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Yüksek Lisans Tezi 

 

SİNCAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRESİNDE AĞIR METALLER İLE 

KONTAMİNE OLMUŞ EKOSİSTEMLERİN FİTOREMEDİASYONUNDA DOĞAL 

BİTKİLERİN KULLANILMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

Yeşim KAYA 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Biyoloji Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Latif KURT 

 

Bu çalışmada, Sincan Organize Sanayi Bölgesi çevresinde ağır metaller ile kontamine 

olmuş ekosistemlerin fitoremediasyonunda doğal bitkilerin kullanılma potansiyelleri 

irdelenmiştir. Ankara Çayı boyunca seçilen 5 istasyondan alınan dip çamuru, 

Phragmites australis (Cav.)Trin. ex Stend (Kamış otu), Typha latifolia L. ve Poyigonum 

lapathifolium örneklerinde Pb, Zn, Cd, Cu, Mn ve Ni konsantrasyonları ICP-OES cihazı 

ile analiz edilmiştir.  

 

Dip çamurunda daha yüksek konsantrasyonlarda belirlenen ağır metaller ile bitkinin 

kök, gövde ve yaprak kısımlarında belirlenen ağır metal konsantrasyonları birbiriyle 

ilişkili bulunmuştur. Araştırma bölgesinde seçilen bitki türlerinin yayılış gösterdiği 5 

farklı istasyondan alınan dip çamuru örneklerindeki ağır metal konsantrasyonları, WHO 

(1996) tarafından Kirlenmemiş Bitki ve Toprakta Maksimum Element Miktarları’nda 

verilen sınır değerler dikkate alındığında Cu ve Zn açısından hem toprağın hem de 

bitkinin toksik düzeyde etki edebilecek konsantrasyonlara ulaştığı tespit edilmiştir.  

 

Pb için sınır değerler aşılmamıştır. Dip çamuru analiz sonuçları Toprak Kirliği 

Yönetmeliği Topraktaki Ağır Metal Sınır Değerleri ve WHO (1996) tarafından 

belirlenen kirlenmemiş bitki ve toprakta maksimum element miktarları dikkate alınarak 

değerlendirildiğinde Ankara Çayı Cu, Cd ve Zn ağır metalleri açısından kontamine 

olmuştur. Ağır metallerle kontamine olmuş ekosistemlerin fitoremediasyonunda Typha 

latifolia, Phragmites australis ve Polygonum lapatifolium  türlerinin kullanma 

potansiyelleri olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Temmuz 2019, 67 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Ağır Metal,  Remediasyon, Fitoremediasyon, Sincan Organize 

Sanayi Bölgesi, Ankara, Türkiye,  
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INVESTIGATION OF THE POTENTIAL OF NATURAL PLANTS IN THE 

PHYTOREMEDIATION OF CONTAMINATED ECOSYSTEMS WITH HEAVY 

METALS AROUND THE SINCAN ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE 

 

Yeşim KAYA 
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Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Stend, Typha latifolia L. ve Poyigonum 

lapathifolium samples and sedimet samples taken from the 5 stations selected along the 

Ankara Stream and were analyzed for Pb, Zn, Cd, Cu, Mn and Ni concentrations by 

ICP-OES in order to investigate the potential of using natural plants in the 

phytoremediation of ecosystems which contaminated with heavy metals near the Sincan 

Organized Industrial Zone. Heavy metal concentrations of Typha latifolia, Phragmites 

australis and Polygonum lapatifolium different parts of samples and sediment samples 

analyze results introduced that the pollution of Ankara Stream. Heavy metal 

concentrations in root, stem and leaf parts of the plant were correlated with each other 

and also higher concentration of heavy metal was detected in the bottom sludge. When 

we consider the limit values given by the Maximum Element Quantities in 

Contaminated Plants and Soils WHO (1996), heavy metal concentrations of palnt 

species and sediments which taken from the 5 different stations where the plant species 

selected are distributed in the research area in terms of Cu and Zn were found to reach 

concentrations that could affect toxicity of both soil and plant. The limit values for Pb is 

not exceeded. When the results of bottom sludge analysis were evaluated by taking into 

account the Soil Pollution Regulation Heavy Metal Boundary Values in the Soil and the 

maximum amount of elements in the uncontaminated plants and soils determined by 

WHO (1996), the Ankara Stream was contaminated with Cu, Cd and Zn heavy metals. 

In conclusion, Typha latifolia, Phragmites australis and Polygonum lapatifolium 

species were suitable for phytoremediation of ecosystems contaminated with heavy 

metals. 

July, 2019, 67 pages 

Key Words: Heavy Metal, Phytoremediation, Remediation, Sincan Organized 
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1. GİRİŞ 

1.1 Genel 

21. yy’ın en önemli çevre problemlerinden birisi olan su ve toprak kirliliği, artan dünya 

nüfusu, teknolojik gelişmeler ve endüstrileşme ile doğrudan ilişkilidir.  

Kentlerde artan trafik yoğunluğu, çevre vb. sorunlarının ortaya çıkmasında çarpık 

sanayileşme en önemli etkenlerden birisidir. Çarpık sanayileşme sorununa çözüm 

bulabilmek amacıyla ulusal ve yerel olarak çeşitli çözüm önerileri ortaya konmuştur. Bu 

çözüm bulma sürecinde Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) kavramı ortaya çıkmış, çevre 

ve insan sağlığına en az zararlı etki verecek şekilde kent merkezinden uzakta sanayi 

bölgeleri kurulması amaçlanmıştır. İlk OSB, 1962 yılında Bursa’da kurulmuştur. Daha 

sonraki yıllarda ise bu mekanizmanın yaygınlaşması için devlet desteğiyle teşvik 

amaçlanmıştır. Bu teşvik, Türkiye Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1985-1989) 

“Organize Sanayi Bölgeleri, şehirlerde sanayiin plânlı yerleşmesine, şehrin düzenli 

gelişmesine ve çevre sağlığına katkıda bulunacak şekilde desteklenecektir” maddesi ile 

belirtilmiştir. 

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) her ne kadar çarpık sanayileşmeyi önleme ve ülke 

ekonomisinin canlılık kazanmasına katkı sağlamasına rağmen günümüzde kullanılan 

OSB modeli çevresel etki ve sosyal sürdürülebilir kalkınma açısından yetersiz 

kalmaktadır. OSB’ler ile ilgili farklı zamanlarda yapılmış çeşitli araştırma sonuçlarından  

elde edilen veriler ışığında özellikle atık su ve hava kirliliği açısından OSB’lerde 

çevresel problemler oluşmaktadır (Cansız 2010; İbicioğlu vd. 2008; Çuhadar 2005). 

Endüstriyel üretim sonucunda oluşan atıkların ortamdan uzaklaştırılması Organize 

Sanayi Bölgeleri’nde karşılaşılan problemlerin başında gelmektedir. OSB ‘lerde faaliyet 

gösteren işletmelerin, atıklarını yüzey üstü sulara deşarj ederek çevreye zarar verecek 

şekilde imha etmeye çalışması insan sağlığını tehdit edecek düzeyde ekolojik dengeyi 

bozacaktır. 
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Sanayi devriminin olumsuz etkilerinden birisi olan ağır metal içeren sanayi atığı 

kaynaklı sucul ekosistemlerde meydana gelen kirlilik, gelişen teknoloji ve artan nüfusa 

paralel olarak artmış ve günümüzün önemli çevre sorunlarından birisi olmuştur (Mason 

1991). 

Canlılar için hayati önemi olan suyun yeryüzündeki çok az bir kısmı olan yalnızca % 

0,3 lük kısmı kullanılabilir tatlı su rezervidir ve bu miktar yaklaşık 250 ülke tarafından 

paylaşılmaktadır (Kocataş 1996). Doğal ve antropojenik kaynaklar (tarımsal aktiviteler, 

evsel, endüstriyel, madencilik vb) yoluyla çevreyi kirleten ağır metaller tarafından 

kullanılabilir su kaynaklarının her geçen gün kısıtlanmasına rağmen suya olan ihtiyaç 

her geçen gün artmaktadır. Ağır metallerin doğal yöntemlerle ortamdan 

uzaklaştırılmasının hızı bu metallerin yayılım hızından daha azdır. Bundan dolayı 

çevrede biriken ağır metal miktarı sürekli artmaktadır (Rai vd. 2002). Organik 

kirleticilerin aksine arıtım sitemlerinde parçalanamayan ağır metaller, toprak, su, dip 

sediment ve canlı organizmalarda birikirler. Canlı organizmaların sağlığına zararlı bu 

ağır metaller besin zinciri yoluyla insana kadar ulaşabilmektedir. Canlı yapılarda 

biyolojik olarak parçalanamadıkları ya da atılmadıkları için canlıların bünyesinde birikir 

ve canlıların yapılarına zarar verecek seviyelere ulaştıklarında toksik etki yaparlar 

(Rainbow 1995; Serfor-Armah vd. 2001; Taylan ve Özkoç 2007; Farooq vd. 2008).Ağır 

metallerin besin zincirine ve kullanma suyuna karışma olasılığı en önemli çevre 

sorunları arasındadır. Dünyadaki en önemli çevre kirliliği sebeplerinin başında sucul 

ekosistemlerdeki ağır metal kirliliğidir (Rai vd. 2002). 

Çağımızda hızlı kentleşme ve hızlı endüstriyel büyüme nedeniyle yeraltı suyu kalitesi 

her geçen gün azalmaktadır. Endüstriyel atıksuların ve evsel suların arıtılmadan 

akarsulara boşaltılması su kirliliğine neden olmaktadır. 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından Haziran 2018 tarihinde yayımlanan 

Dünya Çevre Günü Türkiye Raporu’na göre ülkemizdeki yer üstü su kaynaklarının 

yaklaşık %79‟u kirlenmiştir. 

Kirleticiler, organik ve inorganik kirleticiler olarak iki sınıfa ayrılmaktadır. Ağır 

metaller ve iz elementler inorganik kirleticiler olarak sınıflandırılmaktadır. EPA’ nın 
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1993 yılı öncelikli kirleticiler listesinde yer alan metal kirleticiler; Kadmiyum, Kurşun, 

Antimon, Arsenik, Berilyum, Krom, Bakır, Civa, Nikel, Selenyum, Gümüş, Talyum ve 

Çinkodur. Doğa ve çevre örgütleri tarafından bu metaller birincil çevre kirleticiler 

olarak sınıflandırılmaktadır (Novotny 1995). 

Su kirliliği son yıllarda bir sorun olarak kabul edilmiştir. Endüstride ağır metal 

kullanımı su kütlelerinde biriken ağır metal konsantrasyonlarını artırmaktadır. Organik 

bileşiklerin aksine metaller bozulmadığından dolayı sulardaki bu toksisiteyi azaltmak 

veya kaldırmak için etkili bir temizlik yapılması gerekmektedir(Ankita vd. 2011). 

Çevrede doğal olarak iz düzeyinde bulunan ağır metaller, kayaçlar, toprak, su, bitki ve 

hayvanlarda bulunmaktadır. Su kütlelerinde biriken ağır metallerin büyük kısmının 

insan kaynaklı faaliyetlere dayanmasına rağmen kayaların aşınması, volkanik aktiviteler 

gibi doğal fiziksel ve kimyasal süreçlerde su kütlelerindeki ağır metal birikmesine 

neden olmaktadır (Akbıyık 2012). 

1.2 Ağır Metaller 

Ağır metal terimi atomik yoğunluğu 5 g/cm3 ten daha yüksek olan metaller ve 

metalloidler için kullanılır  (Huton ve Symon 1986; Nriagu 1989; Garbarino vd. 1995; 

Nies 1999). 

Toksik etki özelliğine sahip ağır metaller doğada parçalanamamaktadır (Tripathi ve 

Ranjan 2015). Toprakta, sedimentte, suda veya canlı dokularda birikme özelliğine sahip 

olan ağır metallerin (Fisher 1995) besin zinciri yoluyla insanlara geçiş yapması insan 

sağlığını  olumsuz etkiler (Taylan ve Böke Özkoç 2007; Jaishankar vd. 2014). 

Ağır metallerin doğada bulunuşluk seviyeleri karşılaştırıldığında havada partüküller 

olarak bulunma düzeyine göre toprak ve sucul ekosistemlerde bulunuşluk seviyeleri 

daha fazladır (Rai 2009). 

Kirleticiler yüzey sularına bırakıldıklarında partiküller şeklinde suya bağlanarak 

sedimente geçiş sağlar. Bundan dolayı sucul ekosistemlerde sediment yüzeyleri ağır 
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metaller ve diğer kirleticiler için bir konaktır (Sanches, 2015). Sulara karışan ağır 

metallerin büyük bir kısmı seyrelerek karbonat, silikat ve sülfür gibi katı bileşikler 

halinde çökelme yaparak sedimentte birikim sağlarlar. Sedimentte belirli bir seviyeye 

kadar birikim sağlanabildiğinden dolayı belirli bir seviyeden sonra ortamdaki ağır metal 

konsantrasyonu artar (Kahvecioğlu vd. 2003). 

Sanayi türüne bağlı değişkenlik gösteren ağır metal türleri çizelge 1.1’de gösterilmiştir. 

Çizelge 1.1 Endüstrilerin metal atık türleri (Rether 2002) 

Endüstri Sektör Cd Cr Cu Hg Pb Ni Sn Zn 

Kağıt Endüstrisi - + + + + + - - 

Petrokimya + + - + + - + + 

Klor-alkali Üretimi + + - + + - + + 

Gübre Sanayi + + + + + + - + 

Demir Çelik Sanayi + + + + + + + + 

Enerji Üretimi(Termik) + + + + + + + + 

 

 

1.3 Hiperakümülatör Bitkiler 

Baker ve Brooks (1989)’a göre; kuru ağırlığında 1000 mg kg
-1

 dan daha fazla arsenik, 

kurşun, bakır, nikel, kobalt ya da 10.000 mg kg
-1

 dan daha fazla çinko ve manganez 

içeren bitkiler hiperakümülatör bitkiler olarak adlandırılır. 

Hiperakümülatör bir bitki bulunduğu ortamda yer alan toksik etki yapabilecek yüksek 

konsantrasyonlardaki ağır metalleri doku ve organlarında biriktirerek canlılığını devam 

ettirme özelliğine sahip bitkilerdir. Hiperakümülatör olmayan türler ise yüksek ağır 

metal içeren ortamda canlılığını sürdürmeye adapte olamamış bitkilerdir. 

Hiperakümülatör bitkiler ortamdaki ağır metalleri kökleri aracılığıyla alarak gövde ve 

yaprak kısımlarında biriktirebilirler (Rascio vd. 2011).  
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Ağır metallerle kontamine olmuş ekosistemlerin temizlenmesinde doğal bitki örtüsünde 

yetişen bazı bitki türlerinin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Yapılan çalışmalarda 

metal biriktirebilme özelliğine sahip yaklaşık olarak 400 bitki türü tespit edilmiştir. 

