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ait 17 060 000 CFU/g sayıda mikrofungus kolonisi 
izole edilmiştir.  
En sıklıkla izole edilen mikrofungus cinsleri hava 
örneklerinde 324 CFU ( % 43.96) ile Alternaria, 
208 CFU (% 25.52) ile Cladosporium ve 44 CFU ( 
% 5.40) ile Phoma  cinsi alırken toprak 
örneklerinde ise ilk sırayı   5600000 CFU/g ( 
%32.8) ile Penicillium, 2260000 CFU/g           ( 
%13.12) ile Fusarium ve 1540000 CFU/g ( % 9.03) 
ile Aspergillus cinsi almıştır. 
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Karadeniz’de en yaygın olarak bulunan 

Cyanophyta grubu organizma Synechococcus spp 
dir. Bu türler birincil üretimin yaklaşık % 40-50 lik 
bölümünü oluştururlar. Sunulacak olan çalışma 
Synechococcus spp nin Aralık 2006-ocak 2008 
tarihleri arasında Sürmene koyu’nda alınan deniz 
suyu içinde bulunan Synechococcus spp, klorofil-a 
fikoeritrin haftalık, besin elementleri ve CTD 
parametrelerinin  ise aylık değişimini içermektedir.   
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Başlangıç glikozunun Penicillium 

chrysogenum ve Penicillium griseofulvum’dan α-
amilaz üretimine etkisi katı substrat fermentasyonu 
(SSF) ve derin kültür fermentasyonu (SmF) 
teknikleri kullanılarak araştırıldı. Her iki 
fermentasyondan elde edilen sonuçlar birbirleri ile 
karşılaştırıldı. Derin kültür fermentasyonuna 
eklenen 10 mg/mL’nin üzerindeki başlangıç glikoz 
konsantrasyonlarında her iki fungusun α-amilaz 
sentezinin baskılandığı belirlendi. Katı substrat 
fermentasyonunda ise 10 mg/g başlangıç glikoz 
konsantrasyonunda aktivite kaybının % 1 ve altında 

olduğu gözlendi. Her iki fungusun da 160 mg/g gibi 
oldukça yüksek glikoz konsantrasyonlarında bile 
yüksek düzeyde enzim sentezledikleri saptandı. 
Ayrıca, her iki fungusun α-amilaz aktiviteleri SSF 
ve SmF’ ye göre karşılaştırıldığında SSF’ den elde 
edilen aktivitelerin daha yüksek olduğu gözlendi.      
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Organik atıklardan anaerobik bakteriyel 
aktiviteler sonucu biyogaz oluşmaktadır. 
Çalışmamızda mikrobiyal aktiviteler üzerine 
etkileri bilinen bor bileşiklerinden olan boraksın 
hayvansal atıklardan biyogaz üretimi üzerine 
etkinliğini araştırıldı.  

Laboratuar ölçeğinde tasarladığımız 
çalışmamızda biyogaz üretiminde hayvansal atıklar 
kullanıldı. Hayvansal atıklar %50 oranında su ile 
karıştırılarak, 250 ml hacimde hava geçirmeyen 
cam kaplara alındı. Boraks (Na2B4O7 10H2O) her 
bir biyogaz üretim birimine kontrol, 10, 100, 250 
mg/L dozunda eklendi.  24 gün boyunca 37oC’ de 
bekletilen üretim birimlerinde üretilen biyogaz 
silikon hortumla gaz ölçüm kabinine aktarılarak 
günlük ölçümler not edildi. Üretilen gaz hacmi 
kümülatif olarak değerlendirildi. 

24 günlük ölçümler sonucunda kontrole 
(4.718 ml) oranla 10 mg/L (6.044 ml) ve 100 mg/L 
(5.591 ml) boraks eklenen üretim biriminde üretilen 
biyogaz hacminde yaklaşık %20 oranında artış 
gözlenirken doz 250 mg/L’ye yükseldiğinde (4.082 
mL)  biyogaz verimi kontrol düzeyinin altına 
düşmektedir. 

Bakteriyel aktiviteler üzerine etkili olan 
bor bileşiklerinden boraks 10-100 mg/L dozlar 
arasında biyogaz verimi üzerine olumlu etki 
göstermekte ve miktar arttıkça bu etki azalmaktadır.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


