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partikülerin 250-290 x 32-40 nm olduğu 
belirlenmiştir. Işık ve elektron çalışmaları tespit 
edilen virüsün Leucoma salicis 
nükleopolihedrovirüsü’nün bir Türk izolatı 
(LesaNPV-TR) olduğunu göstermiştir. Bu 
çalışmada sunulan nükleopolihedrovirüs önemli bir 
zararlı olan Leucoma salicis’ten Türkiye’de izole 
edilen ilk virüstür. 
 
Anahtar Kelimeler: Leucoma salicis, 
Baculoviridae, NPV, Biyolojik mücadele  
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Entomopatojenik nematodlar (genus 

Steinernema ve Heterorhabditis) toprakta yaşayan 
zorunlu böcek parazitleridir ve geniş konak 
dağılımları nedeniyle bir çok böceği enfekte 
edebilirler. Bakterilerle mutualistik ilişkili olan bu 
nematodlar konaklarını 48-72 saat gibi kısa bir süre 
içinde öldürürler. Geniş konak dağılımları, ekolojik 
açıdan güvenilir oluşları, bioreaktörlerde kitle 
halinde üretilebilmeleri ve uygulamalarının 
kolaylığı nedeniyle ideal biyolojik kontrol 
ajanlarıdır. Bu nedenle dünyanın bir çok ülkesinde 
uygulamadan önce kullanım iznine gerek yoktur. 
Spesifik bir zararlının kontrolü hedeflendiğinde, o 
bölgenin ekolojik koşullarına adapte olmuş yerli 
suşların kullanılması biyolojik kontrol açısından 
çok önemlidir. Bu yüzden dünyanın hemen her 
bölgesinde daha etkin EPN türleri veya izolatları 
belirlemek amacıyla bir çok araştırma 
yapılmaktadır.  

Bu çalışmada, Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde entomopatojenik nematodların 
çeşitliliği ve yayılışları araştırılmıştır. Bu amaçla 
fındık bahçeleri, tarım arazileri, çayırlık ve 
ormanlık alanlar ve doğal plajlar gibi çeşitli lokalite 
ve yüksekliklerden alınan toplam 224 toprak örneği 
incelenmiş ve 9 entomopatojenik nematod izole 
edilmiştir (%4). Yapılan morfolojik ve morfometrik 
ölçümler, rRNA geninin ITS bölgesi ve 28S rRNA 
geninin D2/D3 bölgelerinin sekans analizlerine 
göre izolatlar tür seviyesinde tanımlanmıştır. Buna 

göre, izolatların S. carpocapsae (3 izolat), S. feltiae, 
S. affine, H. bacteriophora (3 izolat) ve H. megidis 
türlerine dahil oldukları tespit edilmiştir. Bu 
çalışma sonucunda izole edilen H. megidis türü, 
Türkiye entomopatojenik nematod faunası için yeni 
kayıttır. Yine bu çalışma ile izole edilen S. affine 
Asya kıtasından yapılan ikinci izolasyondur. 
  
Anahtar Kelimeler: Entomopatojenik Nematod, 
Steinernema, Heterorhabditis, biyolojik kontrol  
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 Bu çalışmada Steinernema anatoliense 
hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için biyo-
ekolojik çalışmalar yapılmıştır. Steinernema 
anatoliense ’nin  gelişimi 5°C,10°C,15°C, 20°C, 
25°C ve 30°C lerde konak olarak Galleria 
mellonella larvası kullanılarak araştırılmıştır. S. 
anatoliense ’nin Galleria mellonella larvalarını 
20°C, 25°C ve 30°C’lerde 2 günde öldürdüğü 
gözlenmiş olup 5°C’de herhangi bir sonuç 
alınamamıştır. Denenen sıcaklık derecelerinde 
S.anatoliense ‘ nin konak içine giren infektif  
juvenillerinin sayısı araştırıldığında, bu sayının en 
yüksek 25°C’de olduğu gözlenmiştir. İnfektif 
juvenıllerın konaktan çıkış zamanları  
incelendiğinde bu sürenin en kısa 25°C’ de (6 gün), 
en uzun 15°C’de (17 gün) olduğu tespit 
edilmiştir.10°C’de sonuç alınamamıştır. Denenen 
sıcaklık derecelerinde  S.anatoliense ‘ye ait toplam 
infektif juvenil sayısının en fazla 25°C’de olduğu 
en az ise 30°C’de olduğu tespit edilmiştir. Elde 
edilen sonuçlara göre S.anatoliense ‘ nin 25°C’ de  
en iyi sonuçları verdiği gözlenmiş olup bu 
entomopatojen nematodun 25°C’ ye adapte olduğu 
ifade edilebilir. 
 Farklı toprak nemleri(%1, %3, %5 ,%8, 
%10, %15, %20) denenerek  nemin infektivitede 
etkisi ölçüldüğünde %10 nem içeren toprakta 
infektivitenin en yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
%15 ve %20 nem içerikli topraklarda  infektiviteye 
rastlanmamıştır. 
 Steinernema anatoliense ‘ye ait kısa boylu 
infektif juvenillerin (430µm) genelde erkek 
(%62,5),  uzun boylu olarak seçilen infektif 
juvenillerin  (645µm) ise genelde dişi (%82,5) 
bireyleri meydana getirdikleri tespit edilmiştir. Bu 
iki ekstrem arasında yer alan normal boylu (544µm) 
infektif juveniller ise % 42 oranında erkek, % 58 
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oranında dişi bireyleri meydana getirmişlerdir. Bu 
veriler boy uzunluğunun eşey durumunu 
etkilediğini göstermektedir. 
 Steinernematidlerin ayrı eşeyli oldukları 
bilinmektedir fakat hermafrodit bir izolat 
araştırmada bulunduğu için bu yeni türün eşey 
durumu incelenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda 
Steinernema anatoliense ‘nin ayrı eşeyli olduğu 
tespit edilmiştir. Steinernema anatoliense ‘nin hayat 
döngüsünü 7 günde tamamlandığı gözlenmiştir. 
Moleküler yöntemler kullanılarak yapılan analizler 
sonucunda Steinernema anatoliense ile simbiyotik 
yaşayan bakterinin Xenorhabdus nematophilus 
olduğu tespit edilmiştir.    
  