Hiperakümülatör bitki türlerinin bulunduğu familyalar; Asteraceae, Brassicaceae, 

Caryophyllaceae, Cyperaceae, Cunouniaceae, Fabaceae, Flacourtiaceae, Lamiaceae, 

Poaceae, Violaceae ve Euphobiaceae’dir (Thompson 1997). 

Sanayileşme ve artan nüfusa bağlı olarak ağır metallere dirençli bitkiler üzerinde 

yapılan çalışmalara olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Birçok bitki türü için toksik etki 

yaratabilecek düzeydeki ağır metallerin hiperakümülatör bitkilerde zararlı etki 

oluşturmaması, toprakta bulunan ağır metallerin hiperakümülatör bitkiler aracılığıyla 

topraktan uzaklaştırılması ve böylece hiperakümülatör bitkiler kullanılarak toprağın 

remediasyonu düşüncesini ortaya çıkarmıştır. 

Bu düşünceye dayandırılarak yapılan birçok araştırmada ortamdaki organik ve 

inorganik kirleticileri hiperakümülatör bitkilerin bünyelerine alarak daha az zararlı 

bileşiklere dönüştürdüğü veya ortamdan tamamen uzaklaştırdığı gözlemlenmiştir. 

Bitkiler kökleri aracılığıyla bünyelerine aldıkları toksik düzeydeki kirleticileri gövde 

veya yaprak gibi organlarına taşıyarak ortamdan kolayca uzaklaştırabilmektedir. 

Kirlenmiş alanların bitkiler kullanılarak temizlenmesi diğer yöntemlerle 

karşılaştırıldığında 10 kat daha ucuzdur. Doğal bitki örtüsünde yaygın olarak bulunan 

hiperakümülatör bitkiler yetiştirilerek metal içerikli bitki kısımları veya bitkinin tamamı 

hasat edildikten sonra kurutulmuş bitkinin yeşil kısmı yakılarak metallerin yniden 

kazanımı sağlanabilir. Ağır metal içeriği yönünden zengin depoya sahip bitkiler, 

maliyeti düşürmek amacıyla satılabilir. Bitkilerin yakılması sonucu ortaya çıkan kül bşr 

maden gibidir. “Green Remediation” olarak adlandırılan bu süreçte toprakta bulunan 

ağır metallere müdahale edilmeme durumunda ise bu metaller yüzyıllar boyunca 

toprakta kalabilir (Chaney 1995). 
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1.4 Sucul Makrofitler 

Su kaynaklarında doğal olarak yetişen sucul bitkilerin makroskobik formları sucul 

makrofitler olarak tanımlanır. Türkiye’de sulak alanlarda yaklaşık 50 familyaya bağlı 

500 sucul bitki türü bulunmaktadır. Bunlardan bazıları: Apium, Alisma plantago-

aquatica, Azolla filiculoides, Butomusumbellatus, Callitrichaea (4 tür), Carex, 

Ceratophyllum demersum, C. submersum, Eleocharis, Elodea canadensis, Fontinalis 

antipyretica, Juncus, Lemnaceae (5 tür),Lotus, Mentha aquatic, Menyanthes trifoliate, 

Myriophyllum, Nuphar lutea, Nymphaealba, Nymphoides peltata, Phragmites, 

Polypogon, Potamogeton pectinatus, P. natans, P. perfoliatus, Ricciocarpos natans, 

Rumex, Sagittaria sagittifilia, Salviniaceae, Schoneoplectus lacutris, S. littoralis, 

Scirpus, Sparganium, Trapa natans, Typha (6 tür),Ultricularia (3 tür), Vallisneria 

spiralis, Veronica’dır (Kırım vd. 2011).  

Su yüzeyinde konumlanma şekillerine göre sucul makrofitleri 3 gruba ayrılmaktadır 

(Wetzel 2001): 

1. Yarı-batık (emergent) makrofitler: Bu grupta yer alan makrofitlerin genellikle 

kökleri su altında, gövde ve yapraklar ise su yüzeyinin üzerinde konumlanmıştır. 

Phragmites spp., Typha spp. türleri bu gruba örnek gösterilebilir. 

2. Su içi (sub-mersed) makrofitler: Bu grupta yer alan makrofitlerin gelişimleri su 

altında tamamlanır. Ceratophyllum demersum ve Myriophyllum spicatum türleri 

bu gruba örnek gösterilebilir. 

3. Yüzücü (free floating) makrofitler: Bu grupta yer alan makrofitler su yüzeyinde 

serbest olarak yüzer konumdadır, kökleri su yüzeyine askıda bir pozisyonda 

görünür. Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes ve Lemna spp. türleri bu gruba 

örnek gösterilebilir. 

Sucul makrofitler, bulundukları ortamdaki metalleri kökleriyle bünyelerine alabilirler. 

Sucul makrofitler yüksek konsantrasyonlarda ağır metalleri biriktirerek ağır metallerin 

biyokimyasal olarak dönüşmesini sağlarlar. Karasal bitkilerin metal biriktirme 

seviyeleri sucul makrofitlere göre daha düşüktür. Bundan dolayı kirlenmiş sucul 

ekosistemlerde ağır metallerin gideriminde sucul makrofitler önemli rol oynar.  
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Endüstriyel atıklarla kirlenmiş sucul ekosistemde yüksek konsantrasyonlarda ağır metal 

biriktirme kapasitesine sahip sucul makrofitler fitoremediasyon tekniğinde kullanılabilir 

(Rai 2009). 

1.5 Fitoremediasyon 

“Phytoremediation “ kelimesi yunanca bir ön ek olan phyto (bitki) ve latince bir son ek 

olan remedium (temizleme ya da iyileştirme) kelimelerinin birleşmişinden oluşmaktadır 

(Cunningham vd.1996). 

Toprak, yeraltı suları, yüzey suları veya diğer kontamine olmuş alanlardaki kirleticilerin 

hacmini, mobilitesini veya toksisitesini azaltmak için bitkilerin kullanımını tanımlamak 

için fitoremediasyon terimi 1991'den itibaren yaygın olarak kullanılmaktadır(USEPA 

2000). 

Fitoremediasyon, böcek ilaçları, patlayıcı maddeler ve ağır metaller gibi birçok çevre 

kirliliğinin temizlenmesinde bitkilerin kullanılması yöntemidir. Aynı zamanda kirlenmiş 

alanlardaki kirleticilerin rüzgar, yağmur veya diğer yollarla başka bir alana taşınmasının 

önlenmesine bitkiler yardımcı olur. Fitoremediasyon, kirlenmiş toprakların 

temizlenmesinde zararsız ve uygun maliyetli kullanılan bir in situ teknolojidir. Bitki 

büyümesinin kolay olduğu ve bitkinin mikrobiyal aktivitesinin uyarıldığı tropik 

iklimlerde bu teknolojiyi kullanma potansiyeli yüksektir (Zhang vd. 2010). 

Fitoremediasyon, toprak, su veya sedimentteki kirleticilerin bitkiler veya algler 

tarafından kirlenmiş ortamdan uzaklaştırılması veya toksisitesinin azaltılmasıdır. Birçok 

yapılan çalışma sonuçlarına göre fitoremediasyon teknikleri kullanılarak Zn, Ni, Cu, 

Hg, Cd gibi birçok ağır metalin ve sanayi kaynaklı atık kirliliğinin kirlenmiş 

ortamlardan uzaklaştırılabilmektedir(Vasavi vd. 2010). 

Türkiye’de yapılan bazı bilimsel çalışmalarda fitoremediasyon kelimesi yerine  

“Bitkisel Arıtım” kelimesinin kullanılması önerilmektedir (Yalçın 2014). 
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1.6 Fitoremediasyon Teknikleri 

Kirleticinin türüne, biyoyarlılık oranına ve toprak özelliklerine göre fitoremediasyonun 

mekanizmaları ve verimi değişiklik gösterir (Cunningham ve Ow 1996). 

Kirlenmiş bölgelerin bitkiler tarafından remediasyonun veya temizlenmesinin birkaç 

farklı yolu vardır. Bitkiler, kirletici maddeleri öncelikli olarak kökleriyle alırlar. 

Bitkiler, ihtiyaç duydukları su ve besin maddelerini kök sistemi sayesinde bünyelerine 

alırken aynı zamanda kök tarafından alınan ancak bitki için gerekli olmayan diğer 

kirleticilerle büyümelerini devam ettirebilirler (Raskin ve Ensley 2000).  

Ağır metallerle kirlenmiş alanların iyileştirilmesinde veya temizlenmesinde kullanılan 

geleneksel mühendislik yöntemlerinin aksine fitoremediasyon tekniği daha uygun 

maliyetlidir(Salt vd. 1995; Glass 2000). Bundan dolayı günümüzde yaygınlaşmaya 

devam eden düşük maliyetli ve ekolojik bir yöntem olan fitoremediasyon tekniği 

üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır(Arshad vd. 2008; Shi vd. 2009). 

Kirlenmiş ortamların arıtılmasında kullanılan geleneksel mühendislik yöntemlerinin 

aksine fitoremediasyon tekniği ekonomik açıdan daha az maliyetli, çevreyi olumsuz 

etkilemeyen, yerinde kullanılan bir teknik olmasından dolayı zaman tasarruflu bir 

giderim yönteminin tercih edilmesi çevreye daha yararlıdır. (Razzaq 2017) 

Fitoremediasyon tekniğinde kullanılan bitkiler, kirlenmiş ortamdaki kirleticileri 

bünyelerinde depolamak ve toksisitelerini azaltmak için fitodegredasyon, rizofiltrasyon 

fitoekstraksiyon, fitostabilizasyon, fitovolatizasyon ve rizodegredasyon gibi çeşitli 

mekanizmalar kullanmaktadır (Tangahu vd. 2011; Etim 2012). Fitoremediasyon 

teknikleri bitkide remediasyon türüne göre değişmektedir (Şekil 1.1 Favas vd.2014) 
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Şekil 1.1 Fitoremediasyon tekniklerinin şematik gösterimi 

  

1.6.1 Fitoekstraksiyon (Fitoakümülasyon) 

Bitkilerin kökleriyle metal kirleticiler tarafından kirletilmiş topraklardaki metalleri 

bünyesine alması yöntemi Fitoekstraksiyon olarak adlandırılır. Bitkilerin topraktaki 

zararlı maddeleri bitkinin bünyesinde biriktirme miktarı gibi özellikleri bakımından 

bitki türüne göre farklılık gösterirler. Bundan dolayı özellikle aşırı kirlenmiş alanlarda 

yüksek miktardaki toksik maddeleri bünyesinde tolere eden bitkileri kullanmak 

gerekmektedir. Kirlilik oranı yüksek bölgelerde hiperakümülatör bitkiler tercih 

edilmektedir. Ortamın kirlilik seviyesini azaltmak için kirlilik seviyesine göre 

fitoakümülasyon yöntemini tekrarlamak gerekebilir. Metallerin işlenerek yeniden 

kazanılmasının sağlandığı fitomining yöntemi de bazı durumlarda kullanılmaktadır. 

Kirletici ortamlarda bulunan çinko, bakır, kurşun, mangan ve nikel gibi ağır metal 

içerikli bileşikler fitoekstrakte edilebilmektedirler. Kökler yardımıyla topraktan alınan 

bu zararlı metaller bitkinin diğer organlarına taşınır. Bundan dolayı Fitoekstraksiyon 
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yöntemini uygularken metalleri bünyesinde yüksek oranlarda depolayabilen 

hiperakümülatör bitkiler kullanılmaktadır. Bünyesinde ağır metal biriktiren bitkiler 

hasat edildikten sonra yakmak fırınlarında yakılarak bertaraf edilirler veya farklı uygun 

başka yöntemle ortamdan uzaklaşırılarak imha edilirler (EPA 1995). 

Fitoekstraksiyon yönteminde kullanılan bitkinin biyokütle üretme hızı, doku ve 

organlarında metal biriktirme kapasitesi, bu yöntemin başarı oranını etkilemektedir 

(Blaylock ve Huang 2000).  Şekil 1.2 ‘de fitoekstraksiyon yöntemi şematize edilerek 

gösterilmiştir (Yaapar vd.2008 ) 

 

Şekil 1.2 Fitoekstraksiyon 

1.6.2 Rizofiltrasyon 

Toksik metal atıkları tarafından kirlenmiş sucul ekosistemlerde kirleticilerin ortamdan 

bitki kökleri yoluyla absorbe edilerek uzaklaştırılması rizofiltrasyon olarak adlandırılır 

(Rai vd. 2009).  Rizofiltrasyon, metaller ve diğer kirleticiler tarafından kirletilmiş  sucul 

ortamların remediasyonunda özellikle Azolla spp., Elodea spp., Eichhornia crassipes, 

Lemna spp., Myriophyllum spp., Typha spp. ve Vallisneria spp. gibi sucul bitkilerin 

kullanılması yöntemidir (Rajakaruna vd. 2006). Bitki köklerininin kullanılarak 

ortamdaki kirleticilerin uzaklaşıtırılması esasına dayanan rizofiltrasyon yöntemi 

kurulmuş hidrofonik ya da kirlenmiş sucul ortamlar için kullanılabilir (Freeman vd. 

2006). Rizofiltrasyonda bitkiler, sucul ekosistemlerde veya yapay olarak oluşturulmuş 
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sulak alanlarda ortamdaki mevcut toksik maddelerin giderilmesinde bir biyokimyasal 

filtre görevi üstlenir (Şekil 1.3 Rizofiltrasyon, Hooda 2007). 

Kök sistemi gelişmiş sucul bitkilerin kökleri rizofiltrasyonda bir filtre görevi 

üstlenmektedir. Rizofiltrasyon yönteminde genellikle ağır metalle kirlenmiş sucul 

ekosistemlerde yetişen bitkilerin kökleri vasıtasıyla kirleticiler ortamdan absorbe 

edilerek bitkinin diğer kısımlarına taşınarak remediasyon hedeflenmektedir. Bu 

yöntemde kullanılacak hiperakümülatör bitkilerin kirleticiye adaptasyonu sağlandıktan 

sonra kirlenmiş alana ekimi yapılır. Yöntemin esası gelişmiş kök sistemine 

dayandığından dolayı köklerin istenilen seviyede gelişim sağlaması beklenir. Bitkinin 

kök sistemi istenilen düzeyde gelişim sağladıktan sonra aktarıldığı kirlenmiş ortama 

adapte olması beklenir. Ortama adapte olan bitkiler rizofiltrasyon yöntemi uygulamak 

amacıyla kirlenmiş bölgeye ekimi yapılır. Kirleticileri bünyesine hapseden bitkinin 

kökleri hasat edilerek çevreye zarar vermeden imha edilir (EPA 1995). 

