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PD–020

Gaziantep İline Bağlı Bazı İlçelerde Tarım Alanlarının Sulanmasında 
Kullanılan Akarsu Sistemlerinde Mikrobiyolojik Kirlilik 

Düzeylerinin Belirlenmesi

Feyza Nur Kafadar, Saadet D. Saygideğer
Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Şahinbey, Gaziantep, 

incik@gantep.edu.tr

Amaç: Bu çalışmada Gaziantep iline bağlı bazı ilçelerde bazı tarım alanlarının sulanmasında 
kullanılan akarsu sistemlerinde mikrobiyolojik kirliliğin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi oluşturmak üzere, farklı istasyonlar belirlenmiş ve bu 
istasyonlardan su örnekleri toplanmıştır. Toplanan su örneklerinden 39’unda mikobiyolojik analizler 
yapılmıştır. İncelenen su örneklerinde toplam bakteri, kolifor ve Escherichi coli analizleri yapılmıştır. 
Toplam bakteri sayımı total plate count agar kullanılarak petri yüzey sayım yöntemiyle, koliform 
ve E. coli sayımı MPN yöntemi kullanılarak yapılmıştır (Erkmen, 2007). E. coli identifakasyonu 
morfolojik ve biyokimyasal testlerle standart yöntemler kullanılarak yapılmıştır (Erkmen, 2007).

 Bulgular: Mikrobiyolojik analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre; incelenen istasyonlardaki 
sularda mikrobiyolojik kirlilik olduğu saptanmıştır. Mikrobiyoljik analizler sonucunda elde edilen 
veriler sularda patojen mikroorganizmalar bakımında büyük risklerin var olduğunu göstermiştir. 
Patojen mikroorganizmaların varlığını işaret eden yüksek sayıda koliform ve E. coli izole edilmiştir. 
Bu sular mikrobiyal kirlilik açısından da önemli riskleri taşımaktadır. Suların mikrobiyolojik kirlilik 
derecesini gösteren toplam bakteri sayısı ml’de 105‘in üzerinde belirlenmiştir.

Sonuç: Mikrobiyolojik analizler sonucunda elde edilen veriler incelendiğinde; sularda bulunan 
patojen mikroorganizmalar özellikle, E.coli insan sağlığına zarar verecek düzeyde bulunmaktadır. 
Suları kirleten bakterilerin tespit edilmesiyle, bu bakterilerin insan sağlığına vereceği hasarın 
boyutlarının önemli olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gaziantep, Mikrobiyolojik kirlilik, E.coli.

Teşekkür: Bu çalışma, “DPT 2003K 120490-6’’nolu DPT projesi desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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Gaziantep’te Evsel Ve Sanayi Atık Sularının Karıştığı Sulak 
Alanlarda Yetişen Bazı Bitkilerde Nikel (Ni) Miktarlarının 

Belirlenmesi 

Feyza Nur Kafadar, Saadet D. Saygideğer, Demet Eralp
Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Şahinbey, 

Gaziantep,demetozdurdu@hotmail.com

Amaç: Gaziantep iline bağlı bazı ilçelerde, akarsu sistemlerine evsel ve sanayi atık suları 
karışmaktadır. Bu çalışmada, bu suların karıştığı sulak alanlarda yetişen sulak alan bitkilerinin Ni 
miktarlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.



21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

834

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi oluşturmak üzere, 14 farklı istasyon belirlenmiş, her 
istasyondan belli mevsimlerde su, toprak, sediment ve bitki örnekleri alınmıştır. Toprak, su, sediment 
ve bazı bitkilerde (Polygonum sp., Phragmites sp., Thypha sp ve Rumex sp.) Ni miktarları yaş 
yakma metodu (Kaçar, 2008) ile atomik absorbsiyon spektrofotometresi kullanılarak belirlenmiştir.

Bulgular: Elde edilen bulgulara göre; Polygonum sp. (çoban değneği) ’in 0.85-3.03 mg/kg, 
Phragmites sp. ’nin (su kamışı) 0.88-9.8 mg/kg, Thypha sp ’nin 2.37-10.57 mg/kg ve Rumex sp. 
(kuzu kulağı) ’nin 0 .65-8.66 mg/kg düzeylerinde olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Bitkilerde normal sınırlar arasında bulunması gereken Ni miktarı 1- 10 mg/kg’dır. Sonuç 
olarak; elde edilen bulgular ışığında, Ni miktarının ölçüm yapılan bazı bitkilerde sınır değerler 
(1- 10 mg/kg) arasında bulunduğu tespitedilmiştir. Özellikle Thypha sp. bitkisinde Ni miktarının 
normal sınır değerlerin üstüne çıkıldığı görülmektedir. İndikatör bitkiler olan bu bitkiler kirlilik 
düzeyinin belirlenmesinde sıkça kullanılmaktadır. Bu bilgiler ışığında belirlenen istasyonlarda 
Ni’ce kirliliğin başladığı sonucuna varılmıştır. Bu bitkilerin yetiştiği alanlarda, tarım alanlarıda bu 
sularla sulanmakta dolayısyla toprak ve sulama sularıda Ni’ce toksik hale gelmektedir. Dolayısıyla 
bu alanlarda çevre kirliliği başlamakta ve doğa kirlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gaziantep, Ni miktarı, sulak alanlar, toksisite.

Teşekkür: Bu çalışma, “DPT 2003K 120490-6’’nolu DPT projesi desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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İzmir İç Körfezi’ne Akan Derelerin Yüzey Sedimentlerinde 
Klorofil a, Klorofil Bozunma Ürünleri Ve

Organik Karbon Seviyelerinin Belirlenmesi

Serkan Kükrera, Baha Büyükışıkb

aArdahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksekokulu,Su Ürünleri Programı, Çıldır, Ardahan, 
serkankukrer@ardahan.edu.tr

bEge Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler ABD, Bornova, İzmir

Amaç: Büyük Kanal Proje’sinin 2000 yılında devreye girmesiyle birlikte iç körfeze akan deşarj 
noktaları kapatılmış ve şehrin kanalizasyonu kuşaklama kanalları ile atık su arıtma tesisine 
aktarılarak arıtılmaya başlanmıştır. Bu tarihten itibaren iç körfeze tatlı su girdisi sadece dereler 
yoluyla olmaktadır. Bu sebepten ötürü derelerin taşıdığı madde miktarı ve derelerde meydana gelen 
süreçler iç körfez ekosisteminin sağlığı için önem taşımaktadır. Bu çalışma ile körfeze madde taşıyan 
derelerin sedimentlerinde klorofil a, klorofil bozunma ürünleri ve organik karbon seviyelerinin 
belirlenerek derelerdeki birincil üretimin seviyeleri hakkında fikir edinilmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma kapsamında alınan sediment örneklerinin bir kısmı organik 
karbon analizi için kurutulup saklanırken, klorofil bozunma ürünleri ve klorofil a için kullanılacak 
olan kısmı 2 gramdan az tartılarak yaş halde asetonla ekstrakte edilerek bir gece bekletilmiştir. 
24 saat sonunda sediment ve aseton süzme yöntemiyle birbirinden ayrılmış ve elde edilen sıvı 
spektrofotometrede 667 ve 750 nanometre dalga boylarında okunarak klorofil bozulma ürünleri 
ve klorofil a konsantrasyonları tespit edilmiştir. Organik karbon için kurutulup saklanan sediment 
örnekleri analizden önce havanda dövülerek inceltilmiş ve analizler Wakley-Black titrasyon 
metoduna göre gerçekleştirilerek sediment içindeki % organik karbon miktarı hesaplanmıştır.


