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Bazı Bitkilerde Mangan (Mn) Miktarlarının Belirlenmesi 
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Amaç: Gaziantep iline bağlı bazı ilçelerde, akarsu sistemlerine evsel ve sanayi atık suları 
karışmaktadır. Bu çalışmada, bu suların karıştığı bazı tarım alanlarında yetiştirilen bitkilerinin Mn 
miktarlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi oluşturmak üzere, 14 farklı istasyon belirlenmiş, her 
istasyondan belli mevsimlerde su, toprak ve bitki örnekleri alınarak biyokimyasal analizler 
yapılmıştır. Toprak, su ve bazı bitkilerde (mısır, domates, biber, patlıcan ve nane’de) Mn miktarları 
yaş yakma metodu (Kaçar, 2008) ile atomik absorbsiyon spektrofotometresi kullanılarak 
belirlenmiştir.

Bulgular: Elde edilen bulgulara göre; mısır bitkisinin Mn derişiminin 78–1980 mg/kg, domatesin 
180–1683 mg/kg, patlıcan 1424–1772 mg/kg, nanenin 615 mg/kg ve biberin 175–1093 mg/kg 
düzeylerinde olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Bitkilerde normal sınırlar arasında bulunması gereken Mn miktarı 20–400 mg/kg’dır. 
Sonuç olarak; elde edilen bulgular ışığında, Mn miktarının ölçüm yapılan tüm bitkilerde normal 
değerler üzerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Özellikle mısır bitkisinde Mn miktarının normal sınır 
değerlerin çok üstüne çıktığı görülmektedir. Bu bilgiler ışığında belirlenen istasyonlarda Mn’ca 
kirliliğin yoğun olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bitkiler insanlar tarafından yoğun tüketilmektedir. 
İnsan sağlığı açısından riskler oluşmaktadır. Bu nedenle acilen tedbirler alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Gaziantep, Mn miktarı, tarım bitkileri, toksisite.

Teşekkür: Bu çalışma, “DPT 2003K 120490-6’’nolu DPT projesi desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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Gelişmesi Üzerindeki Fizyolojik Etkilerinin Belirlenmesi
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Amaç: Nüfusun artmasına paralel olarak barınma ve konut ihtiyacı günden güne artmaktadır. Bu 
ihtiyaç çimento sanayisinin hızlı bir şekilde gelişmesine sebep olmuştur. Çimento sanayisi etrafına 
verdiği kirlilik etmeni maddelerle ve yapılaşmadaki katkısıyla doğal ortamların bozulmasında 
önemli bir role sahiptir. Buna ilaveten çimento fabrikaları yapısında ağır metalleri ve bazı toksik 
bileşikleri içeren kirlilik etmenlerini atmosfere vererek çevre kirlenmesine sebep olmaktadırlar. Bu 


