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Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmanın özdeğini Çandarlı Körfezi-Dilek Yarımadası (Ege Denizi) 
arasında kalan bölgenin üst-infralittoralinden toplanan P. oceanica yaprak, yaprak kını, rizom ve 
kök bölgelerinde epifit olarak bulunan yeşil algler oluşturmaktadır. 

P. oceanica türü örnekleri serbest dalışlar yapılarak epifitler zarar görmeyecek şekilde alınarak 
laboratuvar ortamına getirilmiş, stereo ve ışık mikroskobu altında canlı incelemeleri yapılmış, 
tutundukları yüzeyden ayıklanarak ve geçici preparatları yapılıp tanımlamaları ve fotoğraflanmaları 
sağlanmıştır. İncelenmesi tamamlanan örnekler %2-4’lük formaldehit-su çözeltisinde tespit edilip, 
etiketlenerek saklanmıştır. 

Bulgular: Örneklemesi yapılan P. oceanica yaprak, yaprak kını, rizom ve kök bölgelerinde epifit 
olarak gelişen 12 yeşil alg örneği tespit edilmiştir. 

Bunlar; Acetabularia acetabulum (L.) P.C. Silva, Bryopsis duplex De Notaris, Caulerpa racemosa 
(Forsskâl) J. Agardh, Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kützing, Chaetomorpha indica (Kützing) 
Kützing, Cladophora sericea (Hudson) Kützing, Cladophora dalmatica Kützing, Cladophora 
glomerata (L.) Kützing, Cladophora prolifera (Roth) Kützing, Flabellia petiolata (Turra) 
Nizamuddin, Ulva clathrata (Roth) C. Agardh, Ulva intestinalis f. cylindracea (J.Agardh) M.J. 
Wynne türleridir.

Sonuç: Acetabularia, Bryopsis, Caulerpa, Chaetomorpha, Cladophora, Flabellia ve Ulva cinslerine 
ait yeşil alglere P. oceanica üzerinde de rastlanmış ve Ege Denizi’nde denizel yeşil alglerle ilgili 
belirli lokalizasyonlarda tür tespiti gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, bu örneklerden Chaetomorpha 
indica (Kützing) Kützing türü Türkiye denizel alg florası için ilk kez belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Posidonia oceanica, Epifit, Chlorophyta, Yeşil Algler, Ege Denizi.

Teşekkür: Türlerin tayininin gerçekleştirilmesinde yardımları olan Doç. Dr. Ergün TAŞKIN ve 
Doç. Dr. Oğuz KURT’a teşekkür ederiz. Bu çalışma, C.B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
tarafından “FEF 2009/095” numaralı proje ile desteklenmiştir.
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Amaç: Bu çalışmada Çanakkale Boğazı kıyılarından toplanan Phaeophyceae sınıfına ait 
Colpomenia peregrina Sauvageau, Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh, Zanardinia typus 
(Nardo) P.C. Silva alg türlerinin farklı çözücülerle muamelesi ile elde edilen özütlerinin bazı test 
mikroorganizmalarına karşı antimikrobiyal aktiviteleri incelenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Çanakkale Boğazı kıyılarından toplanan Phaeophyceae sınıfına ait üç 
deniz algi türünden soxhlet cihazı ile elde edilen metanol, kloroform, eter, diklorometan ve etanol 
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özütlerinin in-vitro koşullarda Candida tropicalis, C. albicans, C. parapsilosis, C. pelliculosa, 
Kluyveromyces marxianus, Rhodotorula glutinis, Debaryomyces occidentalis, Pichia anomala, 
Cryptococcus neoformans ve Metschnikowia pulcherrima mayalarına ve Enterobacter cloaceae, 
Escherichia coli, Acinetobacter boumannii, Pseudomonas aeroginosa, Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus hominis, Klebsiella oxytora, Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus bakterilerine 
karşı antimikrobiyal aktivitesi araştırılmıştır. Disk difüzyon yöntemi ile antimikrobiyal aktivitenin 
belirlendiği çalışmada besiyeri olarak Müeller Hinton Agar kullanılmıştır.

Bulgular: Farklı çözücüler kullanılarak elde edilen alg özütlerinin tamamı, kullanılan bütün 
mikroorganizma kültürlerine karşı değişen değerlerde antimikrobiyal aktivite göstermiştir. 
Kullandığımız çözücülerden kloroformun alglerdeki antifungal etki gösteren maddelerin 
çözülmesinde, etanolün ise antibakteriyal etki gösteren maddelerin çözülmesinde daha fazla bir 
etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle Zanardinia typus alginin diğer alglere göre 
daha fazla antimikrobiyal etkisinin olduğu bulunmuştur. 

Sonuç: Etken maddelerin tayini, miktarı, izolasyonu ve izolasyon yöntemleri ile bu maddelerin 
antimikrobiyal ilaçların kullanılmasını sağlama sonraki çalışmaların konusunu oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Phaeophyceae, disk difüzyon, antimikrobiyal aktivite
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Amaç: Bu çalışmada Çanakkale’deki farklı sucul sistemlerden toplanan Cyanobacteria taksonuna ait 
Rivularia bullata (Poir) Berkeley ex Bornet & Flahault, Nostoc spongiaeforme C.Agardh ex Bornet 
& Flahault türlerinin farklı çözücüler ile elde edilen özütlerinin bazı test mikroorganizmalarına 
karşı antibakteriyel aktiviteleri incelenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Saroz Körfezi kıyılarından ve Ayazma Deresi’nden toplanan Cyanobacteria 
taksonuna ait iki alg türünden soxhlet cihazı ile elde edilen metanol, kloroform, eter, diklorometan 
ve etanol özütlerinin in-vitro koşullarda, bazı gram negatif bakterilere (Enterobacter cloaceae, 
Escherichia coli, Acinetobacter boumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytora, Proteus 
mirabilis) ve bazı gram pozitif bakterilere (Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hominis, 
Staphylococcus aureus) karşı antibakteriyel aktiviteleri araştırılmıştır. Disk difüzyon yöntemi ile 
antibakteriyel aktivitenin belirlendiği çalışmada besiyeri olarak Müeller Hinton Agar kullanılmıştır.

Bulgular: Farklı çözücüler kullanılarak elde edilen iki farklı alge ait özütlerin tamamı kullanılan 
bütün bakteri kültürlerine karşı değişen değerlerde antibakteriyel aktivite göstermiştir. Kullandığımız 
çözücülerden kloroform ve diklorometan çözücülerinin iki alg türü, etanolün ise N. spongiaeforme 
türü için diğer çözücülerden daha iyi bir çözücü etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle 


