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Gereçler ve Yöntemler: Su örnekleri Van Dorn tipi su örnekleyicinin yapısı model alınarak 
tasarlanan fitoplankton örnekleme aleti yardımıyla 5 lt’lik polietilen şişelere alınarak lügol ile fikse 
edilmiştir. Laboratuvara getirilen örnek tek damla tekniğine göre sayılmıştır. Tür teşhisinde çeşitli 
güncel teşhis kitaplarından yararlanılmıştır. 

Su sıcaklığı, pH, tuzluluk, iletkenlik ve çözünmüş oksijen değerleri “in situ” olarak arazide 
ölçülmüştür. Bulanıklık ölçümlerinde ise Secchi-disk kullanılmıştır.Besin tuzları (nitrit, nitrat, 
silikat, amonyum ve fosfat) ve klorofil-a T80+ UV/VIS marka spektrofotometre ile ölçülmüştür.

Bulgular: Çalışma boyunca pH değerleri 7,61-8,38; tuzluluk değerleri 34,8-39,5 psu; çözünmüş 
oksijen 0,58-7,53 mg/l; sıcaklık 11,8-31,8 0C arasında değişmiştir. Çalışmadaki klorofil-a değerleri 
de (0,63-45 mg/l), fitoplankton yoğunluğunu büyük ölçüde desteklemektedir. Dinophyceae, 
Bacillariophyceae, Cryptophyceae, Prasinophyceae ve Dictyochophyceae sınıflarına ait toplam 
72 fitoplankton türü tespit edilmiştir. Fitoplankton kompozisyonuna bakıldığında Dinophyceae 
ve Bacillariophyceae sınıfının tür ve birey sayısı bakımından öteki sınıflara baskın olduğu 
belirlenmiştir. Tür sayısı bazında bu iki baskın sınıf arasında büyük farklılıklar bulunmazken, 

hücre sayısı bakımından diatomların üstün olduğu rahatlıkla söylenebilir. Fosfat ve amonyum 
konsantrasyonlarının da yüksek değerlerde ölçülmesi ortamın ötrofikasyon açısından bulunduğu 
noktayı göstermektedir. Fitoplanktonun besin tuzları ve çevresel parametrelerle olan ilişkisini 
belirlemek için uygulanan korelasyon analizi sonucunda bu parametrelerle fitoplankton grupları 
arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

Sonuç: Bu çalışmada İzmir Körfezi’nin gerek evsel, endüstriyel atıklar, gerekse deniz trafiğinden 
kaynaklanan olumsuz etkilere maruz kaldığı bir kez daha ortaya çıkarılmıştır. Bu bağlamda çeşitli 
toksik ve/veya potansiyel zararlı fitoplankton türleri tespit edilmiştir. Özellikle Gymnodinium 
catenatum, Cylindrotheca closterium, Thalassionema nitzschioides, Dinophysis caudata, 
Prorocentrum minimum, Prorocentrum micans ve Prorocentrum triestinum türleri, birey sayılarının 
fazlalığıyla dikkat çekmiştir.

Anahtar Kelimeler: İzmir Körfezi, fitoplankton, ötrofik, toksik fitoplankton

Teşekkür: Örneklerin tür tayininde yardımcı olan Prof. Dr. Nihayet Bizsel’e teşekkürlerimi 
iletiyorum. 
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Amaç: Ege Denizi (Çandarlı-Dilek Yarımadası) kıyılarında yayılış gösteren Posidonia oceanica 
(L.) Delile üzerinde epifit Yeşil alglerin belirlenmesi amacıyla Çandarlı Körfezi-Dilek Yarımadası 
(Ege Denizi) arasında kalan bölgenin üst-infralittoralinden toplanan P. oceanica türünde epifit 
olarak bulunan yeşil algler çalışılmıştır. 
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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.
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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 


