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 Erzurum yöresindeki yüksek rakımlı 
bölgelerden toplanan yabani baklagil (Vicia cracca) 
bitkilerinden izole edilen Rhizobium suşlarının 
çeşitli tuz konsantrasyonlarında (Kontrol, 50, 100 
mM) fiğ (Vicia sativa L. cv. Karaelçi) bitkilerinde 
nodül oluşturma ve azot bağlama potansiyelleri 
araştırılmıştır. Bu amaçla yabani fiğ bitkilerinden 
toplam 12 izolat elde edilmiştir. Geleneksel teşhis 
yöntemlerinin uygulanmasından elde edilen 
bulgular izolatlardan toplam 4'ünün Rhizobium 
cinsine ait olduğunu göstermiştir. Kültür 
bitkilerinin tohumları izolatlarla inokule edilerek, 
steril kum içeren saksılarda,sera şartlarında,0,50 ve 
100mM lık tuz konsantrasyonlu besin solusyonları 
ile sulanarak büyütülmüşlerdir. Kontrol 
uygulamasında nodül oluştaran izolatların tamamı 
50 mM tuz uygulamasında da nodül oluşturmuştur. 
100mM tuz uygulamasında ise, iki izolat hariç diğer 
izolatlar nodül oluşturmuştur. Fakat nodül sayısı ve 
ağırlığında önemli azalmalar belirlenmiştir. 
Hasattan sonra bitkilerdeki kök ve sürgün kuru 
ağırlıkları, nodül sayısı ve kuru ağırlıkları, azot 
içerikleri , klorofil miktarları tespit edilmiş ve 
kontrol gruplarıyla (aşısız ve ticari pitle aşılı 
kontroller) karşılaştırılmıştır. Farklı Rhizobium 
ırkları ile aşılamanın ve tuz stresinin, bitkilerdeki 
nodül kuru ağırlığı ve sayısı, kök ve sürgün kuru 
ağırlığı, azot içeriği ve klorofil miktarı üzerinde 
önemli etkilere sahip olduğu gözlenmiştir. Tuz 
stresi bitki büyümesini, nodülasyonu ve azot 
fiksasyonunu olumsuz etkilemiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Tuzluluk, tuz stresi, 
Rhizobium, baklagil, azot fiksasyonu, fiğ   
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 Klebsiella insanda üriner sistem, alt 
solunum yolu, safra kesesi ve cerrahi yaralarda 
infeksiyona neden olan fırsatçı patojen bir bakteri 
türüdür. Bu bakterinin florada az sayıda 
bulunmasına rağmen, hastanelerde yatarak tedavi 
olan hastalarda kolonizasyon oranının gittikçe artığı 
bilinmektedir.Bu nedenle toplum kaynaklı ve 
nozokomiyal infeksiyonlarda önemli bir neden 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 Bu çalışmada, farklı hastanelerden ve 
farklı klinik örneklerden izole edilen Klebsiella 
suşları toplandı ve tanımlandı.  Bu suşların çeşitli 
antibiyotiklere olan duyarlılık oranları Agar Disk 
Diffüzyon yöntemi ile belirlendi. Farklı 
hastanelerden elde edilen antibiyogram sonuçları 
ayrı ve beraber değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar 
ile antibiyotipleme yapıldı. Baskın antibiyotipler 
belirlenerek, farklı hastaneler arasındaki antibiyotip 
profilleri karşılaştırıldı.  
  
Anahtar Kelimeler:  Klebsiella, hastane 
infeksiyonu, antibiyotipleme  
 
 
PM 087 
 

Katı Kültür Fermentasyon Yöntemi ile 
Trichoderma atroviridae TEM H3’ün Proteaz 

Üretiminin Optimizasyonu 

Ali KOÇYİĞİT1, İhsan YAŞA1, Barış 
PAZARBAŞI1, Güven ÖZDEMİR1, Ahmet 

ASLAN2 

1Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji ABD, 

Bornova, İzmir 
2Ege Üniversitesi,  Mühendislik Fakültesi, Deri 

Mühendisliği Bölümü, Bornova, İzmir 
ihsan.yasa@ege.edu.tr 

  
 Bu çalışmada hava örnekleme cihazı ile 
G.A.E besiyerinde  izole edilen ve morfolojik 
özelliklerine göre Trichoderma atroviridae TEM 
H3 olarak tanılanan filamentöz bir fungus straini 
buğday kepeği üzerinde katı kültür fermentasyon 
yöntemi ile proteaz üretiminde kullanılmıştır. T. 
atroviridae TEM H3 Czapex-Dox çözeltisi ile %66 
oranında nemlendirilmiş ve 107 adet spor/g kepek 
ile aşılanmış buğday kepekli erlenlerde 30 °C’de 5 