 

Şekil 1. 3 Rizofiltrasyon  
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1.6.3 Fitostabilizasyon 

Fitostabilizasyon, toprak erozyonu yaygın olan bölgelerde ortamdaki kirleticilerin yer 

altı sularına geçiş yapmasını ve kirleticilerin toprakla etkileşmesini engelleyerek 

erozyonu önlemeyi amaçlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde toprak ve kirletici özelliğine 

uygun hiperakümülatör bitkiler kullanılarak kirlenmiş toprak yüzeyi bitkilerle 

örtülmektedir (Bert vd. 2005). Fitostabilizasyon yönteminde bitkiler kökleri aracılığıyla 

kirlenmiş ortamdaki kirleticileri fiziksel ve kimyasal olarak immobilize ederler (Berti ve 

Cunningham 2000).  

Fitostabilizasyon (Şekil 1.4 Yaapar vd.2008) yüksek miktardaki ağır metallere direnç 

gösteren bitkiler vasıtasıyla bu elementlerin mobilitesinin azaltılarak kirlenmiş karasal 

ekosistemde yer alan arazilerin ortamındaki kirleticilerin uzaklaştırılması için bitkilerin 

kullanılmasıdır. Fitostabilizasyon kirlenmiş ortamlardaki kirleticilerin hareket 

kabiliyetini azaltma esasına dayanarak toprakların remediasyonunda kullanılan bir 

mekanizmadır. (Rai 2009). 

 

Şekil 1.4 Fitostabilizasyon  
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1.6.4 Fitodegradasyon 

Fito transformasyon olarak da adlandırılan fitodegradasyon yöntemi kompleks organik 

moleküllerin parçalanarak basit moleküller halinde bitkinin doku ve organlarına 

taşınmasıdır (Trap vd. 2005). 

Fitodegredasyon yöntemiyle kimyasal maddeler, organik bileşikler ve fenollerle 

kirlenmiş ortamların remediasyonu yapılabilmektedir (EPA 2000). 

Fitodegradasyon kirleticiler bitki tarafından alındıktan sonra bitki enzimleri veya enzim 

kofaktörleri tarafından bozunuma uğrayarak giderilmesidir. Fitodegradasyon (Şekil 1.5 

Yaapar vd. 2008) bitki enzimleri tarafından kirleticilerin kısmen veya tamamen 

bozunmasını kapsar. 

 

 

Şekil 1.5 Fitodegredasyon 

1.6.5 Rizodegradasyon 

Rizodegradasyon, kirleticilerin akümüle olduğu bitki köklerinin mikroorganizmalar 

yardımıyla parçalanması veya rizosferdeki kirleticilerin parçalanmasıdır.  

Rizodegradasyon, bitkini yer altında kalan kök bölgesinde organik kirleticilerin 

mikroorganizma aktiviteleri sonucu ayrışmasıdır (USEPA 2000). 
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Petrol hidrokarbonları, klorlu çözücüler ve benzen ile kirlenmiş ortamların organik 

gideriminde rizodegredasyon kullanılabilmektedir. 

Fitosimülasyon olarak da adlandırılan rizodegradasyon yöntemi rizosferin 

biyodegredasyonu ya da bitki destekli remediasyon yöntemlerinden birisidir. Bu yöntem 

özellikle tehlikeli organik bileşiklerin remediasyonunda kullanılır. 

1.6.6 Fitovolatilizasyon 

Bitkisel buharlaştırma olarak da adlandırılan fitovolatilizasyon,  bitkinin kökleri 

vasıtasıyla kirlenmiş ortamdan bitkinin bünyesine alınan organik kirleticilerin ve ağır 

metallerin uçucu formlara dönüştürülerek buharlaştırılması ve doğaya bırakılmasıdır. 

Bitkilerde kökler aracılığıyla alınan su bitkinin gövde ve yapraklarına iletilir. Bitkinin 

gövde ve yapraklarında biriken organik kirleticiler veya ağır metaller transpirasyon 

yoluyla gaz formuna dönüşerek bitkinin bulunduğu ortamdaki havaya karışır. Kavak 

ağaçlarında uygulanan bu yöntemde remediasyonda başarılı olunmuştur (Ghosh ve 

Singh 2005). Bu yöntem kullanılarak yer altı sularının ıslahı amaçlanıyorsa kökleri 

derinlik olarak daha geniş alana yayılış gösteren bitkilerin kullanılması tercih 

edilmelidir. Kirlenmiş yeraltı suları, toprak, çamur ve sediment gibi alanların 

remediasyonunda fitovolatilizasyon yöntemi kullanılabilmektedir (EPA 2000). 

Fitovolatilizasyon yöntemi (Şekil 1.6) özellikle toksik düzeydeki elementleri 

buharlaştırarak sağlanan remediasyonda Populus ve Salix gibi ağaç türleri 

kullanılmaktadır  (Pulford ve Watson 2003). 
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Şekil 1.6 Fitovolatilizasyon 

1.7 Tez Çalışmasının Konusu ve Amacı 

Bu çalışmada Sincan Organize Sanayi Bölgesi çevresinde ağır metaller ile kontamine 

olmuş ekosistemlerin fitoremediasyonunda doğal bitkilerin kullanılma potansiyelinin 

araştırılması amaçlanmaktadır.  

Araştırma alanı olarak seçilen bölgenin yakın çevresinde sanayi atıklarından dolayı ağır 

metaller ile kontamine olduğu tahmin edilmektedir. Ağır metal içeren atıkların 

kontrolsüz biçimde doğaya bırakılmaları ile ağır metal kirliliği her geçen gün daha 

tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Doğada belirli düzeylerin üzerinde zararlı etkileri olan 

ağır metaller canlı bünyesinde birikme eğilimi gösterirler. Bitkiler yetişme ortamında 

bulunan bu zehirli maddeleri farklı oranlarda alarak biriktirir. Kirlenmiş ortamların 

temizlenmesinde farklı birçok yöntem uygulanmaktadır. Mevcut yöntemler içerisinde 

en ekonomik ve doğaya az zarar veren yöntemlerden biri de fitoremediasyondur. 
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Bu çalışmada Sincan Organize Sanayi Bölgesi çevresinde bulunan Ankara Çayı’ndan 

toprak ve bitki örnekleri alınarak ağır metal konsantrasyonları tespit edilerek, alınan 

bitki örneklerinin ağır metal biriktirme potansiyellerinin karşılaştırılmasının yapılması 

amaçlanmıştır. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

Kirlenmiş toprak ve suların temizlenmesinde bitkilerin kullanılmasına yönelik 

çalışmalar yaklaşık 300 yıl öncesine dayanmaktadır (Hartman 1975). 

Asteraceae, Brassicaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae, Euphorbiaceae 

familyalarının ağır metal biriktirme özelliğine sahip oldukları bilinmektedir. 

Bu familyalara ait yaklaşık 450 bitki türünün hiperakümülatör özelliğinin olduğu 

belirtilmiştir. (Baker ve Brooks 1989; Ellis vd. 2003; Reeves 2006; Milner vd. 2008). 

Byers (1935)’ de Astragalus spp. bitkisinin biyokütlesinin %0.6 oranında Se’ u 

biriktirme özelliğine sahip olduğunu belirtmiştir. 

Minguzzi ve Vargnano (1948), sürgünlerinde %1 Ni depolayabilme özelliğine sahip 

bitkileri belirlemişlerdir.  

Baumann (1885), 19. yüzyıl sonunda yaptığı çalışmada Thlaspi caerulescens L. ve 

Viola calaminaria L. türlerinin yapraklarında yüksek düzeylerde Zn biriktirebilen ilk 

bitki türlerinden olduğunu saptamıştır. 

Ray ve White (1976), Potamogeton ve Equisetum sucul bitkilerinin belirli ağır metalleri 

bünyelerinde biriktirebildiklerini ve bu bitkilerin biyolojik monitör olarak 

kullanılabileceğini belirlemişlerdir. 

Welsh ve Denny (1976), İngiliz gölünde sucul bitkiler ve ağır metallerle kontamine 

olmuş gölün ağır metal arıtımı yapılarak yeniden kazanılmasına yönelik çalışmalar 

yapmışlardır. 

Taylor ve Crowder (1981), Typha latifolia bitkisinin ağır metal akümülasyon özelliği 

konusunda araştırma yapmış ve Typha latifolia bitkisinin doku ve organlarında yüksek 

miktarda ağır metali biriktirebildiğini saptanmışlardır. 
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Whitton vd. (1981), nehirlerde ağır metallerin kirlilik göstergesi olarak makrofitlerin 

kullanılabileceğini belirtmişlerdir. 

Heisey ve Damman (1982), Doğu Amerika sucul makrofitlerinin bakır ve kurşun 

biriktirme yeteneği ile ilgili araştırmalar yapmışlardır. 

Mortimer (1985), Ottawa Nehri’nde yetişen tatlı sucul makrofitlerin ağır metallerin 

monitorü olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. 

Lakatos (1993), sığ göllerde yetişen (Phragmites australis av.Trin.ex Steudel) ve 

bitkinin yüzeyinde yaşayan organizmalar ile ilgili önemli çalışmalar yapmıştır. 

Chaney (1998), Pb, Cd, Zn, Ni ve radyoaktif izotoplarca (uranyum ve kobalt) kirlenmiş 

bölgelerin (maden ocakları, nükleer atıkların döküldüğü yerler, çiftlikler, şehir ve kırsal 

araziler) remediasyonunda bitkilerin kullanılabilme özelliğini araştırmış ve 

bünyelerinde yüksek düzeyde zehirli atık madde biriktirebilen bitkileri hiperakümülatör 

olarak adlandırmıştır. 

Oliveira vd. (1999), sucul makrofit olan Phragmites australis Cav.Trin.ex Steudel ve 

yetiştiği ortamın sedimentindeki metalleri araştırmışlardır. 

Cardwell vd. (2002), bitki kısımlarındaki metal seviyelerinin kök > gövde > yaprak 

şeklinde olduğunu belirtmişlerdir. Bitkilerin en fazla kök kısımlarında metal biriktirdiği 

bildirilmiştir. 

Fitzgerald vd. (2003), farklı sucul bitkiler ve sediment örneklerinde Cu ve Pb 

konsantrasyonlarını araştırmışlardır. Pb, monokotillerin kökünde en fazla birikmesine 

rağmen dikotillerin en fazla gövdesinde biriktiği tespit edilmiştir. 

Demirezen ve Aksoy (2004), Sultan sazlığında yetişen Typha angustifolia ve 

Potamogeton pectinatus bitkileri ile su ve sediment örneklerinde Cd, Pb, Cr, Ni, Zn ve 

Cu konsantrasyonlarını incelemişlerdir. T. angustifolia’nın dokularında P. 

pectinatus’tan daha yüksek miktarda ağır metal biriktirebildiği gözlemlenmiştir. 



19 
 

Bitkilerde biriken ağır metal miktarları ile sedimentte biriken ağır metal miktarları 

arasında istastiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

 Duman (2005), Sapanca ve Abant Gölü su, sediment ve sucul bitki örneklerinde ağır 

metal seviyelerini araştırmıştır. Su, sediment ve Phragmites australis, Schoenoplectus 

lacustris, Potamogetonlucens ve Nuphar lutea türlerinde 7 ağır metalin (Pb, Cr, Cu, Mn, 

Ni, Zn ve Cd) seviyeleri karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda ağır metal seviyesinin 

bitki türüne ve bitkinin kısımlarına göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ağır metal 

konsantrasyonları karşılaştırıldığında bitkinin kök kısmında en fazla ağır metal 

biriktirebildiğini tespit etmiştir. P. Australis tarafından Pb, Cr, Cu ve Ni elementlerinin 

biyoakümüle edebildiğini gözlemlemiştir. 

Demirezen ve Aksoy (2006), Sultan Sazlığı’nda yetişen makrofitlerden P. australis, 

Typha angustifolia, Potamogeton pectinatus, Ranunculus sphaeroshermus ve 

Groenlandia densa bitkilerinin kısımlarında ve bulundukları ortamdaki su ve 

sedimentteki Mn ve Fe içeriklerini araştırmış; P. australis’in  ağır metaller için 

biyolojik indikatör olabileceğini belirtmişlerdir. 

Kır vd. (2007), Kovada Gölü’nün suyunda ağır metallerin mevsimsel değişimini 

araştırmışlardır. Araştırmacılar, Kovada Gölü’nün suyunda yaptıkları ağır metal 

analizlerinde Zn elementini İlkbahar-2005 ve Kış-2006’da ve Ni elementini ise sadece 

İlkbahar-2005’de belirlemişlerdir. 

Şaşmaz vd. (2008), Kehli Deresi’nde yaptıkları çalışmada Typha latifolia L. ve 

sedimentte bulunan ağır metal miktarlarını ve metallerin bitkiler tarafından 

akümülasyon oranlarını araştırmışlardır. T. latifolia’nın Cu’ya karşı toleransı olduğunu 

ve onu dokularında aşırı miktarda biyoakümüle edebildiğini tespit etmişlerdir. Çalışma 

sonunda T.latifolia kökünün Ni, Mn, Zn, Cu, Pb ve Cd için iyi bir biyomonitör 

olabileceğini belirlemişlerdir. 

Chandra ve Yadav (2011), Phragmites cummunis, Typha angustifolia ve Cyperus 

esculentus bitkilerini Cd, Cr, Cu, Mn, Fe, Ni, Pb ve Zn ağır metal karışımlarına maruz 

bırakarak bitki dokularındaki birikim miktarını incelemişlerdir. Sonuç olarak her 3 
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bitkide en çok Fe ve en az ise Cd’un birikimi görülmüştür. Ayrıca bitkilerin 

fitoremediasyon kapasiteleri sırasıyla P. cummunis > T. Angustifolia > C. Esculentus 

şeklinde bulunmuştur. 

Şentürk (2011), yaptığı çalışmada Porsuk Çayı’na dökülen Kanal 1 suyundaki bazı 

hidrofit bitkilerinin (Cynodon dactylon L. Pers var. dactylon, Polygonum lapathifolium 

L.,Sparganium erectum L. subsp. erectum, Veronica anagallis-aquatica L., 

Ceratophyllum demersum L.) çeşitli organlarındaki makro ve mikro elementlerin 

birikimlerini (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, S, Si, Zn, B, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Se) 

araştırmıştır. Yapılan araştırma bulgularında P. lapathifolium L.’nin Fe, Cr, Ni ve Pb 

açısından hiperakümülatörlük gösterdiği saptanmıştır. Hiperakümülatörlük gösteren bu 

bitkinin elementleri özellikle kök ve yaprak bölgesinde akümüle ettiği tespit edilmiştir. 

Sukumaran (2013) yaptığı çalışmada Typha latifolia, Eichhornia crassipes, Salvinia 

molesta ve Pistia stratiotes bitkilerini kurşun, bakır, kadmiyum ve arsenik elementlerine 

maruz bırakmıştır. Bitkilerdeki biyokonsantrasyon faktörlerini hesaplayarak bu 

bitkilerin remediasyon potansiyellerini göstermiştir. Sonuç olarak Eichhornia crassipes 

ve Typha latifolia bitkilerinin bu elementlerin giderimi için uygun olduklarını 

belirtmiştir. 

