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Amaç: Bu çalışmada Bacillus cereus’un üretildiği besiyerinin santrifüj edilmesiyle elde edilen 
süpernatant kullanılarak Ag nanopartiküllerinin ‘’Green biyosentez’’ile elde edilmesi, bu 
nanopartiküllerin katalizör uygulamalarının gösterilmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızda Bacillus cereus türü kullanılmıştır. Bakteri bir gece 
nutrient broth besiyerinde üretildi, santrifüj edildi, supernatant alındı ve filtre edildi. Elde edilen 
süpernatant Ag nanopartikülünün elde edilmesinde kullanıldı. Nanopartiküllerin sentezlendiği 
TEM ile gözlenmiş, XRD ile karakterize edilmiştir. 

Bulgular: Hücresiz süpernatant ile Ag nanopartiküllerinin sentezi UV-vis spektrofotometre 
ile düzenli aralıklarla ile takip edilmiştir. TEM’de nanoparçacık boyutlarının 10-20 nm olduğu 
görülmüştür. XRD karakterizasyonu ile nanoparçacıkların kristal dizilimleri bulunmuştur. 
Sentezlenen nanopartiküller katalizör olarak nitrofenollerin indirgenmesinde kullanılmış, Ag 
nanopartiküllerin katalizör olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

Sonuç ve Tartışma: Bacillus cereus’un üretildiği besiyeri kullanılarak AgNP hiçbir kimyasal 
indirgeyici kullanılmaksızın sentezlenebileceği, bu nanoparçacıkların katalitik aktiviteye sahip 
oldukları belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Ag nanopartikül, kataliz, ‘’green’’sentez, Bacillus cereus
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Amaç: Serpula lacrymans (Wulfe:Fr.) Shroeter ılıman bölgelerde ahşap yapılarda kullanılan ağaç 
malzemenin en tehlikeli ve mücadelesi güç tahripçisi mantardır. Özellikle eski binalarda, zemin 
katlarında gelişir. Oturulmayan ve havalandırılmayan, hava rutubeti yüksek binalarda mantarın 
gelişme ihtimali fazladır. Özellikle iğne yapraklı ağaçlara arız olmakla beraber yapraklı ağaçlarda 
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da görülmektedir. Fazla miktarda misel geliştirme eğilimde olan hakiki ev mantarı tipik bir selüloz 
tahripçisidir. Ağaç malzemede esmer çürüklük (destruksiyon çürüklüğü) yapar. Kuru çürüklük 
mantarı uygun rutubette gelişmeye başladıktan sonra, daha uzaktaki kuru oduna da arız olabilmekte, 
kendisi odunu rutubetlendirebilmektedir. Bakır içerikli emprenye maddeleri odun tahripçisi 
mantarlarla mücadelede uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Bakır mantarlara karşı kuvvetli biosid 
aktivite göstermekle beraber, bakır içeren emprenye maddelerinin formülasyonlarında en önemli 
sorun, bakıra toleranslı mantarlara karşı etkili olmamalarıdır. Bu araştırmanın amacı, ağaçların 
anatomik ve kimyasal yapılarında tahribata neden olan ve fiziksel-mekanik özellikleri olumsuz 
yönde etkileyen Serpula lacrymans mantarının oksalik asit üretimi ile çürüklük kapasitesi ve bakır 
toleransı arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.

Gereçler ve Yöntemler: B u çalışmada, 19 x 19 x 19 mm (toprak blok) ve 250 (boyuna) x 25 
(teğet) x 10 mm (radyal) boyutlarında hazırlanmış Fagus orientalis, Populus euramericana, Pinus 
sylvestris, Abies bornmülleriana odun örneklerinde ve ACQ ve CCA emprenye maddeleriyle işlem 
görmüş sarıçam ve kavak odunlarında Serpula lacrymans mantarının iki ırkının etkisi iki farklı 
çürüklük testi uygulanarak belirlenmiş, mantarın etkisi sonucu oluşan çürüklük, oksalik asit üretimi 
ve bakır toleransı arasındaki ilişki incelenmiştir.

Bulgular ve Sonuç: Toprak blok denemelerinde yüksek ağırlık kayıpları meydana geldiği, 
eğilme direnci deneme örneklerinde meydana gelen direnç kayıplarının ağırlık kayıplarına göre 
daha belirgin olduğu tespit edilmiştir. Çürüklük denemelerinde sonrasında hem ağırlık kaybı ile 
oksalik asit üretimi hem de eğilme direnci kaybı ile oksalik asit üretimi arasında kuvvetli ilişki 
olduğu belirlenmiştir. Serpula lacrymans mantarının bir ırkının emprenyeli örneklerde bakıra 
tolerans gösterdiği, mantarın oksalik asit üretim değerlerinin, oluşturduğu ağırlık kayıpları ve bakır 
toleransının ağaç türü ve emprenye maddesi formülasyonundan etkilendiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Serpula lacrymans, oksalik asit üretimi, ağırlık kaybı, direnç kaybı, bakır 
toleransı

Teşekkür: Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No:T-
176/06032003) ve TÜBİTAK (Proje No:TOGTAG-3395) tarafından desteklenmiştir.
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Amaç: Tirosinaz fenol oksidazların bir üyesidir. Çevre için oldukça zehirli ve tehlikeli olan fenolik 
bileşiklerin oksidasyon reaksiyonlarını katalizlediği gösterilmiştir. Bu nedenle, tirosinaz enzimi 
çevrede özellikle atıksulardan fenol gideriminde ayrıca ilaç sanayiinde önemli bir rol oynar. Bu 
çalışmada farklı fungus türleri arasından filamentöz üreme sırasında tirosinaz üretimi bakımından 
en verimli türün saptanması çalkalamalı-şişe fermentasyon tekniği kullanılarak gerçekleştirildi. 
Daha sonra tirosniaz enziminin üretimi bakımından yüksek verimlilik gösteren türden tirosinaz 
enziminin üretimi optimize edilerek uygun fizyolojik koşullar saptandı.


