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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.
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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. 
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