Kalender ve Alçiçek (2016), Astragalus angustifolius, Artemisia ve Juncus effusus'un 

Toryum(Th) ve Uranyum(U) için biyoakümülatörlüğü üzerine araştırma yapmışlardır. 

Araştırma sonucunda Juncus effusus'un biyoakümülasyon faktör değerinin U (0,378) 

için orta derecede olduğunu ancak Th (0,068)  için daha düşük derecede olduğunu 

belirlemişlerdir. 

Yapılan literatür araştırmasında Sincan Organize Sanayi Bölgesi yakınından geçen 

Ankara Çayı su, sediment ve makrofit örneklerinde ağır metal birikimi veya 

fitoremediasyon ile ilgili yayımlanmış herhangi bir çalışma bulunamamıştır. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

3.1 Materyal 

Çalışma alanı olan Sincan Organize Sanayi Bölgesi yakınından geçen Ankara Çayı’nın 

farklı 5 istasyonundan 11.07.2018 tarihinde baskın tür olarak gözlemlenen farklı 3 

makrofit belirlenmiştir. Seçilen makrofitler Şekil 3.1, Şekil 3.2 ve Şekil 3.3 de 

gösterilmiştir. Ayrıca bitki örneklerinin alındığı istasyonların her birinden dip çamuru 

örneği de alınmıştır.  Belirlenen istasyonlar arasında 750 m uzaklık esas alınmıştır 

ancak örnek materyal alınamayacak konum olduğunda ise en yakın uzaklık seçilmiştir. 

Çalışma materyali olarak belirlenen bitkiler naylon torbalar içerisinde Ankara 

Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Laboratuvar’ına getirilmiştir. Bitki 

türleri teşhis edilmiştir ve Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryum 

Laboratuvarında bulunan örneklerle karşılaştırması yapılmıştır. Ağır metal analizi 

yapılan örnekler aşağıda belirtilmiştir. 
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Şekil 3.1 Typha latifolia L. 

                                                   https://plantsam.com/typha-latifolia/ 

Typha latifolia L.   

Fam: Poaceae (Gramineae) 

Türkçe: Hasır Otu, Saz, Şeytan mumu  

İngilizce: Common cattail  

Rizomlu, çok yıllık, 3 m ye kadar boylanan, rizomları 70 cm uzunluğunda ve çapı 0.5 

ila 3 cm arasındadır. Kökler lifli, yumuşak, beyaz rizomlanndan gelişir. Doğrusal soluk 

veya grimsi-yeşil yapraklar düz, kılıf, 80 ila 120 cm uzunluğunda ve 8 ila 20 mm 

genişliğinde. Çiçekler 7-13 cm uzunluğundadır ve koyu kahverengidir. 2,5 ila 20 cm 

uzunluğunda pistillate çiçekleri genellikle bitişiktir Başakta meyve, tek akenli, 1.2 ila 

3.5 cm'dir (FI. 6-10. Bataklıklar ve akarsu yakınları, s.I.-1850 m. Avrupa ) 

 

 

https://plantsam.com/typha-latifolia/
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Şekil 3.2 Phragmites australis (Cav.)Trin. Ex Stend (Kamış Otu) 

Phragmites australis 

Fam: Typhaceae 

Türkçe:Kamış,  

İngilizce: Commen Reed 

Çok yıllık. Genellikle basit, 3 m kaynaklanıyor. Ligule, dorsal yüzeyde 1 cm'ye kadar 

dik kıllar dizisi ile gençken 0,5-1 mm'lik yoğun bir saçak püskülü. Yaprak bıçakları, 

uzun ince bir tepeye doğru sivrilen, kenarlarda kırışan, 60 x 3 cm ebatlarında büzülmüş. 

Fasiküllerin üssünde tüylü, 40 cm salkım. Spikelets 3-6 çiçekli. Glumes eşitsiz, tüysüz; 

alt oval, akut, 3-4 mm, üst oval-mızrak şeklinde, akut, 5-6 mm. Lemma dar mızrak 

şeklinde, uzun sivri uçlu, 9-10 mm, en alttaki lemma üst oluktan iki kat daha uzun. Raşil 

üzerindeki kıllar 7-9 mm. Anterler 1-1.7 mm'dir. Fl. 8-10. Göller, nehirler, hendekler, 

bataklıklar, kalemler, kanallar, deniz kıyıları, s.l.-2400 m. 

Tropikler, Ilıman Avrasya. Avrupa-Sib. element. 
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Şekil 3.3 Poligonum lapathifolium  

Poligonum lapathifolium 

Familya: Polygonaceae 

Türkçe: Tirşon 

Uzun boylu, yıllık. Gövde dik, dallı. Ochreae bütün ve kahverengimsi. Yapraklar 

mızrak şeklinde, çok dar eliptik, dipte, genellikle siyahımsı bir nokta, genellikle tüysüz 

ve her zaman altında kabarcıklı, sarımsı bezleri olan cuneate bırakır. Çiçeklenme yoğun, 

başak oblong. Pedunküllerin sarı bezleri olup subsesile. Çiçekler genellikle pembedir. 

Periant c.2 mm. Periant içinde bulunan koyu kahverengi ve parlak. FI. 8-9. Bataklıklar 

ve akarsu yakınları, s.I.-1500 m. Avrupa, N.W. Afrika, S.W. Asya. 
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3.2 Araştırma Bölgesinin Tanımı 

3.2.1 Sincan Organize Sanayi Bölgesi 

Sincan Organize Sanayi Bölgesi (Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi) 

1990 faaliyete başlayan ülkemizin önemli sanayi bölgelerinden birisidir. Çizelge 3.1 ‘de 

özellikleri gösterilmiştir. 

Bölgede makine üretimi, mobilya, zirai aletler döküm, gıda, elektrik, elektronik, , 

alüminyum, tekstil, , savunma sanayi, kimya, metal işleri, madeni eşya vb. farklı birçok 

alanlarda üretim yapıldığından dolayı karma bir sanayi bölgesidir. Büyüklükleri 

5.000m² ile 100.000m² arasında değişen 270 fabrika faaliyet göstermektedir. 

Çizelge 3.1 Ankara ASO 1. OSB Özellikleri 

Türü Karma Arıtma Tesisi Mevcut değil 

Kuruluş Yılı 1980 Teknopark Mevcut değil 

Büyüklüğü 954 ha Enerji Üretim Santrali Mevcut değil 

İşletme Sayısı 270   

İstihdam Sayısı 30.000   

http://portal.sanayigazetesi.com.tr 

 

Şekil 3.4 Ankara ASO1. OSB Sektörel Dağılım 

İnşaat

Makine

Plastik

Diğer
%75 

%10 

%8 

%8 

http://portal.sanayigazetesi.com.tr/
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Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi ayrıntılı sektörel dağılımı çizelge 3.2 

‘de gösterilmiştir. 

Çizelge 3.2 Ankara ASO1.OSB Firmaların Ayrıntılı Sektörel Dağılımı 

Sektörel Sanayi Türü Mevcut Firma Sayısı 

Altyapı Hizmetleri Sanayi 2 

Alüminyum Sanayi 5 

Asansör Akümülatör Sanayi 1 

Ağaç İşleri Sanayi 14 

Demir İşleri Sanayi 18 

Döküm Sanayi 10 

Diğer İmalat Sanayi 19 

Elektronik Sanayi 12 

Elektrik Sanayi 28 

Isıtma ve Klima Cihazları Sanayi 7 

İnşaat ve Tesisat Müteahhitleri Sanayi 7 

İzabe ve Hadde Sanayi 12 

Kauçuk ve Lastik Sanayi 5 

Madencilik Sanayi 2 

Madeni Eşya Sanayi 6 

Makine ve Alet Sanayi 48 

Matbaa Sanayi 6 

Muhtelif Gıda Sanayi 10 

Petro ve Kimya Sanayi 4 

Plastik Sanayi 20 

Savunma Sanayi 9 

Taşıt Araçları Sanayi 6 

Tekstil Giyim Sanayi 2 

Un ve Unlu Mamüller ve Yem Sanayi 10 

Zirai Alet ve Yedek Parça Sanayi 6 

http://www.aosb.org.tr/firmalarimiz  

http://www.aosb.org.tr/firmalarimiz
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3.2.2 Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi  

“Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi (Şekil 3.5 ), Türkiye’nin en büyük Atıksu 

Arıtma Tesisi olup günde 765.000 m³/gün kapasite ile “Klasik Aktif Çamur Prosesi” 

olarak dizayn edilmiştir. Tesiste yıllık 250 milyon m³ atıksu arıtılarak herhangi bir çevre 

kirliliğine sebebiyet vermeden alıcı ortama deşarj edilmektedir. Tesiste oluşan fazla 

çamurların yoğunlaştırıldıktan sonra anaerobik çürütücülerde çürütülmesi ile biyogaz 

elde edilmektedir. Buna ek olarak elde edilen biyogazdan elektrik üretilip, tesisin enerji 

ihtiyacının bir kısmı bu şekilde karşılanmaktadır. 

Tesis alanı şehir merkezinin batısında 45 km mesafede, Sincan İlçesi, Tatlar Köyü 

Mevkiinde yer almaktadır. Arıtılmış su deşarj yeri Ankara Çayı olup nihai Deşarj yeri 

Sakarya Nehri’dir. İlimiz genelinde, kanalizasyon sisteminde toplanan tüm atıksular 

tesise tamamen cazibe ile ulaşmaktadır (Anonymous. 2018. Web Sitesi: http:// 

http://www.aski.gov.tr, Erişim Tarihi: 15.01.2019)” 

 

Şekil 3.5 Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi 

(Anonymous. 2018. Web Sitesi: http:// http://www.aski.gov.tr, Erişim Tarihi: 15.01.2019) 
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3.2.3 Ankara Çayı 

Çalışma yaptığımız Sincan Organize Sanayi Bölgesi (Ankara Sanayi Odası 1. Organize 

Sanayi Bölgesi) yakınından Ankara ili için içme ve sulama suyu tedariğinde önemli bir 

yere sahip olan Çubuk Çayı geçmektedir. Sakarya Nehri’ne dökülen Çubuk Çayı, 

Ankara il merkezinin kuzeyinde yaklaşık olarak 40°00' - 40°18' enlemleri ile 32°53' - 

33°08' boylamları yer almaktadır. Çubuk Çayı, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi 

Bölgesi içerisinden geçmekte olup Hatip Çayı ile birleşip Ankara Çayı adını almaktadır 

ve Sakarya Nehrine katılmaktadır. 

Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yayınlanan Ankara İli 2016 

Yılı Çevre Durum Raporu’na göre evsel atıklar ile OSB’nin atıksuları ASKİ Genel 

Müdürlüğü Tatlar Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılmakta ve Ankara Çayına deşarj 

edilmektedir. 

Ankara Çayı‘nın yanında çevresinde yer alan meyve ve sebze bahçelerinin sulamasına 

çayın kirlenmiş suyunun karışma olasılığı bulunmaktadır. Ankara Çayı‘nın tarımsal 

sulamada kullanılması ise ağır metallerin besin zinciri yoluyla insan sağlığına zarar 

verebilecektir. 

Çalışma alanı olarak seçilen Ankara Çayı’nda ağır metal kirliliğinin olabileceği 

tahminedilerek bu çalışma planlanmıştır. Şekil 3.6 ‘da Ankara Çayı’nın farklı 

noktalarından görünümler verilmiştir. Suyun rengi, suda balık türü yaşamaması ve 

etrafa yayılan kötü koku kirlilik olabileceği yönünde belirteçlerdir ancak araştırmada 

yapılan deneysel çalışmalarla bu varsayım desteklenmiştir. 
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Şekil 3.6 Ankara Çayı’nın farklı noktalarından görünümler 

 

Bu çalışmada Ankara Çayı üzerinde 5 istasyon belirlenmiştir. İstasyonlar arası yaklaşık 

750 m olarak belirlenmiştir (Şekil 3.7). 
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Şekil 3.7 Ankara Çayı’nın uydu görüntüsü 

3.3 Yöntem 

3.3.1 Örneklerin analize hazırlanması 

Bitki örnekleri Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji 

Laboratuvar’ında çamur ve diğer kalıntılardan arındırılması amacıyla önce çeşme 

suyuyla yıkanmıştır, daha sonra saf su ile yıkanmıştır. Bitki örnekleri yıkama işlemi ile 

yabancı maddelerden arındırıldıktan sonra kök, gövde ve yaprak olmak üzere 

kısımlarına ayrılmıştır. Yıkanmış ve kısımlarına ayrılmış her bir bitki örneği daha sonra 

kese kağıdına konularak 65º C sıcaklığa ayarlanmış etüvde sabit ağırlığa ulaşıncaya 

kadar 48 saat kurutulmuştur. Kurutulan bitki örnekleri Tarım ve Orman Bakanlığı’na 

bağlı Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan 

Bitki ve Organik Gübre Laboratuvarında Bosch marka MKM6000 model kahve 

değirmeninde öğütülmüştür. 5 farklı istasyondan alınan 3 farklı türe ait bitki 

örneklerinin kök, gövde ve yaprak kısımları toplamda 45 bitki analiz örneği 

oluşturmuştur. 
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Dip çamuru örnekleri, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji 

Laboratuvar’ında alt katmanda karton üst katmanda gazete kağıdı olacak şekilde oda 

sıcaklığında aralıklarla karıştırılarak kurutulmuştur. Kurutma işleminde kullanılan 

gazete kağıtları ilk 3 gün günde 2 kez değiştirilmiştir. Sonraki günlerde ise her gün 

değiştirilmiştir. Kurutulmuş topraklar 2 milimetrelik elekten geçirilerek analize hazır 

hale getirilmiştir. 

3.3.2 Bitki örneklerinde kullanılan çözme işlemleri 

Öğütülmüş her bir bitki örneğinden hassas terazide  (Precisa Xb220 A 0,0001 g )  0.5 g 

tartılmıştır ve yaş yakma işlemi yapılmak üzere 100 mL lik mikrodalga tüplerine 

konulmuştur. Üzerine 10 Ml konsantre %65 w/w’lik (Merck reagent) HNO3 ilave 

edilerek mikrodalga fırına (CEM Mars6) yerleştirilerek yaklaşık 50 dakika yakma 

işlemi gerçekleştirilmiştir. Oda sıcaklığında soğutulan tüpler 200 Ml lik balon jojelere 

1:200 saf su ile seyreltme yapılarak Whatman filtre kağıdı ile süzülmüştür. ICP-OES 

(Varian 720 ES) cihazında analiz edilmek üzere etiketlenmiştir. 

