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olgu öğrenci çizimlerinden açıkça anlaşılmaktadır. Etkinlikler sonrasında ise öğrenci çizimlerinde 
mikroorganizmalar hakkındaki kavramsal tanımlamaların bakteri, virüs, fungus, protistalar (kök 
ayaklılar, kamçılılar, silli, amip, euglena vb.) şeklinde daha da belirginlik kazandığı görülmektedir. 

Sonuç: Öğrencilerin mikroorganizmalar hakkındaki kavram algılarına araştırmamız boyunca 
yapılan biyoaerosol örneklemeleri yoluyla oluşan öğrenme yaşantıları ve kişisel deneyimleri 
olumlu yönde etkiler yapmıştır. Öğrenciler mikroorganizmalar hakkında daha geniş bir 
içerikte bilgi edinmek istediklerini ifade etmişlerdir. Benzer şekilde, ilköğretim öğrencilerinde 
mikroorganizmaların genellikle hastalık yapıcı olduğu yönündeki kavram yanılgılarını gidermek 
amacıyla, mikroorganizmaların madde döngüleri, gıda üretimi ve biyoteknolojik uygulamaları 
gibi ekolojik ve endüstriyel önemini vurgulayan, sınıf seviyelerine uygun ders etkinlikleri 
tasarlanmalıdır. 
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Objectives: Moderately halophilic and halotolerant bacteria were isolated from two different 
regions of Izmir Bird Paradise sea water ponds and commercial salt samples obtained from 
Çamaltı Saltern, Izmir for the determination of fatty acid methyl ester (FAME) profiles in order to 
identify and differentiate the bacterial isolates. The analysis of fatty acid methyl ester (FAME) was 
performed by gas chromatography with sixty nine (69) selected bacterial isolates, and it was aimed 
to determine the bacterial species showing the different fatty acid profiles that could help to identify 
the microorganisms by the chemotaxonomical examination.

Materials and Methods: The isolation and purification of moderately halophilic and halotolerant 
bacteria were performed by using conventional microbiological techniques. The Gram staining, 
colony morphology, EPS production, the growth on Cetrimide Agar, Phenol Red Mannitol Salt 
Agar and Mac Conkey Agar with a supplementation of total sea salt solution of 7.5%(w/v), the 
reduction test of nitrate to nitrite and denitrification test, the extracellular protease activity, the 
growth properties in different salinities such as 0, 0.5, 1, 2, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25% (w/v) total 
salt containing MH media were performed in order to select the different isolates. Sixty nine (69) 
isolates were selected depending on their different characteristics as a result of the phenotypical 
and biochemical tests. After incubation the cultures in 7.5%(w/v) total sea salts containing MH 
media in flasks at 37°C for 2 days in orbital shaker, the cells were harvested for the FAME analysis. 
The pellets were prepared according to TS 4664 EN ISO 5509 prior to analysis and the fatty acid 
composition of isolates was determined in accordance with TS 4664 EN ISO 5508 by an Agilent 
6890 gas chromatography operated with an injector. 
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Results and Discussion: Major fatty acids of the isolates were determined and compared with 
the previous fatty acid profiles of known species according to chromatograms obtained in FAME 
analysis. Consequently, FAME analysis, not commonly used in the identification of bacteria, could 
be considered as a useful method for the identification of the halophilic isolates. 

Conclusion The identification of bacteria is commonly based on a wide range of biochemical, 
physiological and genetic tests but it is well known that the traditional microbial identification 
methods are found time-consuming as a major difficulty. The bacterial identification by FAME 
analysis can be considered as one of the effective method providing the analysis of cell components 
as a direct and stable expression of the cellular genome, identifies a microbial cell at genus level 
and enables to differentiate the isolates. 
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Amaç: Bir objenin değeri veya hakkındaki bilginin canlı organizmalarca yapılan saldırı sonucu 
geriye dönüşsüz olarak kaybı şeklinde açıklanabilecek olan biyolojik bozulma geçmişten günümüze 
açılan görsel ve kültürel kapılar olan tarihi eserler bakımından oldukça önemlidir. Bu çalışmada; 
Öşvank Kilisesi’nde (Tortum/Erzurum) biyolojik bozulmaya uğradığı tespit edilen kısımlardaki 
bakterilerin izolasyon ve tanıları yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:  Biyolojik bozulma gözlemlenen kısımlardan aseptik şartlarda alınan örnekler 
laboratuvarda uygun besiyerlerine alınarak bakteri izolasyonu yapılmış ve izolatlar stoklara 
alınmıştır. İzolatlar klasik testleri ve kısa zamanlı tanı için FAMEs ve BIOLOG analizleri 
yapılmıştır. BOX-PCR yöntemi ile izolatların genetik profilleri belirlenmiştir.

Bulgular: Öşvank Kilisesi’nden alınan örneklerden farklı olduğu düşünülen 35 izolat elde edilmiştir. 
Fizyolojik ve biyokimyasal testler ile desteklenen sonuçlara göre; 15 Bacillus sp, 2 Micrococcus 
lylae, 1 Microbacterium laevaniformis, 1 Microbacterium lacticum, 2 Psychrobacter immobilis, 
2 Paenibacillus polymyxa, 1 Paenibacillus validus, 1 Paenibacillus lentimorbus, 1 Paenibacillus 
azotofixans, 3 Arthrobacter agilis, 1 Arthrobacter crystallopoietes, 1 Kocuria erythromyxa, 1 
Kocuria rhizophila tanılanmıştır.

Sonuç: Tanılanan izolatlar literatürler ile karşılaştırıldığında, Bacillus, Paenibacillus, 
Psychrobacter, Arthrobacter cinslerine ait türlerin, biyolojik bozucu etkileri olan türler olduklarının 
tespit edildiği görülmektedir. İzolatların genetik profillerini belirlemek amacı ile yapılan BOX-PCR 
çalışmalarında bütün izolatların bant verdiği ve izolatlar arasındaki polimorfizmi ortaya koyduğu 


