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Bu araştırmada Aydın il merkezi sınırları 

içerisinde bulunan beş ilköğretim okulunun bina içi 
ve bina dışı havasının fungus yoğunluğunun 
karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

Aydın il merkezi sınırları içerisinde 
bulunan beş ilköğretim okulunun sınıflarından bir 
tanesi bina içi ve kantine yakın bölgeler ise bina 
dışı fungus yoğunluğunu tespit etmek amacıyla 
materyal olarak kullanılmıştır. Aylık periyotlar 
halinde 5 ayrı ilköğretim okullarının havasal 
örnekleri Mikrobiyal Air Sampler (Merck MAS–
100) kullanılarak ve 90 mm’lik, 20 ml. Rose Bengal 
Chloramphenicol Agar (RBCA) içeren steril plastik 
petri kaplarına 50 L hava çekilmiştir. Air Sampler 
ile RBCA ’a toplanan havasal örnekler 27°C’lik 
etüve ters çevrilerek konmuş, 7 gün inkübe edilerek 
sayımları yapılmıştır. Araştırma boyunca 600 petri 
kullanılmış ve 8496 adet mikrofungus kolonisi 
sayılmıştır. En sık rastlanan türler Penicillium, 
Aspergillus, Cladosporium ve Alternaria 
genuslarına aittir. 
 

Bu çalışma ADÜ-BAP-FEF-07015 Nolu 
ve Devam Eden Projenin Bir Kısmıdır. 

 
Anahtar Kelimeler: Aydın, hava kaynaklı 
funguslar, ilköğretim okulları, izolasyon  
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Yakın zamana kadar toprakta alınabilirliği 

yavaş olan besin elementlerinin alımının yalnızca 
bitki kökleri tarafından sağlandığı sanılıyordu. 
Fakat son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, 
bitki besin elementlerinin bitki köklerinin yanı sıra 
çoğunlukla mikorizal mantar diye adlandırılan ve 
teşhisi mikroskop altında yapılan, çok miktarda hif 
üreten mantar türleri tarafından alındığını ortaya 
koymuştur. 

Mikoriza botanik olarak, toprak kökenli 
mantarlarla yüksek bitkilerin kökleri arasında 
karşılıklı yararlanmaya dayanan bir ilişkidir. 
Mikoriza bitki kökleri ile belirli mantar türleri 
arasındaki karşılıklı bir yaşam biçimi olarak da 
tanımlanmaktadır. Mikoriza kelimesi kök mantarı 
anlamındadır ve iki farklı oluşumun birleşerek 
bitkinin mantarı, mantarın da bitkiyi beslediği tek 
bir morfolojik organ oluşumunu tanımlamaktadır.  

Mikorizal mantar bitki kökünün korteksine 
yerleştikten sonra korteks içine hiflerini salarak iç 
ortamın bir parçası olmaktadır. İçerde ve dışarıda 
gelişen hifler dışarıdan içeriye su ve besin maddesi, 
içerden dışarıya da karbon sağlamaktadırlar. 
Karşılıklı bu ortak yaşam doğası gereği çok aktif 
olup ekosistemde besin döngüsü ve bitki 
canlılığının devamını sağlamaktadır. 

Etkin bir mikorizal inokülasyonun bitki 
gelişimi üzerine olan etkileri aşağıda sıralandığı 
gibidir: 
Bitki büyümesini artırır,  
Bitki besin elementleri ve su alımını artırır,  
Kimyasal gübre kullanımına olan talebi azaltır,  
Fumigasyon veya solarizasyon sonrası ekilen 
bitkilerin bodur kalmasını önler,  
Bitki ekim performansını arttırır ve erken çıkışı 
sağlar,  
Şaşırtma esnasındaki fide şokunu ve fide ölümlerini 
minimize eder,  
Meyve ve ürünlerin üniform olmasını sağlar,  
Patojenlere karşı bitkiyi korur,  
Hastalıklı ve zayıf fide sayısını en aza indirir,  
Bitkinin hastalık ve zararlılara karşı direncini artırır,  
Kuraklık ve streslere karşı bitkiyi korur ve direncini 
artırır,  
Kirletilmiş ve dezenfekte edilmiş toprakların 
olumsuz etkilerini azaltabilir.  
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İzmir İli ve Çevresinde Satışa Sunulan 
Kahvaltılık Tahıl Gevreği ve Müsli Örneklerinin 

Mikrofungus Florası 

Ayşegül YOLTAŞ, Sanver EKMEKÇİ 
Ege Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir 

ayoltas@gmail.com 
 

Bu çalışmada İzmir İli ve çevresinde satışa 
sunulan çeşitli firmaların ürettiği müsli ve diğer 
kahvaltılık gevrekler küf florası bakımından 
incelenmiştir. İl çevresindeki hipermarketlerden ve 
semt pazarlarından temin edilen 75 örnekte bulunan 
fungusların izolasyonu ve tanılanması 
amaçlanmıştır. Toplam 536 küf izole edilmiş ve 38 
farklı tür tanılanmıştır. Ayrıca 87 adet ozmofil küf 
izole edilmiştir. İzole edilen küflerin 217’si 