Phragmites australis’in gövde ve yapraklarında Cd, Cu, Pb, Zn, Ni, Cr, Fe ve Mn ağır 

metallerinin belirlenmesinde altı farklı çözme yöntemi karşılaştırması yapılmıştır ve 

mikrodalga kullanımı hepsinin arasında en iyi veri elde etme yöntemini oluşturmaktadır.  

(Laing vd. 2003).  Mikrodalgada HNO3 ile yaş yakma yönteminde bitki çözeltilerinde 

ICP-OES cihazı kullanılarak Ca, Mg,K,Na,Mn,Al ve Pb analizleri yapılabilir ( Kalra ve 

Maynard 1998 ). 

3.3.3 Toprak örneklerinde kullanılan çözme işlemleri 

Hava kurusu haline getirilmiş her bir toprak örneğinden hassas terazide  (Precisa Xb220 

A 0,0001 g )  0.5 g tartılmıştır ve 100 mL lik mikrodalga tüplerine konulmuştur. 

Üzerine 10 mL konsantre %65 w/w’lik (Merck reagent) HNO3 ve 3 Ml HCl ilave 

edilerek mikrodalga fırına (CEM Mars6) yerleştirilmiştir ve yaklaşık 10 dakika yakma 

işlemi gerçekleştirilmiştir. Oda sıcaklığında soğutulan tüpler 1:50 saf su ile seyreltme 

yapılmıştır ve filtre kağıdı ile süzülmüştür. ICP-OES (Varian 720 ES) cihazında analiz 

edilmek üzere etiketlenmiştir. 
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3.3.4 ICP-OES (Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi) 

kullanılarak örneklerin analiz edilmesi 

ICP-OES yöntemi pahalı olmasına rağmen duyarlılığının yüksek olması, interferensin 

yok denecek kadar az olması, aynı anda birden çok elementin analiz edilebilmesi 

nedeniyle günümüzde yaygın olarak tercih edilmektedir (Kacar ve İnal,2010). 

Örneklerdeki ağır metal analiz işlemleri olan Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez 

Araştırma Enstitüsü Bitki ve Organik Gübre Laboratuvarında bulunan Varian 720 ES 

ICP-OES cihazında yapılmıştır. Kullanılan cihazın dalga boyları ve algılama limitleri 

çizelge 3.3 ‘de verilmiştir. 

Çizelge 3.3 Elementlerin dalga boyları ve algılama limitleri 

Element Dalga Boyu (nm) Algılama Limiti (ppm) 

Cd 214.439 0.03 

Cu 327.395 0.01 

Mn 257.610 0.01 

Ni 231.604 0.14 

Pb 220.353 0.09 

Zn 213.857 0.01 

 

3.4 Bitki ve Dip Çamuru Örnekleri İstatiksel Analizler 

Bitki ve dip çamuru örneklerinde ağır metal analiz ölçümleri 3 kez tekrar edilmiştir. 

Çizelgelerde yer alan sonuçlar bu 3 tekrarlı ölçümün ortalaması alınarak 

oluşturulmuştur. Sonuçların istatistiksel analizi IBM SPSS Statistics 23 programı 

kullanılarak yapılmıştır. Dip çamurundaki ağır metal konsantrasyonları ve bitki 

kısımlarındaki ağır metal konsantrasyonları arasındaki ilişkiyi incelemek için IBM 

SPSS Statistics 23 programı kullanılarak Pearson Korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz 

sonuçları tablolar halinde bulgular bölümünde verilmiştir. 
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4. BULGULAR  

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisinden geçmekte olan Ankara 

Çayı’ndan bitki ve dip çamuru örneklerinde ağır metal kirliliği tespiti amacıyla bitkide 

ve dip çamurunda toplam Cu, Zn, Pb, Ni, Mn ve Cd elementlerinin seviyeleri analiz 

edilmiştir. Bu çalışmada Sincan Organize Sanayi Bölgesi çevresinde ağır metaller ile 

kontamine olmuş ekosistemlerin fitoremediasyonunda doğal bitkilerin kullanılma 

potansiyeli araştırılmıştır. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda belirlenen materyal ve yöntem kullanılarak elde edilen 

bulgular aşağıda açıklanmıştır. 

4.1  Araştırma Bölgesinden Alınan Bitki ve Dip Çamuru Örneklerinde Ağır 

Metal Konsantrasyonları 

Serbest iyonlar halinde bulunan ağır metaller fizyolojik ve toksik etki gösterebilme 

özelliğine sahiptirler. Sucul ekosistemlere atıksular vasıtasıyla geçiş yapan ağır metaller 

ortamdaki canlılar üzerine toksik etki gösterebilir. Ağır metallerin kirlenmiş ortamdaki 

canlıların bünyesinde birikmesinden dolayı besin zincirindeki diğer canlılara kolaylıkla 

geçiş sağlanabilir.  Bu şekilde besin zincirinde ağır metal birikmesi ortaya çıkar (Sel 

2018 ). WHO (1996) tarafından kirlenmemiş bitki ve toprakta maksimum element 

miktarları Çizelge 4.1 de verilmiştir. 

Çizelge 4.1 Bitki ve topraktaki ağır metallerin WHO tarafından izin verilen limitleri 

Element Toprak için gerekli üst değer 

(mg/kg) 

Bitkiler için izin verilen değer 

(mg/kg) 

Cd 0.8 0.02 

Zn 50 0.60 

Cu 36 10 

Cr 100 1.30 

Pb 85 2 

***Source: WHO (1996) : https://www.omicsonline.org/articles-images/2161-0525-5-334-t011.html 
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Araştırma bölgesinden alınan bitki örnekleri ve dip çamuru analizleri sonuçları WHO 

(1996) tarafından kirlenmemiş bitki ve toprakta maksimum element miktarları dikkate 

alınarak değerlendirildiğinde, örnek alınan tüm istasyonların dip çamurunda, toprak için 

gerekli Cu üst değeri olan 36 mg/kg dan çok daha yüksek oranlarda Cu miktarı 

saptanmıştır. Bitki örneklerinde ise kök kısmında bitkiler için izin verilen değer olan 10 

mg/kg dan çok daha yüksek oranlarda Cu miktarı saptanmıştır. Bitki kısımlarında ASO 

5 nolu örnek alınan bölgede Typa Latifolia L. gövdesinde, Polygonum lapathifolium 

türüne ait örneklerin ASO 1 ve ASO 5 nolu istasyonlarda kök kısmında Cd tespit 

edilmiştir. Dip çamuru analizlerinde ise toprak için gerekli Cd üst değeri olan 0.8 mg/kg  

yaklaşık 10 katı üzerinde Cd miktarı saptanmıştır. Bitki örneklerinde ve dip çamuru 

analizlerinde gerekli Pb üst değeri aşılmamıştır. Zn ağır metali için ise bitki ve dip 

çamuru örneklerinde gerekli üst değerlerin çok üzerinde değerler saptanmıştır. 

Resmi Gazete’de yayımlanan Toprak Kirliği Yönetmeliği Topraktaki Ağır Metal Sınır 

Değerleri Çizelge 4.2 de verilmiştir. 

Çizelge 4.2. Topraktaki ağır metal sınır değerleri 

  

Ağır Metal (Toplam) 

PH 5- 6 

mg/kg Fırın Kuru Toprak 

pH6 

mg/kg Fırın Kuru Toprak 

Kurşun 50    300   

Kadmiyum 1    3   

Krom  100   100   

Bakır* 50   140   

Nikel* 30   75   

Çinko * 150   300   

Civa 1   1,5   

 pH değeri 7’den büyük ise çevre ve insan sağlığına özellikle yer altı suyuna zararlı olmadığı durumlarda 

Bakanlık sınır değerleri %50’ye kadar artırabilir. 

 Yem bitkileri yetiştirilen alanlarda çevre ve insan sağlığına zararlı olmadığı bilimsel çalışmalarla 

kanıtlandığı durumlarda, bu sınır değerlerin aşılmasına izin verilebilir. 

http://www.resmigazete.gov.tr (Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği) 

Yaptığımız çalışmada pH değeri ölçümü yapılmamıştır ancak yine de Toprak Kirliği 

Yönetmeliği Topraktaki Ağır Metal Sınır Değerleri dikkate alındığında Cd ağır metali 

http://www.resmigazete.gov.tr/


35 
 

sınır değerin çok üzerinde ortalama 10,76 mg/kg olarak dip çamuru analizlerinde 

saptanmıştır. Dip çamuru analizlerinde belirlenen Cu ve Zn değerleri sınır değerlerin 

üzerinde saptanmıştır. 

4.1.1 Araştırma bölgesinden alınan bitki örneklerinde ve dip çamuru örneklerinde 

Mn konsantrasyonları 

Mangan, bitkilerde çeşitli fizyolojik süreçlerde, özellikle fotosentezde önemli bir rol 

oynayan bir bitki mineral besinidir. 

Mn
+2

, Mn
+3

 ve Mn
+4

 iyonları halinde toprakta bulunan Mangan elementi yalnızca Mn
+2

 

iyonu olarak bitkiler tarafından alınabilir (Aydemir 1992). Mn, tatlı su ortamında 

bulunabildiğinden dolayı bitkiler tarafından alınarak bünyelerinde biriktirilebilir. 

(Çalışkan 2005). Hayvansal gübreler, maden işletmeleri, fosseptik atıkları ve pestisitler 

çevrede Mn kirliliğine yol açmaktadır. (Duman 2005). 20-550 ppm Mn genellikle 

bitkiler için yeterlidir ancak bitkinin bünyesinde 20 ppm’den az Mn olduğunda 

noksanlık belirtileri görülür. Bu miktarın 500 ppm den fazla olması durumunda ise 

mangan bitkiye toksik etki gösterecektir(Güven 2002). 

Ankara Çayı’ndan alınan bitki ve dip çamuru örneklerinde Mn konsantrasyonları 

Çizelge 4.3’de gösterilmektedir. Araştırma bölgesinden alınan bitki örneklerinde ve dip 

çamuru örneklerinde mangan konsantrasyon grafikleri şekil 4.2’de gösterilmiştir. 

Çizelge 4.3  Araştırma bölgesinden alınan bitki örneklerinde ve dip çamuru 

örneklerinde Mn konsantrasyonları 

İstasyon 

Ağır  

Metal 

Typha 

 latifolia L. 

Phragmites 

 australis 

Poligonum  

lapathifolium  

Dip  

çamuru 

    

Kök 

(ppm) 

Gövde 

(ppm) 

Yaprak 

(ppm) 

Kök 

(ppm) 

Gövde 

(ppm) 

Yaprak 

(ppm) 

Kök 

(ppm) 

Gövde 

(ppm) 

Yaprak 

(ppm) 

Sediment 

 (ppm) 

ASO 1 Mn 78,96 26,64 22,90 142,80 24,78 72,56 56,22 155,22 431,00 542,73 

ASO 2 Mn 159,60 59,58 41,20 254,42 46,66 142,90 23,26 96,18 271,44 359,60 

ASO 3 Mn 257,60 152,18 97,66 24,74 23,72 25,74 40,22 122,57 325,64 364,45 

ASO 4 Mn 67,26 39,24 20,96 138,26 18,74 84,56 112,98 242,76 426,20 586,70 

ASO 5 Mn 56,78 44,24 8,26 53,22 15,28 25,36 183,00 300,40 422,20 454,85 

 



36 
 

  

ASO 1.İstasyondan alınan örneklerin Mn miktarları ASO 2.İstasyondan alınan örneklerin Mn miktarları 

  

ASO 3.İstasyondan alınan örneklerin Mn miktarları ASO 4.İstasyondan alınan örneklerin Mn miktarları 

 

ASO 5.İstasyondan alınan örneklerin Mn miktarları 

Şekil 4.1 Araştırma bölgesinden alınan bitki örneklerinde ve dip çamuru örneklerinde 

Mn konsantrasyon grafikleri 

Tüm istasyonlardan alınan Typha latifolia L. türüne ait örnekler karşılaştırıldığında en 

yüksek Mn (257,60 ppm) miktarı 3. İstasyondan (ASO 3) alınan Typha latifolia L 

bitkisinin kökünde bulunmaktadır. Typha latifolia L bitkisinin kısımlarındaki Mn 

konsantrasyonu en çoktan en aza sıralandığında kök> gövde>yaprak şeklindedir. 

Tüm istasyonlardan alınan Phragmites australis türüne ait örnekler karşılaştırıldığında 

en yüksek Mn (254,42 ppm) miktarı 2. İstasyondan (ASO 2) alınan Phragmites 

australis bitkisinin kökünde bulunmaktadır. Phragmites australis bitkisinin 
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kısımlarındaki Mn konsantrasyonu en çoktan en aza sıralandığında kök> gövde>yaprak 

şeklindedir. 

Tüm istasyonlardan alınan bitki örneklerinde en yüksek Mn (431,00 ppm) miktarı, 

1.istasyondan (ASO 1) alınan Polygonum lapathifolium bitkisinin yaprağında 

bulunmaktadır. Örnek alınan istasyonların tamamında Polygonum lapathifolium bitkisi 

yapraklarında yüksek oranda Mn biriktirebilmektedir. Poligonum lapathifolium 

bitkisinin kısımlarındaki Mn konsantrasyonu en çoktan en aza sıralandığında yaprak > 

gövde>kök şeklindedir.  

4.1.2 Araştırma bölgesinden alınan bitki örneklerinde ve dip çamuru örneklerinde 

Cu konsantrasyonları 

Endüstride yaygın olarak kullanılan bakır, elektriği iyi iletme özelliğine sahiptir ve 

pirinç, bronz gibi alaşımların yapısında bulunur. Makine endüstrisi, elektrik endüstrisi, 

inşaat ve ulaşım endüstrilerinde, silah yapımı gibi geniş bir kullanım alanına sahiptir  

(Winge ve Mehra 1990; Barceloux 1999). Canlıların yaşamının sürdürülebilirliği için 

gerekli iz elementlerden bir tanesi olan bakır, canlıların bünyelerinde düşük düzeylerde 

bulunur. Bitkinin normal gelişimi için 5-20 ppm arasında bakır yeterlidir. Bakır, 

fotosentez, solunum, hücre duvar metabolizması gibi süreçlerde enzimlerin yapısına 

katılmaktadır. Cu
2+

 iyonu sucul ekosistemler için en toksik bakır formu olduğu 

bilinmektedir (Bradl 2005).  

Bitkilerin bünyelerine aldıkları Cu miktarının gerekli olandan fazla olması durumunda 

protein sentezi, enzim işlevleri, kromatin yapısı gibi süreçler olumsuz etkilenir 

(Srivastava vd. 2006). Bakırın bitkilerde olması gereken seviye 5-20 ppm dir, bu 

değerlerin üzerinde bitkinin bünyesine alınan Cu, bitkiye toksi etki gösterir (Jones ve 

Belling 1967). 

