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Yeni sentezlenmiş Benzothioazole türevi 
schiff bazlarının antimikrobiyal aktivitelerini 
belirlemek üzere E. aerogenes, E. coli, P. vulgaris, 
P. aeruginosa, S. typhimurium, X. campestris, B. 
subtilis, E. faecium, L. monocytogenes, S. aureus, S. 
epidermidis bakterileri ve  C. albicans, C. glabrata, 
C. utilis mayaları kullanılmıştır. Denenen 7 yeni 
sentezlenmiş schiff bazın mikroorganizmalar 
üzerindeki inhibe edici (MİK; Minimum inhibe 
edici konsantrasyon) ve sidal konsantrasyonları 
(MSK; minimum sidal konsantrasyon) 
mikrodilüsyon broth yöntemiyle belirlenmiştir. 
Standart test antibiyotiği olarak bakteriler için 
gentamycine, mayalar için amphotericine 
kullanılmıştır. Maddelerin kullanılan test bakterileri 
üzerindeki statik ve sidal konsantrasyonları sırasıyla 
7.81-1000 µg/ml ve 62.5 - 1000 µg/ml arasında 
değişmiştir. Test mayaları için MİK ve MSK 
değerleri sırasıyla 7.81- 125 µg/ml ve 7.81 - 250 
µg/ml olmuş ve denenen 7 maddenin özellikle 
mayalar üzerinde düşük konsantrasyonlarda statik 
ve sidal etkili olduğu tesbit edilmiştir. Test edilen 
yeni sentezlenmiş maddelerin, yapılacak toksisite 
mutajenite ve diğer tamamlayıcı testler sonrasında, 
antifungal ajan olarak kullanım potansiyelleri 
bulunmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler :  Antimikrobiyal aktivite, 
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2004 Eylül ayında İskenderun Körfezi 
sularına gömülen M/V Ulla kuru yük gemisinin 
çevreye verdiği zarar ve doğuracağı sonuçlar hala 
tartışılmaktadır. Bilindiği gibi mikroorganizmalar 
hayatta kalmak için farklı şartlara uyum sağlama ve 
dirençlilik geliştirme yeteneğindedirler.  Bu da 
insan patojeni bakterilerle mücadeleyi 
zorlaştırmaktadır.  

Bu çalışmada İskenderun Körfezi M/V 
Ulla batığı çevresinden alınan su ve sediment 
örneklerinden izole edilen Gr(-) bakterilerin ağır 
metal dirençlilikleri araştırılarak bu bakterilerin tür 
bazında identifikasyonunun yapılması 
amaçlanmıştır.  

Bu amaçla gemi batığı çevresinden alınan 
su ve sediment örneklerinden toplam 139 adet Gr(-
)bakteri izole edilmiş (sırasıyla 49 ve 90 adet). Bu 
bakterilerin 4 farklı ağır metale dirençlilikleri 
araştırılmıştır (kadmiyum, bakır, krom ve kurşun ).  

Bu amaçla izole edilip ağır metal 
dirençliliği araştırılan bakterilerin adı geçen ağır 
metallere karşı farklı oranda tolerans gösterdikleri 
saptanmıştır.  Standart E. coli K-12 suşu ile 
karşılaştırıldığında su izolatlarının % 69.4’ü 
kadmiyuma, %36.7 si bakıra, % 4.1’i kroma ve 
%8.2 si kurşuna dirençlilik gösterirken, sediment 
izolatlarında bu oran sırasıyla %88.9, %83.3, 
%17.8, % 15.5 olmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler:  Bakteri, ağır metal, 
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