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SF–017

Van Gölü’nden İzole Edilen Apertospathula sp. (Protozoa, 
Ciliophora) Üzerinde Morfolojik ve Taksonomik Araştırmalar

İsmail Yıldız, Naciye Gülkız Şenler
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 65080 Van, iyildiz@yyu.edu.tr

Amaç: Ülkemiz siliyat faunasını belirlemek amacıyla Van Gölü’nde yaşayan Apertospathula 
Foissner, Agatha & Berger 2002 cinsine ait protozoonlar incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmanın materyalini Van Gölü, zemin örneklerinde bulunan Apertospathula 
cinsine ait siliyat protozoonlar oluşturmaktadır. Protistler canlı, gümüş impregnasyonu ve 
biyometrik olarak incelenmiştir. 

Bulgular: Apertospathula sp. canlı olarak 45–78 x 16–27 mm boyutlarında klavat-obovat biçimli, 
sitoplazmasında disk biçimli simbiyotik algler ve anteriyor yarımda refraktil granüllerin bulunması, 
kabartı şeklinde apeksten başlayıp ventrale uzanan oral apareye sahip olması, oral apareyin kement 
biçimli sirkamoral kineti ile çevrili olması, 8-10 mm uzunluğundaki somatik silerlin meridyonal 
olarak 14-17 kineti şeklinde düzenlenmiş olması, bir makro ve bir mikronükleusa sahip olması, 
posteriyor uçta konumlanmış tek kontraktil vakuole sahip olması ile karakterize edilir. 

Sonuç: Apertospathula cinsine ait türler kement biçimli sirkamoral kinetiye sahip olması, sağ 
sirkamoral kinetinin soldakinden daha uzun olması, ile diğer spatid siliyatlardan kolaylıkla 
ayrılır. Bu cinsin tesisinden itibaren A. inermis, A. armata, A. dioplites, A. similis, A. longiseta, A. 
cuneata, A. verrucilifera, A. swarezewsky, A. lajacola, A. pelobia ve A. implicata olamak üzere 11 
türü tanımlanmıştır. Bu çalışmanın konusunu oluşturan Apertospathula sp. genel vücut yapısı ve 
siliyatür özellikleri bakımından cinsin karakteristiklerini taşımakla birlikte sahip olduğu simbiyotik 
alglerden dolayı bilinen diğer kongenerlerinden ayrılır.

Anahtar Kelimeler: Van Gölü, Apertospathula, Taksonomi, Ciliophora.

Teşekkür: Bu çalışmayı 2007-FED-B40 numaralı proje ile destekleyen Y.Y.Ü. Bilimsel Araştırma 
Projeleri Başkanlığı’na teşekkür ederiz.

SF–018

Akdeniz Algal Florasına Bir Bakış ve Türkiye Deniz Alglerinin Yeri

Ergün Taşkın, Mehmet Öztürk
Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 45140, Muradiye-Manisa, 

etaskin74@yahoo.com 

Amaç: Akdeniz algal florasına genel bir bakış ve algal floranın çeşitliliği, algal flora bakımından 
sıcak noktalar ile Türkiye denizlerinde yayılış gösteren bentik algler, taksonomik durumları ve 
sınıflandırılmasına yönelik son yorumlar verilmektedir.

Gereçler ve Yöntemler: Akdeniz ve Türkiye denizlerinde bentik algler üzerine çalışmalar 
değerlendirilmiştir. Ayrıca Doğu Akdeniz’de yayılış gösteren derin alglerle ilgili tespit çalışmaları 
için yapılmakta olan örneklemelerde verilmektedir.
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Bulgular: Türkiye deniz algleri araştırmalarının dünü, bugünü ve yarını ile Türkiye denizel bentik 
alg florasının Akdeniz algal florasındaki yeri ve konumunun karşılaştırılması literatür ışığında 
sunulmaktadır. Türkiye denizlerine özgü ve Akdeniz’de nadir olan türler de değerlendirilmektedir. 

Bu çalışmada bentik algler için Akdeniz ve Türkiye’de önemli sıcak noktalar tespit edilmiştir.

Sonuç: Türkiye, Akdeniz bentik alg florası bakımından oldukça önemli bir yere sahip olup özellikle 

İtalya’dan sonra algal çeşitlilik yönünden dikkate değer sıcak noktalara sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Akdeniz, algal flora, deniz algleri, Türkiye. 

Teşekkür: Bu çalışmanın bir bölümü TOTAL FOUNDATION (Koordinatör: Prof.Dr. Christos 
Katsaros) tarafından desteklenmektedir.

SF–019

Türkiye Kıyı Sularının Makrofit Kalite İndeksi İle 
Ekolojik Durumunun Belirlenmesi

Ergün Taşkın, Gülbahar Dağlar, Mehmet Öztürk
Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Muradiye Kampüsü, 45140, 

Manisa, etaskin74@yahoo.com 

Amaç: Bu çalışma Türkiye kıyı sularından toplanan makrofit grupları tür düzeyinde tayin edilerek 
Makrofit Kalite İndeksi yöntemi uygulanmasıyla ekolojik bir durum değerlendirmesi yapmak 
amacıyla hazırlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Uzman ve Hızlı Makrofit Kalite İndeksleri uygulanarak elde edilen sonuçlar 
Türkiye kıyı sularının ekolojik durumunu değerlendirmek için hazırlanmıştır. Uzman Makrofit 
Kalite İndeksi’nde belirlenen makroalgler ortak bir skor (0=toleranslı taksa, 1=önemsiz taksa, 
2=hassas taksa) altında belirlenmeye çalışılmıştır.. Dikotomik bir tayin anahtarı kullanılarak 
yapılan Hızlı Makrofit Kalite İndeksi’nde makrofit örneklerinin varlığı/yokluğu ve bolluğu dikkate 
alınarak ‘’Kötü-Zayıf’’ ve ‘’Orta-İyi-Yüksek’’ ekolojik durumlar belirtilmiştir. Çalışmalarda 
makrofit örneklemelerin yanında temel hidrolojik parametrelerde (sıcaklık, klorinite, oksijen 
doygunluğu, klorofil a, nütrient konsantrasyonları) belirlenmiştir. Makrofitler gelgit etkisinin az 
olduğu zamanlarda kıyı sularından el ile toplanarak %4’lük formaldehit içerisinde fiske edilmiş 
olup, stereo ve ışık mikroskopları kullanılarak tayin edilmiştir.

Bulgular: Makroalglerden Chlorophyceae, Rhodophyceae ve Phaeophyceae sınıflarına ait türler 
ve deniz çayırları 

Sonuç: Çevre değerlendirmesinin makrofit topluluklarına dayanarak yapılması farklı çevresel 
koşulları iyi bir şekilde ortaya çıkarır. Bununla birlikte mevsimsel değişimlerin analizi ‘’Kötü’’ 
ya da ‘’Zayıf’’ ortamların yüksek mevsimsel tuz değişkenliği, bulanıklık, oksijen doygunluğu 
ve nütrient konsantrasyonu gibi karakteristiğini belirler. Tam tersine düşük mevsimsel değişim 
göstergesi, ayrıca düşük tuzluluğun varlığı ve nispeten yüksek nütrient konsantrasyonları, ‘’İyi’’ ya 
da ‘’Yüksek’’ koşulları gösterebilir. 

 Anahtar Kelimeler: Ekolojik indeksler, Makrofitler, Su Çerçeve Direktifi, Türkiye kıyı suları