Ankara Çayı’ndan alınan bitki ve dip çamuru örneklerinde Cu konsantrasyonları 

Çizelge 4.4’de gösterilmektedir. Araştırma bölgesinden alınan bitki örneklerinde ve dip 

çamuru örneklerinde bakır konsantrasyon grafikleri Şekil 4.2 ‘de gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.4  Araştırma bölgesinden alınan bitki örneklerinde ve dip çamuru 

örneklerinde Cu konsantrasyonları 

İstasyon 

Ağır  

Metal 

Typha 

latifolia L 

Phragmites 

australis 

Poligonum 

lapathifolium 

Dip 

çamuru 

    

Kök 

(ppm) 

Gövde 

(ppm) 

Yaprak 

(ppm) 

Kök 

(ppm) 

Gövde 

(ppm) 

Yaprak 

(ppm) 

Kök 

(ppm) 

Gövde 

(ppm) 

Yaprak 

(ppm) 

Sediment 

 (ppm) 

ASO 1 Cu 38,72 20,54 4,82 33,80 2,50 6,18 82,08 6,62 35,58 264,60 

ASO 2 Cu 28,20 8,08 4,67 25,40 2,64 11,84 132,08 10,72 39,14 278,19 

ASO 3 Cu 39,28 16,26 4,02 37,34 8,44 12,46 112,14 10,68 45,10 405,85 

ASO 4 Cu 24,30 16,28 5,38 11,30 2,08 4,92 74,00 9,14 24,90 219,95 

ASO 5 Cu 43,74 32,00 6,70 41,96 8,04 22,08 146,50 14,74 42,38 426,75 

 

  

ASO 1.İstasyondan alınan örneklerin Cu miktarları ASO 2.İstasyondan alınan örneklerin Cu miktarları 

  

ASO 3.İstasyondan alınan örneklerin Cu miktarları ASO 4.İstasyondan alınan örneklerin Cu miktarları 

 

ASO 5.İstasyondan alınan örneklerin Cu miktarları 

 

Şekil 4.2 Araştırma bölgesinden alınan bitki örneklerinde ve dip çamuru örneklerinde 

Cu konsantrasyon grafikleri 
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Tüm istasyonlardan alınan Typha latifolia L. türüne ait örnekler karşılaştırıldığında en 

yüksek Cu miktarı (43,74 ppm) 5. İstasyondan (ASO 5) alınan Typha latifolia L 

bitkisinin kökünde bulunmaktadır. Typha latifolia L. bitkisinin kısımlarındaki Cu 

konsantrasyonu en çoktan en aza sıralandığında kök> gövde>yaprak şeklindedir. 

Tüm istasyonlardan alınan Phragmites australis türüne ait örnekler karşılaştırıldığında 

en yüksek Cu miktarı (41,96 ppm ) 5. İstasyondan (ASO 5) alınan Phragmites australis 

bitkisinin kökünde bulunmaktadır. Phragmites australis bitkisinin kısımlarındaki Cu 

konsantrasyonu en çoktan en aza sıralandığında kök> yaprak >gövde şeklindedir. 

Tüm istasyonlardan alınan bitki örneklerinde en yüksek Cu miktarı (146,50ppm ) 

5.istasyondan (ASO 5) alınan Poligonum lapathifolium bitkisinin kökünde 

bulunmaktadır. Örnek alınan istasyonların tamamında Poligonum lapathifolium bitkisi 

köklerinde yüksek oranda Cu biriktirebilmektedir. Poligonum lapathifolium bitkisinin 

kısımlarındaki Cu konsantrasyonu en çoktan en aza sıralandığında kök> yaprak >gövde 

şeklindedir. 

Örnek alınan dip çamuru analiz sonuçlarına göre Cu değerleri 5.istasyonda  (ASO 5)  

diğer istasyonlara göre yüksek (426,75 ppm ) düzeydedir. 

4.1.3 Araştırma bölgesinden alınan bitki örneklerinde ve dip çamuru örneklerinde 

Ni konsantrasyonları 

Yerkabuğunun % 0,008’ni oluşturan Ni, bilinen en yaygın metallerdendir. Yumuşak 

fiziki özelliğe sahip olmasından dolayı kolaylıkla eğilip bükülebilir ve bu özelliği 

sayesinde tel, levha, takı, mücevherat yapımında kullanılır. Yüksek ve düşük 

sıcaklıklarda kararlılığını korur (Anonim 2012). Bitkilerdeki Ni konsantrasyonunun 0,5-

5 ppm üzerinde olması durumunda Ni, bitki için toksik etki gösterir (Allen 1989). 

1987 yıllarına dayanan araştırmalara göre Nikel elementinin bitkinin büyüme ve 

gelişmesinde önemli rol almaktadır (Brown vd. 1987; Brown vd.1990; Fageria, 2009). 

Toprağın nikel ihtiyacı çok fazla olmadığından dolayı topraklarda nikel miktarı çok 

düşüktür ancak serpantinlerden oluşmuş topraklarda yüksek miktarlarda Ni 
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bulunmaktadır. Çeşitli şekillerde kirlenmiş topraklarda Ni miktarı oldukça yüksek 

düzeylere ulaşmaktadır. Bitkiler tarafından alınan nikel canlılara zehir etkisi 

göstermektedir. Nikel fazlalığında insanlarda akciğer kanseri, cilt hastalıkları, astım, 

merkezi sinir sistemi bozuklukları gibi olumsuz belirtiler görülür. (İnal ve Kacar 2010). 

Ankara Çayı’ndan alınan bitki ve dip çamuru örneklerinde Ni konsantrasyonları Çizelge 

4.5 de gösterilmektedir. Araştırma bölgesinden alınan bitki örneklerinde ve dip çamuru 

örneklerinde nikel konsantrasyon grafikleri Şekil 4.3 ‘de gösterilmektedir. 

Çizelge 4.5 Araştırma bölgesinden alınan bitki örneklerinde ve dip çamuru 

örneklerinde Ni konsantrasyonları 

İstasyon 

Ağır  

Metal 

Typha  

latifolia L 

Phragmites  

australis 

Poligonum    

 lapathifolium 

Dip  

Çamuru 

    

Kök 

(ppm) 

Gövde 

(ppm) 

Yaprak 

(ppm) 

Kök 

(ppm) 

Gövde 

(ppm) 

Yaprak 

(ppm) 

Kök 

(ppm) 

Gövde 

(ppm) 

Yaprak 

(ppm) 

Sediment 

 (ppm) 

ASO 1 Ni 11,20 14,26 2,41 3,44 0,28 DLA 18,94 DLA 2,72 31,47 

ASO 2 Ni 22,90 29,80 DLA 13,44 3,70 DLA 24,76 0,96 9,08 41,17 

ASO 3 Ni 9,74 19,34 0,87 DLA DLA DLA 12,78 DLA 0,76 37,73 

ASO 4 Ni 3,76 11,70 DLA 7,36 1,28 DLA 8,62 DLA 0,68 25,72 

ASO 5 Ni 5,90 8,64 DLA 4,42 DLA 0,86 22,76 DLA 8,12 40,93 

Not:" DLA: Dedeksiyon limitinin altında. Cd:‹0.03 ppm Ni:‹0.14 ppm Pb:‹0.09 ppm Cu:‹0.015 ppm 
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ASO 1.İstasyondan alınan örneklerin Ni miktarları ASO 2.İstasyondan alınan örneklerin Ni miktarları 

 
 

ASO 3.İstasyondan alınan örneklerin Ni  miktarları ASO 4.İstasyondan alınan örneklerin Ni miktarları 

 

ASO 5.İstasyondan alınan örneklerin Ni miktarları 

 

Şekil 4.3 Araştırma bölgesinden alınan bitki örneklerinde ve dip çamuru örneklerinde 

Ni konsantrasyon grafikleri 

Tüm istasyonlardan alınan Typha latifolia L. türüne ait örnekler karşılaştırıldığında en 

yüksek Ni miktarı 2. İstasyondan (ASO 2) alınan Typha latifolia L bitkisinin 

gövdesinde bulunmaktadır. Typha latifolia L bitkisinin kısımlarındaki Ni 

konsantrasyonu en çoktan en aza sıralandığında gövde> kök>yaprak şeklindedir. İkinci, 

dördüncü ve beşinci istasyonlardan alınan Typha latifolia L bitkisinin yaprak kısmında 

Ni saptanmamıştır. Yaprak kısmındaki Ni miktarı ICP-OES cihazının dedeksiyon 

limitinin altında kalmıştır. (Ni:‹0.14 ppm) 

Tüm istasyonlardan alınan Phragmites australis türüne ait örnekler karşılaştırıldığında 

en yüksek Ni miktarı 2. İstasyondan (ASO 2) alınan Phragmites australis bitkisinin 

kökünde bulunmaktadır. Phragmites australis bitkisinin kısımlarındaki Ni 
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konsantrasyonu en çoktan en aza sıralandığında kök> gövde >yaprak şeklindedir.3. 

istasyondan (ASO3) alınan Phragmites australis bitkisinin herhangi bir kısmında Ni 

saptanmamıştır.5. istasyon hariç diğer istasyonlardan alınan Phragmites australis 

bitkisinin yapraklarında Ni saptanmamıştır. 5. İstasyonda gövde kısmında Ni miktarı 

ICP-OES cihazının dedeksiyon limitinin altında kalmıştır (Ni:‹0.14 ppm). 

Tüm istasyonlardan alınan bitki örneklerinde en yüksek Ni miktarı, 5.istasyondan (ASO 

5) alınan Poligonum lapathifolium bitkisinin kökünde bulunmaktadır. Örnek alınan 

istasyonların tamamında Poligonum lapathifolium bitkisi köklerinde yüksek oranda Ni 

biriktirebilmektedir. Poligonum lapathifolium bitkisinin kısımlarındaki Ni 

konsantrasyonu en çoktan en aza sıralandığında kök> yaprak >gövde şeklindedir.  

4.1.4 Araştırma bölgesinden alınan bitki örneklerinde ve dip çamuru örneklerinde 

Zn konsantrasyonları 

Zn, genleşme özelliğine sahip giri renkli bir metaldir. Doğada bileşikler (çinkosilikat, 

çinkspat vb.) halinde bulunur (Momtaz 2002). Enzimatik tepkimelerde önemli bir yere 

sahip olan Zn tüm canlıların yapısında mevcuttur. Canlıların bünyesine aşırı yüksek 

konsantrasyonlarda Zn alması toksik etki yapar. Diğer taraftan konsantrasyonu düşük 

olsa bile düşük pH’larda da toksik etki yapabilir. Cu ve Ni bir araya gelerek Zn’nin 

toksik etkisini artırır. (Uzunoğlu 1999). 

Zn asitli yağmur sularında çözünebilme özelliğinden dolayı, toprak ve akarsulara 

yağmur sularıyla birlikte karışır. Ortama Zn ile birlikte Cd da karıştığından dolayı bu 

suların kullanılması kullanılması çok tehlikelidir.(Gündüz 2008). Metal ve çimento 

üretimi, pil, deodorant, güneş kremi gibi endüstri alanlarında kullanılan Zn, gübre 

atıkları ve insan faaliyetleri aracılığıyla çevreye aktarılır (Malamis ve Katsou 2013; 

Councell vd. 2004). Bitkilerde Zn konsantrasyonu 20 ppm in üzerinde toksik etki 

gösterir (Allen 1989). 

Kozmetik endüstirisinde, elektrikli teçhizat üretim aşamasında kullanılan Zn aynı 

zamanda demir ve çelik yüzeylerin Zn ile kaplanarak koruyucu tabaka oluşturması 

özellikle otomotiv endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Çinkolu gübreler, fosseptik 



43 
 

atıkları ve madencilik faaliyetlerinin atıkları çevrede oluşan Zn kirliliğinin kaynakları 

arasındadır (Bradl 2005). 

Sucul ekosistemlerde yüksek konsantrasyonlarda Zn bulunması ortamda yaşayan sucul 

canlıların üzerinde toksik etki oluşturabilir. Yüzey sularının taşınması ya da havada 

biriken çinkonun sucul ekosistemlere aktarılmasının ortamda bulunan demir ve 

manganez oksitlerle ilişkili olduğu saptanmıştır ve bu maddelerin yanı sıra Zn 

elementisedimentte birikebilir (Campbell ve Tessier 1996). Araştırma bölgesinden 

alınan bitki örneklerinde ve dip çamuru örneklerinde Zn konsantrasyonları Çizelge 4.6 

da gösterilmiştir. Araştırma bölgesinden alınan bitki örneklerinde ve dip çamuru 

örneklerinde Zn konsantrasyon grafikleri Şekil 4.4 de gösterilmiştir. 

Çizelge 4.6 Araştırma bölgesinden alınan bitki örneklerinde ve dip çamuru 

örneklerinde Zn konsantrasyonları 

İstasyon 

Ağır 

Metal 

Typha 

 latifolia L 

Phragmites 

 australis  

Poligonum  

lapathifolium  

Dip  

Çamuru 

    

Kök 

(ppm) 

Gövde 

(ppm) 

Yaprak 

(ppm) 

Kök 

(ppm) 

Gövde 

(ppm) 

Yaprak 

(ppm) 

Kök 

(ppm) 

Gövde 

(ppm) 

Yaprak 

(ppm) 

Sediment 

 (ppm) 

ASO 1 Zn 
124,50 223,68 43,90 39,50 41,04 15,98 352,20 217,40 83,52 493,25 

ASO 2 Zn 
48,56 74,24 18,30 86,88 11,46 41,26 155,22 140,14 98,94 198,50 

ASO 3 Zn 
83,02 36,24 17,42 9,74 15,94 17,70 72,44 42,50 68,60 332,65 

ASO 4 Zn 
96,08 41,94 23,26 157,96 39,22 32,30 112,54 21,58 99,96 238,85 

ASO 5 Zn 
56,58 86,96 11,66 96,26 16,90 16,90 54,68 11,74 51,82 187,96 
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ASO 1.İstasyondan alınan örneklerin Zn miktarları ASO 2.İstasyondan alınan örneklerin Zn miktarları 

 
 

ASO 3.İstasyondan alınan örneklerin Zn miktarları ASO 4.İstasyondan alınan örneklerin Zn miktarları 

 

ASO 5.İstasyondan alınan örneklerin Zn miktarları 

 

Şekil 4.4 Araştırma bölgesinden alınan bitki örneklerinde ve dip çamuru örneklerinde 

Zn konsantrasyon grafikleri 

Tüm istasyonlardan alınan Typha latifolia L. türüne ait örnekler karşılaştırıldığında en 

yüksek Zn miktarı 1. istasyondan (ASO 1) alınan Typha latifolia L. bitkisinin 

gövdesinde bulunmaktadır. Typha latifolia L. bitkisinin kısımlarındaki Zn 

konsantrasyonu en çoktan en aza sıralandığında gövde> kök>yaprak şeklindedir.  

