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PF–040

İzmir İli Doğal ve Suni Göllerinden İzole Edilen 
Mikroalg Floraları Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi

İnci Tüney, Sena Özdemir, Atakan Sukatar
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, inci.tuney@ege.edu.tr

Amaç: Yapılan bu çalışmada İzmir ve çevresindeki iki suni ve bir doğal tatlı su habitatlarından 
alınan örneklerden izole edilen mikroalglerin kültürü ve tayini gerçekleştirilmiştir. Doğal ve suni 
göllerdeki mikroalg florasındaki farklılıklar gözlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan tatlı su örnekleri, Bozdağ-Gölcük, İzmir Kültürpark 
tatlı su havuzu ve Buca Gölet’tin farklı noktalarından 1 lt’lik numune şişelerine aktarılarak 
laboratuvar ortamına getirilmiştir. Örnekler ışık mikroskobu altında incelendikten sonar BG11, 
BBM ve DM ortamlarına ekim yapılmış ve oda sıcaklığında 8:16 saat ışık periyodunda inkubasyona 
bırakılmıştır. Ekimlerin ardından, seyreltme yöntemiyle izolasyon işlemi sürdürülmüş ve elde 
edilen türlerin tayinleri ışık mikroskobu altında gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: Yapılan seyretlmelerin ardından, Scenedesmus sp., Chlorella vulgaris, Scenedesmus 
acutus, Monorophidium sp, Nitzschia sp. türleri izole edilmiştir.

Sonuç: Farklı ortamlara ekim yapılarak tatlı su ortamlarından diatom, siyanobakteri ve chlorophyta 
üyesi mikroalglerin izolasyonu gerçekleştirilmiştir. Yapılan mikroskobik gözlemlerde mikroalg 
florasındaki en büyük çeşitlilik doğal bir göl olan Bozdağ-Gölcükte gözlenmiştir. Diğer iki çalışma 
alanında ise Scenedesmus sp. ve Chlorella sp. baskın türler olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tatlı su, Mikrolag, İzmir

Teşekkür: Bu çalışmada tür tayininlerinin gerçekleştirilmesinde bize yardımcı olan Yrd. Doç. Dr. 
Rıza Akgül ve Füsun Er Akgül’e teşekkür ederiz.

PF–041

Karakaya Baraj Gölü’nde Yaşayan Cyprinion macrostomus ve 
Cyprinion kais’in Büyüme ve Üreme Özellikleri

aAysel Alkan Uçkun, bDidem Gökçe
aAdıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kampüs 02040 

Adıyaman ayseluckun@gmail.com 
bİnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Kampüs 44280 Malatya

Amaç: Bu çalışma, Karakaya Baraj Gölü’nde yaşayan Cyprinion macrostomus ve Fırat Nehri’nde 
endemik bir tür olan Cyprinion kais’in bazı büyüme ve üreme özelliklerini ortaya koyarak mevcut 
durumları hakkında bilgi edinmeyi amaçlamaktadır.

Gereçler ve Yöntemler: Örnekler Mayıs 2009-Kasım 2009 ayları arasında uzatma ağlarıyla 
dört ayrı örnekleme noktasından yakalanmıştır. Toplanan örneklerin çatal boy, total boy, total 
vücut ağırlıkları ve gonad ağırlıkları belirlenerek kaydedilmiş, yaş tayini için pulları alınmıştır. 
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Balıkların boy-ağırlık-eşey dağılımları, yaş-boy, yaş-ağırlık, boy-ağırlık ilişkisi, kondisyon faktörü, 
gonadosomatik indeks, yumurta çapı ve fekondite değerleri incelenmiştir.

Bulgular: C. macrostomus türüne ait 155, C. kais’e ait 117 birey elde edilmiştir. Her iki türün 
bireyleri 0-V yaş grupları arasında dağılım göstermiştir. C. macrostomus’ta ortalama kondisyon 
faktörü (1.91), GSI (6.05) ve yumurta çapı (0.91 mm) Mayıs ayında maksimum değerlerde 
saptanmıştır. Yapılan yumurta sayımı sonucunda, ortalama yumurta verimliliğinin en düşük 
Mayıs ayında (440.13 adet/birey) ve en yüksek Eylül ayında (1285.39 adet/birey) olduğu 
belirlenmiştir. C. kais’de ortalama kondisyon faktörü (1.74), GSI (6.04) ve yumurta çapı (0.78 
mm) Mayıs ayında maksimuma ulaşmıştır. Yumurta sayımı, en düşük Mayıs ayında (361.44 
adet/birey) ve en yüksek Kasım ayında (1291.76 adet/birey) saptanmıştır. Her iki türde de I ve 
II yaş grubundaki bireylerin çoğunlukta olduğu saptanmıştır. b değeri de iki türde 3’ten düşük 
bulunmuştur.

Sonuç: GSI, yumurta çapı ve fekondite birlikte değerlendirildiğinde, C. macrostomus ve C. kais 
türlerinin Karakaya Baraj Gölü’nde yumurta bırakmaya Mayıs ayında başladıkları ve üreme 
aktivitelerini Mayıs-Temmuz ayları arasında gerçekleştirdikleri saptanmıştır. I ve II yaş grubunun 
baskın olması, Karakaya Baraj Gölü’nde genç C. macrostomus ve C. kais populasyonlarının 
olduğunu belirtmektedir. Kondisyon faktörünün düşük ve b değerinin 3’ten küçük çıkması türlerin 
iyi beslenemediğini ve buna bağlı olarak optimum büyüyemediğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Büyüme ve üreme, Cyprinion macrostomus, Cyprinion kais, endemik tür, 
Karakaya Baraj Gölü.

Teşekkür: Bu çalışma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi tarafından desteklenen 
2008/50 numaralı projenin bir bölümüdür. Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan 
ÜNLÜ’ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

PF–042

Chara vulgaris Türünün in vitro Antibakteriyel Etkisinin İncelenmesi 

Evrim Taşkın, Sevilay Ulcay, Mehmet Öztürk, Ergün Taşkın 
Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Manisa, 

seviozturk@yahoo.com

Amaç: Mağara girişi bölgesi sıcak su havuzundan toplanan bir yeşil alg türü olan Chara vulgaris 
var. contraria türünün in vitro koşullar altında test bakterilerine karşı inhibitör etkisi incelenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Denizli Kaklık Mağarası kaynak suyu havuzundan toplanan örnekler 
temizlenmiş ve kurutulmuştur. 10 gr kuru örnek 1:15 oranında çözgen (metanol) ile balona 
alınarak, karıştırıcılı ısıtma tablası üzerinde 24 saat ekstrakte edilmiştir. Çözgen döner buharlaştırıcı 
ile uzaklaştırıldıktan sonra elde edilen ham özüt, dimetilsulfoksitle (DMSO) geri alınıp, test 
bakterilerine karşı denenmiştir. Test bakterileri olarak Gram pozitif ve negatif saf kültürler 
kullanılmıştır. Buna göre kuyu-difüzyon yöntemi ile önceden bakteri kültürü ile aşılanan besiyerine, 
6 mm çapında kuyular açılarak 20mg /ml konsantrasyonda ham özütler aktarılmış ve inkübasyona 
tabi tutulmuştur. Pozitif kontrol olarak Tetrasiklin (30µg) antibiyotik diski, negatif kontrol olarak 
DMSO çözeltisi kullanılmıştır.