Anahtar Kelimeler: Entomopatojenik nematodlar, 
Steinernematidae, biyolojik kontrol, böcek patojeni 
nematodlar  
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Chilo iridescent virus (CIV), İridoviridae 

familyası içerisindeki iridovirüs cinsinin örnek türü 
olup, yüksek patojenitesi nedeni ile etkili bir 
biyopestisit olarak kullanılabilme potansiyeline 
sahiptir. Virüsün genomunun tamamen dizin analizi 
yapılmıştır. Fakat virüs genlerinin regulasyonu, 
ekspresyonu ve fonksiyonu hakkında çok az şey 
bilinmektedir.  

Bu çalışmada CIV genomunda bulunan 
012L kodlu ekzonükleaz geninin transkriptomik 
analizi ve potansiyel promotor bölgesinin 
belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu 
kapsamda genin transkripsiyon sınıfının, 
transkripsiyon saatinin, transkripsiyon başlangıç 
noktasının ve potansiyel promotor bölgesinin 
belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır.  

CIV replikasyonunun çalışıldığı Bombyx 
moori (SPC-BM–56) hücrelerinin Ara-C (DNA 
replikasyonu engelleyicisi) ve siklohekzimit 
(protein sentezi engelleyicisi) varlığında 
enfeksiyonu yapıldıktan sonra, izole edilen toplam 
RNA üzerinde ekzonükleaz için özel primerler 
kullanılarak yapılan RT-PCR ile takip sonucu, 
ekzonükleaz geninin en erken grubu gen olarak 
ifade edildiği tespit edildi. CIV ile enfekte 
hücrelerden enfeksiyon sonrası 0., 1., 2., 4., 6., 8., 

10. ve 12. saatlerde izole edilen RNA’lar ile 
gerçekleştirilen RT-PCR deneyi ile ekzonükleaz 
geninin transkripsiyon saatinin enfeksiyondan sonra 
0. ve 1. saatler arasında başlamış olduğu ve 
enfeksiyonun ilerleyen saatlerinde de devam ettiği 
belirlendi. 5’ RACE yöntemi ile genin 
transkripsiyon başlangıç noktasının ATG’den 31 
baz yukarıda olduğu belirlendi. Gene ait çeşitli 
uzunluklardaki potansiyel promotor fragmanlarının 
promotor aktivitesi lusiferaz sisteminde test edildi. 
Buna göre ekzonükleaz geninin promotor 
bölgesinin translasyon başlama kodonunun yukarı 
bölgesinde -20. ve -10. pozisyonlar arasında kalan 
bölge olduğu tespit edildi. 
 
Anahtar Kelimeler: Chilo iridescent virus, 
promotor analizi, ekzonükleaz 
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Bu çalışmada farklı endüstri dallarında 

kullanılabilecek keratinaz üreticisi olan toprak 
mikroorganizmalarının izolasyonu ve bu enzimin 
özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tavuk 
Çiftliği çevresinden alınan toprak örneklerinden 
tavuk tüyünü parçalayan 54 Bacillus suşu izole 
edilmiştir. Bu suşlar doğal tavuk tüyü içeren 
[kesilerek ufaltılmış] besiyerinde üretilerek yüksek 
keratinaz aktivitesi gösteren suş seçilip KU69 
olarak adlandırılmıştır. Bu suşun tüm biokimyasal 
özelliklerine bakılarak tanımlaması yapılmıştır. Bu 
suştan elde edilen keratinaz enziminin farklı 
sıcaklık (20- 80oC) ve pH değerlerinde (pH 5-10) 
gösterdikleri üreme davranışları ve enzim 
aktiviteleri ölçülmüştür. 
       
Anahtar Kelimeler: Keratinaz, Bacillus, izolasyon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