Tüm istasyonlardan alınan Phragmites australis türüne ait örnekler karşılaştırıldığında 

en yüksek Zn miktarı 4. İstasyondan (ASO 4) alınan Phragmites australis bitkisinin 

kökünde bulunmaktadır. Phragmites australis bitkisinin kısımlarındaki Zn 

konsantrasyonu en çoktan en aza sıralandığında kök> gövde >yaprak şeklindedir. 
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Tüm istasyonlardan alınan bitki örneklerinde en yüksek Zn miktarı, 1.istasyondan (ASO 

1) alınan Polygonum lapathifolium bitkisinin kökünde bulunmaktadır. Örnek alınan 

istasyonların tamamında Polygonum lapathifolium bitkisi köklerinde yüksek oranda Zn 

biriktirebilmektedir. Polygonum lapathifolium bitkisinin kısımlarındaki Zn 

konsantrasyonu en çoktan en aza sıralandığında kök> gövde >yaprak şeklindedir.  

4.1.5 Araştırma bölgesinden alınan bitki örneklerinde ve dip çamuru örneklerinde 

Cd konsantrasyonları 

Genellikle ekosisteme insan faaliyetleri sonucunda dahil olan Cd, canlıların temel 

gereksinimleri için gerekli elementlerden değildir. Cd, plastik endüstrisi, madencilik, 

rafine işlemleri, fosfatlı gübreler, batarya üretimi, kaplama işlemleri vb. endüstriyel 

faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkmaktadır (Burger 2008). Toksik etkisi olan Cd, sucul 

ekosistemlerde az miktarlarda bulunması halinde bile sucul canlılara geçiş yapabilir, bu 

canlıların tüketilmesiyle ya da derinin üzerindeki epitel doku tarafından absorbe 

edilerek besin zincirine geçerler (Ruangsomboon ve Wongrat 2006).  

Bitkilerde Cd toksik etkilerinin belirtileri olarak bitkide solma, kırmızı turuncu yaprak 

renklenmesi, büyüme geriliği, geciken kök gelişimi ve klorofil miktarında azalma 

gözlemlenebilir (Bradl 2005). 

Suda çözünebilen ancak doğada insanlar için zehirli bir elementtir  (Tezcan 2007). 

Sucul ortamda homojen dağılım gösteren Cd, sucul canlıların doku ve organlarında 

birikebilmektedir. Canlıların Cd’yi bünyelerinden uzaklaştırmaya yönelik bir 

mekanizmaları olmadığındna dolayı uzun yıllar canlı bünyesinde Cdbirikebilir (Tirkey 

vd. 2012). Cd, Uluslararası Kanser Araştırma Şirketi (IARC) tarafından 1. sınıf 

kanserojen maddeler grubunda kabul edilmiştir (Ürey  2014). Araştırma bölgesinden 

alınan bitki örneklerinde ve dip çamuru örneklerinde Cd konsantrasyonları Çizelge 4.7 

‘de gösterilmiştir. Şekil 4.5’de Araştırma bölgesinden alınan bitki örneklerinde ve dip 

çamuru örneklerinde Cd konsantrasyon grafikleri verilmiştir. 
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Çizelge 4.7 Araştırma bölgesinden alınan bitki örneklerinde ve dip çamuru 

örneklerinde Cd konsantrasyonları 

İstasyon 

Ağır 

Metal 

Typha 

latifolia L 

Phragmites 

australis 

Poligonum 

lapathifolium 

Dip 

çamuru 

  

 

Kök 

(ppm) 

Gövde 

(ppm) 

Yaprak 

(ppm) 

Kök 

(ppm) 

Gövde 

(ppm) 

Yaprak 

(ppm) 

Kök 

(ppm) 

Gövde 

(ppm) 

Yaprak 

(ppm) 

Sediment 

(ppm) 

ASO 1 Cd DLA DLA DLA DLA DLA DLA 0,72 DLA DLA 10,72 

ASO 2 Cd DLA DLA DLA DLA DLA DLA 0,74 DLA DLA 10,84 

ASO 3 Cd DLA DLA DLA DLA DLA DLA 0,44 DLA DLA 10,37 

ASO 4 Cd DLA DLA DLA DLA DLA DLA DLA DLA DLA 9,36 

ASO 5 Cd DLA 0,64 DLA DLA DLA DLA 7,66 DLA DLA 12,52 

Not:" DLA: Dedeksiyon limitinin altında. Cd:‹0.03 ppm Ni:‹0.14 ppm Pb:‹0.09 ppm Cu:‹0.015 ppm 

 

  

ASO 1.İstasyondan alınan örneklerin Cd miktarları ASO 2.İstasyondan alınan örneklerin Cd miktarları 

  

ASO 3.İstasyondan alınan örneklerin Cd miktarları ASO 4.İstasyondan alınan örneklerin Cd  miktarları 

 

 

ASO 5.İstasyondan alınan örneklerin Cd miktarları  

Şekil 4.5 Araştırma bölgesinden alınan bitki örneklerinde ve dip çamuru örneklerinde 

Cd konsantrasyon grafikleri 
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Tüm istasyonlardan alınan dip çamurunun toprak analizlerinde Cd tespit edilmesine 

rağmen bitki örneklerinde genel olarak Cd saptanmamıştır, Cd değerleri ICP-OES 

cihazının dedeksiyon limitinin ( Cd:‹0.03 ppm) altında kalmıştır. 

 Typha latifolia L. türüne ait örnekler arasında yalnızca 5. İstasyondan  alınan bitkinin 

gövdesinde 0,64 ppm Cd tespit edilmiştir.  

Tüm istasyonlardan alınan Phragmites australis türüne ait örneklerde Cd tespit 

edilmemiştir. 

Poligonum lapathifolium bitkisinin kökünde ise 4. İstasyon hariç diğer istasyonlarda Cd 

tespit edilmiştir. Tespit edilen değerler, WHO (1996) tarafından kirlenmemiş bitki ve 

toprakta maksimum element miktarlarına göre değerlendirildiğinde toksik düzeydedir. 

4.1.6 Araştırma bölgesinden alınan bitki örneklerinde ve dip çamuru örneklerinde 

Pb konsantrasyonları 

Kurşun borularda, pil mahfazalarında, boyalarda ve benzinde katkı maddesi olarak 

kullanılan Pb, fosil yakıtlarının yakılması sonrasında oluşan atıkların  sucul 

ekosistemlere dahil edilmesiyle sucul oramlarda yüksek konsantrasyonlarda rastlanabilir 

(Pascoe ve Mattery 1977; Matsui vd. 1991; Handy 1994). Atmosfere karışan Pb 

kaynağının yaklaşık %90’nın 1925 den itibaren yakıt olarak kurşunlu benzin 

kullanılmasına dayandırılmıştır (Shy 1990). 

Doğada bulunan Pb, bitkilerin doku ve organlarında birikebilirler ve zararlı etki 

yaratacak sınır değerleri aştıklarında ise bitkide biyokimyasal reaksiyonlara ve hücre 

membranına zarar vererek bitki gelişimini olumsuz etkilemektedir (Gajic vd. 2009). 

Bitkinin bünyesinde biriken Pb, 300 ppm’in üzerine çıktığında bitkiye toksik etki 

gösterir (Roos 1994). Araştırma bölgesinden alınan bitki örneklerinde ve dip çamuru 

örneklerinde Pb konsantrasyonları Çizelge 4.8’de gösterilmiştir. Şekil 4.6 ‘da Araştırma 

bölgesinden alınan bitki örneklerinde ve dip çamuru örneklerinde Pb konsantrasyon 

grafikleri verilmiştir. 
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Çizelge 4.8 Araştırma bölgesinden alınan bitki örneklerinde ve dip çamuru 

örneklerinde Pb konsantrasyonları 

İstasyon 

Ağır  

Metal 

Typha  

latifolia L 

Phragmites  

australis  

Polygonum  

lapathifolium  

Dip  

Çamuru 

    

Kök 

(ppm) 

Gövde 

(ppm) 

Yaprak 

(ppm) 

Kök 

(ppm) 

Gövde 

(ppm) 

Yaprak 

(ppm) 

Kök 

(ppm) 

Gövde 

(ppm) 

Yaprak 

(ppm) 

Sediment 

 (ppm) 

ASO 1 Pb 0,30 DLA DLA 0,42 DLA DLA 7,00 DLA 1,42 11,78 

ASO 2 Pb 1,32 DLA DLA DLA DLA DLA 2,42 DLA DLA 12,09 

ASO 3 Pb DLA DLA DLA DLA DLA DLA DLA DLA DLA 9,20 

ASO 4 Pb DLA DLA DLA DLA DLA DLA DLA DLA DLA 7,65 

ASO 5 Pb DLA 0,64 DLA DLA DLA DLA 7,66 DLA DLA 12,52 

Not:" DLA: Dedeksiyon limitinin altında. Cd:‹0.03 ppm Ni:‹0.14 ppm Pb:‹0.09 ppm Cu:‹0.015 ppm 

 

  

ASO 1.İstasyondan alınan örneklerin Pb miktarları ASO 2.İstasyondan alınan örneklerin Pb miktarları 

  

ASO 3.İstasyondan alınan örneklerin Pb miktarları ASO 4.İstasyondan alınan örneklerin Pb miktarları 

 

 

ASO 5.İstasyondan alınan örneklerin Pb miktarları  

Şekil 4.6 Araştırma bölgesinden alınan bitki örneklerinde ve dip çamuru örneklerinde 

Pb konsantrasyon grafikleri 
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Tüm istasyonlardan alınan dip çamurunun toprak analizlerinde Pb tespit edilmesine 

rağmen bitki örneklerinde genel olarak Pb saptanmamıştır, Pb değerleri ICP-OES 

cihazının dedeksiyon limitinin ( Cd:‹0.09 ppm) altında kalmıştır. 

 Typha latifolia L. türüne ait örnekler arasında yalnızca 5. İstasyondan alınan bitkinin 

gövdesinde 0,64 ppm Pb tespit edilmiştir.  

Tüm istasyonlardan alınan Phragmites australis türüne ait örneklerde yalnızca 1. 

İstasyondan alınan örneğin kök kısmında 0,42 ppm Pb  tespit edilmiştir. 

Poligonum lapathifolium bitkisinin ise 1. İstasyondan alınan örneğin kök ve yaprak 

kısmında,2. ve 5. İstasyonlardan alınan örneklerin kök kısmında Pb tespit edilmiştir. 

Tespit edilen değerler, WHO (1996) tarafından kirlenmemiş bitki ve toprakta 

maksimum element miktarlarına göre değerlendirildiğinde sınır değerleri aşmamıştır. 

4.2 Korelasyon Analizi Bulguları 

Dip çamurundaki ağır metal konsantrasyonları ve bitki kısımlarındaki ağır metal 

konsantrasyonları arasındaki ilişkiyi incelemek için yapılan Pearson Korelasyon analizi 

sonuçları verilmiştir. 

Çizelge 4.9’ da P. australis’in bitki kısımları ve dip çamuru ağır metal 

konsantrasyonları arasındaki korelasyon analizi sonuçları verilmiştir. Yapraktaki Cu 

miktarı ile dip çamurundaki Cd arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. Gövdedeki Zn miktarı ile dip çamurundaki Mn ve Ni arasında pozitif 

yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 
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Çizelge 4.9 P. australis’in bitki kısımları ve dip çamuru ağır metal konsantrasyonları 

arasındaki korelasyon analizi sonuçları 

  

Dip Çamuru 

Cd Cu Mn Ni Pb Zn 

K
ö
k

 

Cd a a a a a a 

Cu 0,796 0,294 -0,476 0,691 0,641 0,203 

Mn -0,234 0,178 0,003 -0,034 0,233 -0,128 

Ni -0,071 0,189 -0,098 0,127 0,222 -0,532 

Pb -0,021 -0,332 0,442 -0,329 0,299 0,893* 

Zn -0,196 -0,553 0,534 -0,414 -0,285 -0,606 

G
ö
v
d

e 

Cd a a a a a a 

Cu 0,547 0,294 -0,518 0,576 0,119 -0,118 

Mn -0,109 0,724 -0,561 0,396 0,322 -0,124 

Ni -0,211 0,445 -0,302 0,187 0,136 -0,436 

Pb a a a a a a 

Zn -0,504 -0,804 0,935* 0,918**  -0,387 0,59 

Y
a
p

ra
k

 

Cd a a a a a a 

Cu 0,893* 0,253 -0,522 0,812 0,567 -0,526 

Mn -0,341 0,238 -0,040 -0,062 0,319 0,363 

Ni 0,86 -0,249 -0,037 0,462 0,494 -0,45 

Pb a a a a a a 

Zn -0,384 0,292 -0,153 -0,011 -0,137 -0,55 

**Korelasyon 0,01 seviyesinde önemlidir.       

* Korelasyon 0,05 seviyesinde önemlidir.       

a.Değişkenlerden en az biri sabit olduğundan dolayı hesaplanamadı 
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Çizelge 4.10’ da Typa latifolia L. bitki kısımları ve dip çamuru ağır metal 

konsantrasyonları arasındaki korelasyon analizi sonuçları verilmiştir. Yapraktaki Ni ve 

Zn miktarı ile dip çamurundaki Zn arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır.  

Çizelge 4.10 Typa latifolia L. bitki kısımları ve dip çamuru ağır metal konsantrasyonları 

arasındaki korelasyon analizi sonuçları 

  

Dip Çamuru 

Cd Cu Mn Ni Pb Zn 

K
ö
k

 

Cd a a a a a a 

Cu 0,74 0,047 -0,243 0,493 0,527 0,292 

Mn -0,222 0,843 -0,771 0,384 -0,207 0,071 

Ni 0,076 0,766 -0,638 0,538 0,498 -0,056 

Pb 0,035 0,6 -0,47 0,421 0,463 -0,207 

Zn -0,494 -0,55 0,69 -0,774 -0,351 0,873 

G
ö
v
d

e 

Cd 0,860 -0,249 -0,037 0,462 0,494 -0,450 

Cu 0,673 -0,550 0,301 0,098 0,304 0,002 

Mn -0,096 0,772 -0,784 0,452 -0,259 -0,177 

Ni -0,187 0,856 -0,695 0,430 0,174 -0,120 

Pb 0,860 -0,249 -0,037 0,462 0,494 -0,450 

Zn 0,219 -0,313 0,373 -0,144 0,533 0,750 

Y
a
p

ra
k

 

Cd a a a a a a 

Cu 0,613 -0,590 0,363 0,083 0,326 -0,471 

Mn -0,269 0,649 -0,604 0,219 -0,366 0,181 

Ni -0,092 -0,145 0,257 -0,266 0,165 0,986** 

Pb a a a a a a 

Zn -0,341 -0,371 0,554 -0,564 0,028 0,884* 

**Korelasyon 0,01 seviyesinde önemlidir.       

* Korelasyon 0,05 seviyesinde önemlidir.       

a.Değişkenlerden en az biri sabit olduğundan dolayı hesaplanamadı 
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Çizelge 4.11’ de Poligonum lapatifolium bitki kısımları ve dip çamuru ağır metal 

konsantrasyonları arasındaki korelasyon analizi sonuçları verilmiştir. Kökteki Cu ile dip 

çamurundaki Ni arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Kökteki Ni 

ile dip çamurundaki Pb arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

Yapraktaki Mn ile dip çamurundaki Cu arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. 

