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Teşekkür: FTIR analizleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL’e, zeta potansiyel ölçümleri için Prof. Dr. 
Vural BÜTÜN’e, teşekkür ederiz. 
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İnorganik Fosfatın (tri kalsiyum fosfat) Mikrobiyal Yolla 
Çözünmesinde Etkili Mikroorganizmaların Kalitatif Belirlenmesi

Alev Sezen, Meryem Şengül Köseoğlu, Ömer Faruk Algur
Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Erzurum, biyolog.sezen.alev@gmail.com

Amaç: Erzurum ve civarındaki bölgelerden alınan farklı bitki rizosferlerine ait toprak örneklerinden 
elde edilen 80 bakteri izolatına ‘‘kalitatif fosfat çözücü özelliği belirleme yöntemi’’uygulanarak, 
inorganik fosfatın mikrobiyal yolla çözünmesinde etkili izolatların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi, Erzurum ve civarındaki bölgelerden toplanan çeşitli bitki 
rizosferlerinden elde edilen 80 izolat oluşturmaktadır. 

Saflaştırılan bakteri kültürlerinin her birinden, içerisinde pH’sı otoklav öncesi 7’ye ayarlı 5 ml 
NBRIP-BPB Brom fenol mavisi ilaveli National Botanical Research Institute’s Phosphate Growth 
Medium) besiyeri bulunan tüplere 25 mikrolitre (yaklaşık 0,5-1x109 CFU/ml) inokülasyon 
yapılarak, çalkalayıcıda 30ºC’de ve 180 rpm’de 3 gün inkübasyona bırakılmıştır. Renginde açılma 
gözlenen sıvı kültürlerin herbirisi 5000 rpm’de 10 dakika süre ile santrifüj edilerek bakteriler 
uzaklaştırılmış, süpernatant saf su ile 1/3 oranında seyreltildikten sonra spektrofotometrede, 600 
nm’de absorbans değerleri okunarak kaydedilmiştir.

Bulgular: Bu çalışmada belirli düzeylerde Ca
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)

2
’yi çözücü özelliğe sahip 16 izolat tespit 

edilmiştir. Bu izolatlar, inorganik fosfatı çözebilme özelliğine sahip olup olmadıkları bakımından 
belirtilen yöntemle test edilmiş ve pozitif sonuç verenler MIS sistemi ile tanılanmıştır.

Tanılanan 16 izolat; Cellulomonas turbata, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida, Bacillus 
cereus, Neisseria mucosa, Enterobacter cloacae, Bacillus mycoides, Vibrio furnissii türlerinden 
oluşmaktadır. Bu izolatlardan fosfat çözücü özelliği bakımından en etkili izolatları sırasıyla; 
AS-1 (Cellulomonos turbata), AS-7 (Bacillus cereus) ve AS-2 (Bacillus megaterium) türlerinin 
oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu üç izolatın yanısıra diğer 13 izolatın da belirli düzeylerde 
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’yi çözücü özelliğe sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç: Yapılan çalışma sonucunda; Cellulomonos turbata, Bacillus cereus ve Bacillus megaterium 
suşlarının inorganik fosfatın çözünmesinde önemli derecede etkili oldukları tespit edilmiş ve 
biyogübre üretimi için potansiyel etkili suşlar oldukları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: NBRIB-BPB besiyeri, TCP, fosfat çözen bakteriler

Teşekkür: Bu çalışma ‘‘BAP 2011/104’’projesi kapsamında desteklenmiştir.


