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yapılması sebebiyle ağır metal yönünden kirlendiği 
söylenmektedir. Bu çalışmada Tuzla Gölü’ nde 
(Palas-Kayseri) farklı noktalardan alınan Salicornia 
europaea L. bitkisi kullanılarak ağır metal 
kirliliğinin tespitinin yapılması amaçlanmaktadır.  

Tuzla Gölü’nden toplanan bitki ve toprak 
örneklerin standart işlemlerden geçirildikten sonra 
çözülen örneklerin ağır metal tayin işlemleri Varian 
marka Inductively Coupled Plasma = ICP-OES’de 
yapılmıştır.  

Deney sonuçlarına göre Salicornia 
europaea L. yaprak örneklerindeki Pb 
konsantrasyonunun 1,520 µgg-1-5,270 µgg-1, Cd 
konsantrasyonunun 0,022 µgg-1-0,117 µgg-1, Ni 
konsantrasyonunun 0,291 µgg-1-2,901 µgg-1, Cr 
konsantrasyonunun ise 0,902 µgg-1-1,563 µgg-1 

arasında olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçlara göre, 
bazı elementlerin sınır değerleri aştığı ve Salicornia 
europaea L. örneklerinin ağır metal kirliliğine 
uğradığı gözlenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Salicornia europaea, Tuzla 
Gölü (Palas-Kayseri), ağır metal kirliliği 
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Makroalgler birçok ülkede geleneksel bir 
şekilde besin olarak tüketilmektedir. Özellikle halk 
arasında gut, ekzema gibi hastalıklarda ve kurt 
düşürücü olarak kıyı ülkelerinde yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada Chlorophyceae 
familyasından Ulva rigida türünün etanolik 
ekstraktının (URE) genotoksik veya olası 
kromozom hasarlarını önleyici etkisinin olup 
olmadığı araştırılmıştır. Bunun için, U. rigida 
ektraktının 3 farklı konsantrasyonu 10, 20 ve 40 
µg/mL ve pozitif kontrol olarak da Mitomycin-C 
(0.25 µg/mL) insan lenfosit kültürlerinde 
kromozom aberasyon yöntemiyle test edilmiştir. 

Sonuçta, mutagen uygulamasından sonra 
test edilen U. rigida ekstraktının konsantrasyona 
bağlı olarak kromozomal hasarlarda değişiklikler 
meydana getirdiği tesbit edilmiştir. U. rigida 
etanolik ekstraktın kromozom hasarlarını 
azaltmakla birlikte mitotik indeks üzerinde olumlu 
bir etkisi gözlenmemiştir. U. rigida’nın kromozom 
hasarlarını azaltıcı etkisi istatistiksel olarak da 
anlamlılık göstermektedir (p < 0.0001).  

 
Anahtar Kelimeler: Ulva rigida, kromozom 
aberasyonu, antigenotoksisite  
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Araştırma Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesinin atık su arıtma tesislerinin arıtma 
çamurunun buğday, verimine etkisini ve toprağın 
bazı kimyasal özelliklerine bakiye etkisini 
incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Denemeler, 
Enstitü merkez arazisinde kurulan deneme 
parsellerinde yürütülmektedir. Deneme çakılı 
olarak;  7 konulu, 3 tekerrürlüdür. 

Deneme konuları; kontrol, optimum gübre, 
1000,  2000, 3000, 4000 ve 5000 kg/da biyokatıdır. 
Her parselden ekim öncesi ve hasat sonrası toprak 
örnekleri alınarak toprak verimlilik analizleri ve 
potansiyel toksik element analizleri yapılmıştır.  

Buğday verimlerine yapılan varyans 
analizi sonuçlarına göre en yüksek verimi 4 ton/da 
biyokatı uygulaması vermiştir. Toprak örneklerinde 
yapılan analiz sonuçlarında  (tuz ve bakır) 
analizlerinde bir miktar düşüş görülmektedir. 
(organik madde, total azot, fosfor, potasyum, 
mangan, demir ve çinko) atık miktarının artması ile 
artmıştır. Potansiyel toksik element analiz 
sonuçlarına göre; topraktaki bakır, çinko, krom ve 
kadmiyum miktarı atılan atık miktarı ile artış 
göstermektedir. Toprak pH’sı ve % kireç miktarı 
değişmemiştir   
  
 
PB205 
 
Daday İşletme Müdürlüğü Seçme İşletme Sınıfı 
Ormanlarının Aktüel Yapılarının Belirlenmesi 

Hakan ŞEVİK 
Daday Orman İşletme Müdürlüğü, Daday, 

Kastamonu 
hakansevik@yahoo.com 

 
 Seçme işletme sınıfı uygulanan 
meşcereler; göknarın baskın olduğu, çap sınıfları 
metoduna göre işletilen, değişik yaşlı meşcerelerdir. 
Bu meşcerelerde uygulanan işletme şekli, bütün 
meşcere bakımlarını kapsamakta ve mevcut 
meşcere yapısının dikte ettiği bakım şekilleri 
(gençlik bakımı, sıklık bakımı, aralama, 