Çizelge 4.11 Poligonum lapatifolium bitki kısımları ve dip çamuru ağır metal 

konsantrasyonları arasındaki korelasyon analizi sonuçları 

  

Dip Çamuru 

Cd Cu Mn Ni Pb Zn 

K
ö
k

 

Cd 0,904* -0,198 -0,085 0,519 0,570 -0,419 

Cu 0,818 0,538 -0,739 0,950* 0,656 -0,598 

Mn 0,493 -0,659 0,417 -0,044 0,077 -0,409 

Ni 0,777 0,386 -0,472 0,775 0,965** -0,190 

Pb 0,787 -0,319 0,176 0,290 0,818 0,220 

Zn -0,169 -0,218 0,394 -0,347 0,278 0,804 

G
ö
v
d

e 

Cd a a a a a a 

Cu 0,702 0,196 -0,457 0,679 0,307 -0,776 

Mn 0,360 -0,759 0,545 -0,202 -0,039 -0,352 

Ni 0,038 0,657 -0,556 0,483 0,381 -0,404 

Pb a a a a a a 

Zn -0,060 0,132 0,049 -0,039 0,456 0,680 

Y
a
p

ra
k

 

Cd a a a a a a 

Cu 0,654 0,691 -0,829 0,875 0,542 -0,017 

Mn 0,061 -0,956 0,871 -0,601 -0,129 0,306 

Ni 0,736 0,334 -0,452 0,755 0,823 -0,542 

Pb -0,021 -0,332 0,442 -0,329 0,299 0,893
*
 

Zn -0,763 0,004 0,254 -0,510 -0,372 0,034 

**Korelasyon 0,01 seviyesinde önemlidir.       

* Korelasyon 0,05 seviyesinde önemlidir.       

a.Değişkenlerden en az biri sabit olduğundan dolayı hesaplanamadı 
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5. SONUÇ ve TARTIŞMA  

Bu çalışmada; Sincan Organize Sanayi Bölgesi yakınından geçmekte olan Ankara 

Çayı’ndan alınan Typha latifolia, Phragmites australis ve Polygonum lapatifolium  

türlerinin kısımlarında bulunan ağır metal konsantrasyonları ile dip çamuru örneklerinin 

ağır metal konsantrasyonları Ankara Çayı’nın kirliliğini ortaya koymuştur. Dip 

çamurunda daha yüksek konsantrasyonlarda belirlenen ağır metaller ile bitkinin kök, 

gövde ve yaprak kısımlarında belirlenen ağır metal konsantrasyonları birbiriyle ilişkili 

bulunmuştur. Genel olarak bitkinin kök kısmında gövde ve yaprak kısmına göre daha 

yüksek oranlarda ağır metal birikimi olduğu gözlemlenmiştir. Kök kısmında biriken ağır 

metal konsantrasyonu arttıkça diğer kısımlarda biriken ağır metal konsantrasyonu da 

artmıştır. Ağır metal konsantrasyonları bitki kısımlarına bağlı olarak değişmiştir. 

Bitkinin kökünün sürekli kalmasına rağmen yapraklarının her yıl yenilenmesinden 

dolayı ağır metaller bitkinin kök kısmında daha fazla birikim yapabilmektedir. Kökte 

ağır metal konsantrasyonunun diğer bitki kısımlarına göre yüksek tespit edilmesinin 

diğer bir nedeni de köke bazı sediment parçalarının yapışması olabilir (Duman 2005). 

Bitkinin türüne ve bitkinin farklı kısımlarına göre ağır metal biriktirme kapasitesi 

değişkenlik gösterir. Bundan dolayı bitkinin hangi organının en fazla ağır metal 

biriktirme kapasitesine sahip olduğunun belirlenmesi çalışmalar için fayda 

sağlamaktadır (Baldantoni vd. 2004). İz elementleri kök kısmında biriktiren bitkiler için 

kök akümülatörü tanımlaması kullanılırken iz elementleri gövdelerinde biriktiren bitki 

türleri için gövde akümülatörü tanımı kullanılmaktadır (Aksoy vd. 2005). Gövde 

akümülatörü olarak tanımlanan bitkiler kökleriyle kirlenmiş ortamdan aldıkları 

elementleri gövde kısmına taşıyarak gövdede biriktirirler. Thlaspi goesingense 

bitkisinin Ni için gövde akümülatörü olduğu gözlenmiştir (Krämer vd. 1997). 

Demirezen ve Aksoy (2004) yaptıkları çalışmada; Sultan Sazlığında (Kayseri, Türkiye) 

bulunan Typha angustifolia (L.) ve Potamogeton pectinatus (L.) bitkilerinin Cd için kök 

akümülatörü olduklarını belirtmişlerdir. Yaptığımız çalışmanın analiz sonuçları 

değerlendirildiğinde, bitkinin farklı kısımlarında farklı miktarlarda ağır metal 

biriktirmesi literatürde yapılan çalışmalarla uyumluluk göstermiştir.  
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Demir ve Aydın (2000)’in foseptik atıklar ile sulanan marullarda (Lactuca sativa L. var. 

longifolia Lam.) biriken ağır metal konsantrasyonları ile ilgili çalışma sonuçlarına göre, 

bitkinin doku ve organlarında biriken ağır metal konsantrasyonları yetiştiği ortama göre 

farklılık göstermektedir. Bitki için bünyesinde biriktirdiği elementin biyoyarayılşılığı 

arttıkça o elementin bitkide birikim sağlama potansiyeli de artar. Foseptik atıklar ile 

sulanan bitkilerin doku ve organlarında en fazla Mn biriktirebildiği gözlemlenmiştir. 

Bunu sırasıyla Cu, Zn ve Pb izlemektedir.  Çalışmanın deneysel verilerine göre foseptik 

atıkların Mn, Cu, Zn ve Pb gibi ağır metalleri yüksek  konsantrasyonlarda içermesinden 

dolayı bu atıkların etkilediği toprak ve su ortamında yetiştirilen bitkilerde ağır metal 

birkimi gözlemlenmiştir. Yapılan bu çalışma ile araştırmamızı karşılaştırdığımızda,  

Phragmites australis ve Poligonum lapathifolium türlerinin Cd, Cu, Ni ve Zn ağır 

metallerini en çok kökte birikmesi ve kök akümülatörü olarak sınıflandırılması analiz 

sonuçlarımızla uyumluluk göstermiştir. Araştırma alanı olan Ankara Çayı’ndan alınan 

bitki ve dip çamuru örneklerinin analiz sonuçlarına göre fosseptik atık kaynaklı ağır 

metal kirliliği oluştuğunu söyleyebiliriz. 

Kehui Liua vd. (2016) Polygonum lapathifolium L., bitkisinin potansiyel bir Mn 

hiperakümülatörü olup olmadığını doğrulamak için hem alan araştırması hem de 

laboratuar deneyi çalışması yapmıştır. Sonuçlar Polygonum lapathifolium L., bitkisinin 

Mn’a büyük bir tolerans gösterdiğini ve potansiyel bir Mn hiperakümülatör olduğunu 

belirtmektedir. Bitkinin yaprak, gövde ve kök kısımlarındaki Mn konsantrasyonları 

artan Mn kaynağı ile artmıştır. Hem alan araştırması hem de laboratuar deneyi 

çalışmasında bitkinin kısımlarındaki Mn miktarı büyükten küçüğe doğru yaprak > 

gövde>kök olarak aynı sıralamayı takip etmiştir. Yaptığımız çalışmada örnek alınan dip 

çamuru analiz sonuçlarının Mn değerleri ve Poligonum lapathifolium bitkisinin 

kısımlarında bulunan Mn değerleri karşılaştırıldığında Poligonum lapathifolium bitkisi 

Mn açısından hiperakümülatör bir bitkidir. 

Al-Saadi vd. (2002), Habbaniya Gölü’nün (Irak)  Cd, Pb, Ni, Mn ve Zn açısından ağır 

metal kirliliğini araştırmışlardır. Tüm metaller arasında sedimentte en çok Mn 

biriktiğini bildirmişlerdir. 
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Tao vd. (2012), Taihu Gölü'nde yaptıkları çalışmada metallerin su ve sedimette 

bulunma miktarlarını araştırmışlardır. Çalışma sonucuna göre sedimentte en fazla Mn 

en az Cd biriktiğini belirtmişlerdir. Al-Saadi vd. (2002) ve Tao vd. (2012) tarafından 

yapılan çalışmalar ile sonuçlarımız uyumluluk göstermektedir. Çalışmamızda elde 

ettiğimiz veriler değerlendirildiğinde dip çamuru örneklerinde en az Cd en fazla Mn 

saptanmıştır. 

Allen (1989)’ a göre 50-500 ppm Mn konsantrasyonu bitkiler için toksik etki 

göstermektedir. Çalışmamızda yaptığımız analiz sonuçlarına göre bütün bitkiler yüksek 

konsantrasyonlarda Mn biriktirebilmektedir. Örnek alaınan istasyonlarda bitkilerin 

çeşitli kısımlarında saptanan Mn konsantrasyonlarının 50 ppm den yüksek olduğu 

dikkat çekmiştir. Özellikle Poligonum lapathifolium bitkisine ait örneklerde yüksek 

konsantrasyonlarda Mn birikmiştir. 

Elementlerin geçiş yollarındaki değişikliklerden dolayı bitkinin farklı kısımlarında 

farklı konsatrasyonlarda ağır metal birikebilmektedir. Sucul makrofitlerde köklere 

alınan ağır metalin bitkinin üst kısımlarına aktarılmasının yaygın olduğu bilinmektedir 

(Jackson 1998).  Phragmites australis için analiz sonuçları değerlendirildiğinde en fazla 

kök kısımında Cu biriktirildiği tespit edilmiştir. Baldantoni vd. (2004) tarafından 

Phragmites communis bitkisinde yapılan çalışmanın sonuçlarında belirtilen kök 

kısmında yaprak kısmından daha fazla ağır metal biriktirme özelliğinin olması 

yaptığımız çalışma ile uyumluluk göstermektedir. Sawidis vd. (1995) P.australis’ in 

kök ve rizomlarının yapılarının hücrelerinin arasındaki geniş hava boşuklu korteks 

parankima dokusu sayesinde ağır metallerin önemli miktarlarını kök ve rizom 

kısımlarında biriktirebildiklerini belirtmişlerdir. 

Araştırma bölgesinde seçilen bitki türlerinin yayılış gösterdiği 5 farklı istasyondan 

alınan dip çamuru örneklerindeki ağır metal konsantrasyonları, WHO (1996) tarafından 

Kirlenmemiş Bitki ve Toprakta Maksimum Element Miktarları’nda verilen sınır 

değerler dikkate alındığında Cu ve Zn açısından hem toprağın hem de bitkinin toksik 

düzeyde etki edebilecek konsantrasyonlara ulaştığı tespit edilmiştir. Pb için sınır 

değerler aşılmamıştır.  
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Dip çamuru analiz sonuçları Toprak Kirliği Yönetmeliği Topraktaki Ağır Metal Sınır 

Değerleri ve WHO (1996) tarafından belirlenen kirlenmemiş bitki ve toprakta 

maksimum element miktarları dikkate alınarak değerlendirildiğinde Ankara Çayı Cu, 

Cd ve Zn ağır metali açısından  kontamine olmuştur sonucuna ulaşabiliriz. 

Sucul ekosistemler yenilenebilir doğal kaynakları olup, canlı türlerinin yaşamı için 

önem teşkil eden alanlardır.  Tam olarak arıtılmadan Ankara Çayı’na deşarj edilen 

sanayi atık suları, sucul ekosistemdeki flora ve faunanın yanı sıra insan sağlığını da 

olumsuz etkileyecek düzeyde ağır metal ile kirlenmiştir. Bununla beraber çevrede yer 

alan tarımsal arazilerin Ankara Çayı’ndan sağlanan su ile sulanarak ağır metallerin 

besin zincirine geçmesi insan sağlığı açısından açısından tehdit oluşturmaktadır. 
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6. ÖNERİLER 

Bu çalışmada elde edilen bulgular ışığında Ankara Çayı kirliliğinin giderilmesine ilişkin 

öneriler aşağıdaki şekilde yapılabilir; 

a) Ankara Çayı’nın kirletici unsurlardan arındırılması için benzer çalışmaların devam 

etmesi gerekmektedir. 

b) Phragmites australis'in bitkisinin çalışmada analiz edilen ağır metaller için 

köklerinin hücreler arası geniş hava boşluklarına sahip olmasından dolayı kök 

kısımlarında çok miktarda ağır metal biriktirebilir. P. australis bitkisi fitoremediasyon 

için uygun bir tür olup özellikle ağır metal ile kontamine olmuş kentsel ve endüstriyel 

atık suların arıtılmasında tercih edilebilir. 

c) Çalışmada kullandığımız üç bitki türü biyo-denetleyici olarak kullanılabilir. Ağır 

metallerle kontamine olmuş ortamların remediasyonunda ve ortamdaki değişikliklerin 

belirlenmesinde yapılacak çalışmalar için faydalı olabilirler. Çevre kirliliğinin tespiti ve 

kirliliğin nicel değerlendirmesinin yapılabilmesi açısından bu bitki türleri biyo-izleme 

programları için kullanılabilir. 

d) Yaptığımız araştırma ve benzeri çalışmalar, sucul ekosistemlerin kirletildikten sonra 

bu alanların kirlenmiş olduğunun tespitini ortaya koymaktadır ancak bu kirleticilerin 

çevreye zarar vermemesi için önceden arıtılması gerekmektedir. Çalışmanın yapıldığı 

bölgedeki sanayi, tarım ve evsel atık miktarlarının ve kaynaklarının bölgesel olarak 

tespit edilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar yapılması 

sonuçların kullanılabilirliğini sağlayabilecektir. 

e) Çevredeki tarımsal arazilerin su kaynaklarını nasıl temin ettiklerine yönelik çalışma 

yapılması, bölgedeki çiftçilerin Ankara Çayı kirliliği ve kirlenmiş suların tarımda 

kullanılması sonucunda ortaya çıkacak olumsuz etkiler hakkında bilgilendirmesi 

önerilmektedir. 
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f) Çalışma yapılan bölgenin çevresinde yapay sulak alanlar oluşturularak bu alanlarda 

hiperakümülatör bitkilerin yetiştirilmesi, Ankara Çayı’nın ağır metal kirlilik seviyesini 

azaltacağı değerlenirilmektedir. 
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