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Amaç: Kalsiyum karbonatın (CaCO
3
) mikroorganizmalar vasıtası ile dekalsifikasyonu endüstriyel 

alanda oldukça önemlidir. CaCO
3
’ün çözülmesini sağlayan karbonik anhidraz enzimi, istenmeyen 

karbonatlı bileşiklerin birikimini önlemek için kullanılabilmektedir. Karbonik anhidraz enziminin 
aranması amacı ile Trabzon’un Sürmene ilçesinde bir ırmak kenarından alınan çamur, toprak ve 
kaya parçası numunelerinin mikrobiyal floraları belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen izolatlarda 
kalsiyum karbonatı çözme özellikleri ve karbonik anhidraz enzim aktivitesi varlığı araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Trabzon’un Sürmene ilçesinde bulunan bir ırmak kenarından alınan çamur, 
toprak ve kaya parçası numuneleri steril su ile sulandırılıp filtreden geçirilmiştir. Numunelerin 
geçirildiği filtreler TSA içeren petrilere konularak değişik sıcaklıklarda inkübasyona bırakılmıştır. 
37°C’de büyüme gözlenmiştir. Morfolojik özelliklerine bakılarak farklı türler olduğu düşünülen 
izolatlar T11, T41, B13, B122, D11, D12 olarak isimlendirilmiştir. Bu izolatların DNA’sı Sambrook 
ve arkadaşlarının yöntemine göre izole edilerek 16S rDNA analizi yapılmıştır. Genbank’ta bulunan 
veriler ile karşılaştırılmak sureti ile elde edilen izolatların hangi türlere ait olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca bu izolatlar, modifiye B-4 agar perilerine ekilerek CaCO

3
’ü çözme özellikleri incelenmiştir. 

B13 izolatı için hidrataz testi ile karbonik anhidraz enziminin varlığı aranmıştır. 

Bulgular: Uygun besiyerinde yapılan inkübasyon sonucunda gelişme gösteren bakterilerin 
16S rDNA dizin analizi sonuçlarına göre T11’in Exiguobacterium auranticum’a %99; T41’in 
Acinetobacter calcoaceticus MP9_2A’ya %100; B13’ün Enterobacter asburiae’ün %99, B122’nin 
Lyzinobacillus fusiformis’e %99; D11’in Microbacterium paraoxydans’a %99 ve D12 izolatının 
da Bacillus altitudinis’e %99 benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. B-4 agar besiyerine yapılan 
ekimlerde B13 ve T11 izolatlarının, CaCO

3
 çözülmesinde etkili olduğu görülmüştür. B13 izolatının 

aynı zamanda karbonik anhidraz aktivitesi gösterdiği belirlenmiştir. 

Sonuç: Sürmene ilçesinden elde edilen izolatlar tanımlanmış, bu izolatlardan B13 ve T11’in 
CaCO

3
’ün çözülmesinde etkili olduğu, B13 ün karbonik anhidraz aktivitesi gösterdiği belirlenmiştir. 
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