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Topraktan İzole Edilen Bazı Streptomycetes sp. 

Türlerinin Patates Böceği (Leptinotarsa 
decemlineata (Say, 1824) (Coleoptera, 
Chrysomelidae) Ergin ve Larvalarına 

İnsektisidal Etkileri 
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Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) 
(Coleoptera, Chrysomelidae) önemli patates 
zararlısıdır. Son yıllara kadar bu zararlı ile 
mücadele daha çok kimyasal yöntemler 
kullanılmıştır. Günümüzde kimyasalların çevreye 
olan zararlı etkilerinin anlaşılması, araştırıcıları 
daha etkili ve güvenli kontrol ajanlarını bulmaya 
yöneltmiştir. 

Bu çalışmada, topraktan izole edilen 37 
adet Streptomycetes sp. suşundan elde edilen üç 
değişik solüsyonun(A,B,C) L. decemlineata ergin 
ve larvalarına(1-4 evre) karşı biyolojik mücadele 
ajanı olarak geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada L. decemlineata erginleri 
üzerinde en fazla insektisidal etkiyi 7002 nolu 
suştan hazırlanan B solüsyonu %56.4 oranında, 
1325 nolu suştan hazırlanan C solusyonu %46.2, 
4011, 2033 ve 1483 nolu suştan hazırlanan A 
solusyonu ise %35.9 oranında göstermiştir. L. 
decemlineata larvaları(1-4. evre) üzerine en fazla 
insektisidal etkiyi 3024 nolu suştan hazırlanan B 
solüsyonu %96.6, 1483 ve 1282 numaralı suşlardan 
hazırlanan A solusyonları %93.1 oranında 
göstermiştir. 

Sonuç olarak yüksek insektisidal etkileri 
tespit edilen streptomycetes suşlarından elde edilen 
solusyonlar L. decemlineata larvalarında(1-4. evre) 
önemli derecede ölümcül etki göstermiştir. 
Dolayısıyla tespit edilen bu bakteri suşlarının 
biyolojik kontrol ajanı olarak kullanılma potansiyeli 
vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Leptinotarsa decemlineata, 
Streptomycetes sp suşları, Biyolojik Kontrol, 
Coleoptera  
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Fe(III) ve Cu(II) metal iyonlarının 
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Bu çalışmada, Phanerochaete 

chrysosporium ile Fe(III) ve Cu(II) metal 
çözeltilerinin biyosorpsiyon işlemi tek ve iki 
bileşenli sistemlerde çalışılmıştır. Fe(III) ve Cu(II) 
iyonlarının biyosorbsiyonu üzerine pH,  iyonların 
birlikte varlığının etkileri, biyosorbsiyon baslangıç 
derişimi araştırılmıştır. Fe(III) biyosorbsiyonu için 
optimum pH 2.0 olarak belirlenmiştir, buna karsın 
Cu(II)'ın daha yüksek giderimi pH 3.0'te 
gözlenmiştir. Başlangıç biyosorbsiyon hızları ve 
denge metal giderimi, diğer metal iyonunun artan 
derişimi ile azaldığından, her iki mikroorganizma 
üzerinde Fe(III) ve Cu(II)'ın karşılıklı 
etkileşimlerinin antogonistik olduğu bulundu.  
 
Anahtar Kelimeler: Demir, bakır, Phanerochaete 
chrysosporium   
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Bu çalışmada; P. eryngii (DC. ex Fr.) 

Quel.’in kültürü için lokal tarımsal atıkların 
değerlendirilebilme imkanları araştırılmıştır. Ana 
kültürün çoğaltılmasında; % 2.0 malt-ektrakt agar, 
tohumluk misel (spawn) çoğaltılmasında ise buğday 
taneleri kullanılmıştır. Bazidiokarp eldesi için; 
kompost ortamı olarak; Buğday sapı (BS),  Soya 
Sapı (SS), Mısır sapı (MS), Pamuk sapı (PS), 
Fasulye sapı (FS), Darı Sapı (DS) ile Pirinç Kepeği 
(PK) kullanılmıştır. Bu amaçla, kompost ortamı; 
BS, BS-SS, BS-MS, BS-PS, BS-FS ve BS-DS (1:1) 
oranı ile bunlara katkı maddesi olarak PK’nin % 
10.0 ve 20.0’lik dozları ilave edilerek 
hazırlanmıştır. P. eryngii’de misel gelişimi; en kısa 
süre 8.0 günle BS-FS (1:1) + % 10.0 PK’de, en 
uzun süre 12.6 gün olarak BS-PS (1:1) + % 10.0 
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PK’de elde edilmiştir. P. eryngii’nin primordium 
oluşumu; en kısa süre 26.2 günle BS’de, en uzun 
süre ise 44.2 gün ile BS-MS (1:1) + % 20.0 PK’de 
saptanmıştır. P. eryngii’de ilk hasat; en erken 37.4 
gün ile BS’de, en uzun süre ise 54.8 günle BS-MS 
(1:1) + % 20.0 PK’de gözlenmiştir. Toplam hasatta; 
en düşük verim (% 70 nem içeren 100 g kompostta) 
14.4 g olarak BS’de, en yüksek verim ise 25.6 g ile 
BS-DS (1:1) + 10.0 % PK’de elde edilmiştir. En 
yüksek Biyolojik etkinlik düzeyi (BE) % 85.2 ile 
BS-DS (1:1) + % 10.0 PK’de, en düşük BE ise % 
48.0 ile BS’de saptanmıştır. Sonuç olarak, değişik 
lokal tarımsal atık ürünlerin P. eryngii’nin kültürü 
için kolaylıkla kullanılabildiği saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Tarımsal atıklar, kültür 
mantarcılığı, P. eryngii  
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Bu araştırmada tekstil atık suları deşarjı ile 

