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katı, sıvı ve gazlarla konakçı-konuk tipinde kristal 
inklüzyon kompleksleri (inclusion complex) 
oluşturarak konuk molekülün çözünürlük, ısı ve 
ışığa karşı duyarlılık, uçuculuğun azaltılması gibi 
çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklerini 
iyileştirebilmektedirler. Siklodekstrinlerin, 
eczacılık, gıda, kozmetik, kimya tarım ve tekstil v.b 
endüstrilerinde geniş kulanım olanakları 
bulunmaktadır. 

Bu çalışmada, 36 adet ekstrem termofilik 
anaerobik bakterinin Siklodekstrin glikozil 
tranferaz aktivitesi araştırılmış ve  5K ve P4 olarak 
kodlanan 2 adet bakterinin yüksek SGTaz 
aktivitesine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu 
bakterilerin optimum gelişme sıcaklıklarının  65˚C, 
pH’larının ise 7,5-8,0 olduğu belirlenmiştirHer iki 
bakteride de gelişmenin 30. saatinde maksimum 
SGTaz aktivitesine ulaşılmış, patates nişastası, 
mısır nişastası, maltoz, dekstroz ve maltodekstrinli 
besiyerlerinde  SGTaz oluşturdukları ancak, en 
yüksek SGTaz aktivitesine patates nişastası ile 
ulaştıkları belirlenmiştir. Maya özütü, kazein, 
pepton, tripton, ve amonyum sülfat gibi azoylu 
bileşiklerin de SGTaz üretimine etkisi araştırılarak, 
SGTaz üretimi için besiyeri optimizasyonu 
yapılmıştır.  

SGTaz enziminin optimum koşulları da 
belirlenmiş, enzimin en yüksek aktivitesini 80 ˚C’ 
de gösterdiği ve pH’ nın ise 6-8 arasında olduğu 
bulunmuştur. 

Genetik tanımlaması da yapılan bu iki 
bakteri izolatının Thermoanaerobacter cinsine ait 
oldukları saptanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Siklodekstrin, siklodekstrin 
glikoziltransferaz, Thermoanaerobacter. 
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Lokum, kökeni Selçuklulara dayanan 
dünyada “Turkish Delight” ve “Lokhum” adlarıyla 
ünlü bir Türk şekerlemesidir. Nişasta, su, asit ve 
şekerin açık ve\veya basınçlı kazanlarda pişirilmesi, 
çeşni maddeleri, esans ve aroma maddelerinin 
katılmasından sonra kalıba dökülerek nişasta, 
hindistan cevizi v.b. kaplama materyalleriyle 
kaplanarak paketlenmesiyle  lokum üretilmektedir. 
Sade,  çeşnili, kaymaklı, sultan ve sucuk tipi gibi 
çeşitleri bulunan lokum halen ülkemiz dışında 
Yunanlılar, Boşnaklar, Romenler, Ermeniler ve 

Arnavutlarca da üretilmektedir. Çalışmada, ülkemiz 
piyasasında toplanan farklı tip lokum örneklerinin 
mikrobiyolojik kalitesinin tespiti amacıyla Aerobik 
mezofilik bakteri sayımı, Koliform, E. coli, küf-
maya, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, 
osmofilik maya sayımları yapılmış, ayrıca 
Salmonella spp.’de aranmıştır. Yapılan 
mikrobiyolojik analizlerde Salmonella ve Bacillus 
cereus negatif, aerobik mezofilik bakteri sayısı 
1.00x101-184.0x101 , Staphylococus spp. 0-
2.00x101, Koliform 0-2.00x101, E.coli 0-1.00x101, 
Küf-Maya 0-11.0x101, Osmofilik maya 0-43.0x101 
kob\g değerleri arasında bulunmuştur.  
  
Anahtar Kelimeler: Lokum, lokum çeşitleri, 
mikrobiyolojik kalite  
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Beyaz kavak kelebeği Leucoma salicis L. 

(Lepidoptera, Lymantriidae) Avrupa ve Asya’da 
geniş dağılım gösteren önemli bir zararlıdır. 
Ülkemizde özellikle kavak ağaçlarında büyük 
zararlara sebep olmaktadır. Böceğin doğal bir 
patojeni olan LesaNPV virüsü doğal ortamda böcek 
populasyonu üzerinde etkili bir doğal baskılayıcı 
olarak işlev görür. Böceğin Avrupa’daki 
populasyonlarından izole edilen LesaNPV için 
Asya’dan henüz bir kayıt yoktur. Asya orjinli 
bakulovirüslerin diğer kıtalardaki izolatlardan daha 
yüksek patojeniteye sahip olabilecekleri 
kanıtlanmıştır. Bu çalışmada önemli bir zararlı olan 
Leucoma salicis’in doğal populasyonları üzerinde 
etkili bir doğal baskılayıcı ve Türkiye için ilk kayıt 
olan bir bakulovirüs (LesaNPV) kaydı 
verilmektedir. Arazi gözlemlerinde virüsün zararlı 
böceğin doğal ortamdaki populasyonlarında 
oldukça yüksek mortaliteye sahip olduğu tespit 
edilmiştir. Arazi çalışmalarında tipik NPV 
enfeksiyonu septomu gösteren 1000’den fazla 
enfekte olmuş larva toplanmış ve laboratuara 
getirilerek -20’de depolanmıştır. Işık ve elektron 
mikroskobu çalışmaları tespit edilen böceğin tipik 
bir nükleopolihedrovirüs olduğunu göstermiştir. 
Virüse ait polihedral yapıların (PIB) çapı 2.08 ± 
0.31 (1.51-2.64) mm (n=50) olarak tespit edilmiştir. 
Polihedraların elektron mikroskobu altındaki enine 
kesitleri virüse ait her bir virionun 2 ila 15 
nukleokapside sahip olduğunu göstermiştir. Viral 


