
 BİLDİRİ ÖZET KİTABI 
 

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye 
http://ubk2014.ogu.edu.tr 



BB - BİTKİ BİYOLOJİSİ (POSTER SUNUM)  

 

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye 
http://ubk2014.ogu.edu.tr 

468 

 

 

Tanacetum balsamita L. subsp. balsamita Bitkisinin Farklı Kısımlarının 

Antibakteriyel ve Antifungal Aktivitelerinin Belirlenmesi 

Mehmet Kadir Erdoğan
1
, Gıyasettin Baydaş

1
, İbrahim Halil Geçibesler

2 
1
 Bingöl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bingöl 

2
 Bingöl Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Bingöl 

Sorumlu yazar e-posta: mehmetkadirerdogan@gmail.com 

 

Giriş: Bitkiler, tarihin çok eski dönemlerinden beri insanoğlu için hem gıda kaynağı olarak hem de koku 

ve tat verici, silah ve yakacak gibi pek çok farklı alanda kullanılmıştır. Ayrıca birçok hastalığın tedavisi 

için şifalı bitkilerden elde edilen özütlerden faydalanılmıştır. Bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek 

amacı ile dünya üzerinde birçok bitkiden faydalanılmaktadır. Günümüzde kullanılan ilaçlar, genellikle 

bakteriyel enfeksiyonlar için etkili antibiyotik tedavi sağlarken aynı zamanda antibiyotik direnciyle ilgili 

problemleri de gittikçe artırdığından, bu konuda yeni çözümlere sürekli ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum, 

araştırmacıları değişik kaynaklardan yeni antimikrobiyal bileşiklerin araştırılması için teşvik etmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan bitki Bingöl ili yöresinden toplandı. Tanacetum balsamita 

L. subsp. balsamita’ nın antibakteriyel ve antifungal aktivitesini belirlemek için 7 bakteri, 2 maya ve 1 

fungus türü olmak üzere toplam 10 mikroorganizma kullanıldı. Bitkinin yaprak, kök, gövde ve çiçek 

kısımlarının metanol ile ekstraksiyonu yapıldı. Antibakteriyel aktivite agar disk difüzyon metodu ile, 

antifungal aktivite ise agar kuyu difüzyon metodu ile belirlendi. Pozitif kontrol olarak Streptomisin 

antibiyotik diskleri, negatif kontrol olarak DMSO kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışmanın sonucunda, Tanacetum balsamita L. subsp. balsamita’nın yaprak metanol 

ekstresinin, mikroorganizma kültürlerinin tamamına karşı antimikrobiyal aktivite gösterdiği ve 

maksimum antimikrobiyal aktiviteyi ise S. aureus’a karşı göstermiş olduğu saptandı. Kök metanol 

ekstresinin, yine tüm mikroorganizmalara karşı aktiviteye sahip olduğu ve S. aureus’a karşı maksimum 

etki gösterdiği görüldü. Gövde ekstresine karşı K. pneumoniae ve S. typhimurium, çiçek ekstresine karşı 

ise A. niger en hassas türler olarak belirlenmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışma ile Tanacetum balsamita L. subsp. balsamita bitki ekstrelerinin büyük 

bir kısmının, kullanılan mikroorganizmalara karşı etkili olduğu görüldü. Bununla birlikte 

mikroorganizmalar arasında ekstrelere karşı en hassas mikroorganizma türlerinin Staphylococcus aureus 

ve Aspergillus niger olduğu görülmüştür. İleri aşamada, inhibisyon etkisi en iyi olan kısımlardaki etken 

bileşenler saflaştırılıp yapıları aydınlatılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel, Antifungal, Tanacetum balsamita L. subsp. balsamita 

Teşekkür: Bu çalışma, Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 481-73-2011 

no’lu proje ile desteklenmiştir. 
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