin belirlenmesi için 
Ames-Salmonella/mikrozom testi, antitümör ve 
sitotoksit özellikleri belirlemek için A 549 (İnsan 
karaciğer küçük karsinoma hücresi) ve L 929 (fare 
fibroblastları) üzerine sitotoksisite çalışılmış ve 
CellTiter 96® aqueous non-radioactive cell 
proliferation yöntemi kullanılmıştır. 
4NQO (4-Nitroquinoline-1-oksit) ve NaN3 
(Sodyum azid) mutajenlerine karşı doza bağımlı 
olarak bitki özütü önemli oranda inhisyon 
göstertermiştir. TA1535 suşuna uygulanan NaN3 
mutajenine karşı M. fruticosa ssp. serpyllifolia 
özütünün 0.5 �g dozunda %24.1 oranında 
inhibisyon göstermiştir. Diğer suş ve 
konsantrasyonlarda istatistik olarak değerli bir 
aktivite gözlemlenmemiştir. Özüt A 549 (İnsan 
karaciğer küçük karsinoma hücresi) ve L 929 (fare 
fibroblastları) üzerine sitotoksik etki göstermiştir. 
Bu sonuçlara göre M. fruticosa ssp. serpyllifolia 
özütünün orta düzeyde antimutajenik, yüksek 