kirliliğe maruz kalan topraklardan izole edilen 
fungal türlerin boya giderimi kapasiteleri ile daha 
önce denenmemiş bazı Pleurotus türlerinin de 
dekolorizasyon yeteneklerini araştırmayı ve elde 
edilen sonuçları literatürde belirtilen referans 
değerler ile mukayese etmeyi amaçladık. Aydın, 
İzmir ve Manisa illerindeki tekstil atıklarının 
arıtılmadan bırakıldığı veya kirliliğin yoğun olduğu 
bu bölgelerdeki 14 ayrı istasyonlardan mevsimsel 
olarak toprak örnekleri alınmış. Toprak örneklerinin 
toplam tuz, pH ve organik madde miktarı ve fungal 
yükleri tespit edilmiş. Toprağı Sulandırma Yöntemi 
ile mikrofungusların izolasyonları yapılmış. Renk 
giderim potansiyeli yüksek olan mikrofungus 
türlerinin morfolojik ve biyolog sistem ile tanıları 
yapılmıştır. 

TÜBİTAK-ÇAYDAĞ-104Y393 Nolu 
Proje Desteği İle Yürütülen Bir Çalışmadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Dekolorizasyon, fungi, tekstil, 
boyar madde  
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İnvertaz, gıda endüstrisinde kullanılan 
önemli bir enzim olup, bitkiler, mayalar ve bazı 
filamentöz funguslar tarafından sentezlenmektedir. 
Düşük kalorili tatlandırıcılar, veya serumda 
kolesterol ve lipid miktarlarını düşürmek için 
kullanılan maddelerin üretiminde rol oynarlar. 
Günümüzde bu enzimlere olan ilgi, oldukça 
artmıştır.  

Bu çalışmada, laboratuar kültürlerimizde 
bulunan 9 farklı Aspergillus niger suşundan 
invertaz enzimi eldesi çalışıldı. Bu funguslar 
invertaz üretimi için hazırlanan besiyerinde üretildi 
ve invertaz enzimi üretimi açısından tarandı. 
Aralarından en yüksek enzim aktivitesi gösteren 
suş, Aspergillus niger T4 olarak belirlendi ve 
seçilen bu fungus ile çalışmalara devam edildi. 
Üretim şartlarının optimize edilmesi için bazı 
fizyolojik koşullar araştırıldı.  
  
Anahtar Kelimeler: Aspergillus niger, fungus, 
invertaz, enzim üretimi  
 
 
PM 110 
 

Penicillium citrinum HBF62 Ekstrasellular α-
Amilazın Karakterizasyonu 

Kubilay METİN, Öznur KOÇ, Z. Burcu BAKIR 
ATEŞLİER, H. Halil BIYIK, 

Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji Bölümü Aydın 

kmetin@adu.edu.tr 
 

Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji Kültür 
koleksiyonunda kalitatif amilaz taramasında seçilen 
Penicillium citrinum HBF62’nin fermentasyon 
ortamında amilaz üretimi yapıldı. Amilazın 
saflaştırılması için nişasta afinite kromatografisi 
kullanıldı ve amilaz nişasta afinite kromatografisi 
ile % 88 verimle 20 kat saflaştırıldı. Saflaştırılan 
enzimin SDS-PAGE ile molekül ağırlığı belirlendi. 
Zimogram tekniği ile enzim görüntülendi. 
Saflaştırılan enzimin optimum pH’sı 5,5 ve 
sıcaklığı 55 ºC olarak saptandı. Sıcaklık ve pH 
stabiliteleri saptandı. Amilazın nişastayı 
hidrolizlemesi ile oluşan ürünlerin ince tabaka 
kromatografisi (TLC) yapıldığında Penicillium 
citrinum HBF62 tarafından üretilen amilazın α-


