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havası olmak üzere toplam 9 noktadan Merck MAS 
100 hava örnekleme cihazı ile hava örnekleri 
alınmıştır. Çalışma süresince 540 adet petri 
kullanılmış, 4189 küf kolonisi ve 8080 maya 
kolonisi sayılmıştır. Elde edilen izolatların 
identifikasyonu sonucu 17 genusa ait 70 farklı tür 
saptanmıştır. Bornova ve Karşıyaka ilçeleri 
atmosferinde en sık rastlanan funguslar sırasıyla 
Penicillium, Aspergillus, Cladosporium ve 
Alternaria genuslarıdır. 
Bu çalışmada izole edilip tanılanan Penicillium 
marneffei Segretain et al. türü Türkiye mikoflorası 
için muhtemel yeni kayıttır. 
  
Anahtar Kelimeler: İzmir, hava kaynaklı 
funguslar, alerji, ilköğretim okulları, izolasyon, 
identifikasyon, yeni kayıt  
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 Bu araştırmada, İzmir ili Karşıyaka 
ilçesindeki 5 ilköğretim okulundaki bina içi ve bina 
dışı hava kaynaklı potansiyel alerjen 
mikrofungusların izolasyonu ve tanılanması 
amacıyla 2003-2004 yılları arasında iki aylık 
periyotlarla, 12 ay boyunca 8 bina içi ve 1 bina dışı 
havası olmak üzere toplam 9 noktadan Merck MAS 
100 hava örnekleme cihazı ile hava örnekleri 
alınmıştır. Çalışma süresince 540 adet petri 
kullanılmış, 4239 küf kolonisi ve 6920 maya 
kolonisi sayılmıştır. Elde edilen izolatların 
identifikasyonu sonucu 17 genusa ait 70 farklı tür 
saptanmıştır. Bornova ve Karşıyaka ilçeleri 
atmosferinde en sık rastlanan funguslar sırasıyla 
Penicillium, Aspergillus, Cladosporium ve 
Alternaria genuslarıdır  
 
Anahtar Kelimeler:  İzmir, hava kaynaklı 
funguslar, alerji, ilköğretim okulları, izolasyon, 
identifikasyon  
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Lamproderma arcyrionema Rost.,1874 

İjlal OCAK1, Muhsin KONUK2 

1Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Biyoloji Eğtimi A.B.D., Afyonkarahisar 

2Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji Bölümü, Afyonkarahisar 

iocak@aku.edu.tr 
 
 Myxomycetes funguslara benzeyen ama 
protista aleminde yer alan organizmalardır. Bu 
grubun üyeleri geniş bir yayılım gösterir. Ancak 
daha çok çürümüş yaprakların, döküntü odunların, 
ölü yada çürümekte olan odunların bulunduğu 
ormanlık alanlarda özellikle yoğun olarak 
bulunurlar. Yaklaşık dünya da 1000 kadar türü 
tanımlanmış durumdadır. Türkiye de 216 tür rapor 
edilmiştir. Lamproderma arcyrionema Türkiye 
Florası için yeni kayıttır. Lamprodermanın birçok 
türü dağların yükseklerinde  eriyen karların 
kenarlarında  bulunur. Lamproderma arcyrionema  
Karadeniz Bölgesinden (Trabzon- Altındere Milli 
parkı) yaklaşık 1000 metre yükseklikten ölü Picea 
orientalis odunu üzerinde arazi örneği olarak 
toplanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler:  Myxomycetes, flora, yeni 
kayıt, Türkiye  
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 Rhizoctonia solani grubu funguslar toprak 
kökenli önemli bitki patojenleridir. Bu gruba ait 
funguslar büyük oranda fenotipik varyasyon 
gösterir. Günümüzde geleneksel olarak hifal 
anastomoz reaksiyonlarıyla 14 farklı anastomoz 
grubu (AG) ile birlikte birkaç altgrup 
tanımlanmıştır. Bu gruplardan AG-4’e ait izolatlar, 
ekonomik önemi olan birçok bitkide önemli ölçüde 
zarara neden olmaktadır. AG tiplendirmesinin yanı 
sıra moleküler tiplendirme yöntemleri kullanılarak 
yapılan çalışmalar, günümüzde AG-4’e ait birkaç 
alt grubun (AG-4 HG-I ve AG-4 HG-II ve AG-4 
HG-III) olduğunu göstermiştir.  
 Fungal ribozomal DNA (rDNA) birimi 
içinde yer alan 5.8S, 18S ve 28S genleri cins 
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seviyesinde oldukça korunmuş rDNA bölgeleridir. 
Fakat İnternal Transcribed Spacer (ITS) bölgesi 
suşlar arasında varyasyon gösteren ve bir tür 
içindeki suşların yada bir cins içindeki fungal 
türlerin karşılaştırılması için kullanışlıdır.  
 Bu çalışmada fasulye (Phaseolus vulgaris 
L.) bitkisinden elde edilen R. solani izolatları hifal 
anastomoz reaksiyonlarına göre analiz edilerek AG-
4 izolatları belirlendi. AG-4 izolatlarının 
altgruplarına ayrımında ise rDNA-ITS bölgesinin 
PCR-RFLP şablonlarından yararlanıldı. R. solani 
AG-4 izolatlarına ait genomik DNA elde edildikten 
sonra, polimeraz zincir reaksiyonuyla (PCR) ITS-1 
(TCCGTAGGTGAACCTGCGG) ve ITS-4 
(TCCTCCGCTTATTGATATGC) evrensel 
primerleri kullanılarak ITS1-5.8S-ITS2 bölgesinin 
yaklaşık 650-700 bp’lik amplifikasyon ürünleri elde 
edildi. Yaklaşık 700 bp’lik fragment MseI 
(Micrococcus species), HincII (Haemophilus 
influenzae Rc.) restriksiyon endonükleazları ile 
reaksiyona tabi tutuldu. Bu enzimatik kesimler 
sonucunda AG-4 HG-I ve AG-4 HG-II gruplarında 
farklı PCR-RFLP şablonları elde edildi. PCR 
amplifikasyon ürünlerinin HincII ile enzimatik 
reaksiyonu sonucunda, AG-4 HG-I herhangi bir 
enzimatik reaksiyon göstermezken, AG-4 HG-
II’nin enzimatik reaksiyonu sonucunda yaklaşık 
270bp ve 420 bp’lik iki fragment oluştuğu gözlendi. 
Böylece, anastomoz tiplendirmesiyle Rhizoctonia 
solani AG-4 olarak gruplandırılan izolatların HG-I 
ve HG-II alt gruplarına ayrılması sağlanmış oldu. 
  
Anahtar Kelimeler:  Rhizoctonia solani, rDNA-
ITS, PCR-RFLP  
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Fırat Nehri üzerinde kurulu olan Karakaya 

Baraj Gölü, HES amaçlı kullanımının yanı sıra 
bölge yerleşim yerleri tarafından balıkçılık ve 
sulama suyu amaçlı da yoğun olarak 
kullanılmaktadır.  

Karakaya Baraj Gölü’nde örnekleme 
noktaları, gölün limnolojik yapısının yanı sıra 
yerleşim alanlarının göle olan etkisini saptayacak 
şekilde ve barajın yukarı havzasından aşağı havzaya 
doğru seçilmiştir.  

Belirlenen noktalardan vernal–serotinal 
dönem arasında yapılan niteliksel ve niceliksel 
değerlendirmelerde Cyanobacteria (11 tür ile temsil 

edilmiştir), Chlorophyta (46 tür ile temsil 
edilmiştir), Euglenophyta (3 tür ile temsil 
edilmiştir), Bacillariophyta (26 tür ile temsil 
edilmiştir) ve Dinophyta (7 tür ile temsil edilmiştir) 
divizyolarına ait toplam 93 tür incelenmiştir.  

Bu çalışmada Karakaya Baraj Gölü’nün 
fitoplankton kommunite yapısı, yoğunluğu, sıklığı, 
çeşitliliği ve benzerliği ile ele alınarak ekosistem 
kalitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Klorofil a 
örnekleri ise çalışma dönemi boyunca her 
örnekleme noktasından yüzey sularından alınmıştır.  
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Zeigler (2005), Geobacillus cinsi ile 
yaptığı çalışmada korunmuş bir gen olan recN‘in 
tüm genomu başarı ile yansıttığını ve türlerin 
ayrılmasında DNA-DNA hibridizasyonu yerine 
kullanılabileceğini, Fournier ve ark.(2006) ise, ftsY 
gen dizilerinin prokaryot bir hücre genomunun 
G+C içeriğini son derece güvenilir ve gerçeğe 
yakın olarak yansıttığını ileri sürmüşlerdir. Diğer 
birçok araştırmacı da  flaA geninin sahip olduğu 
çeşitlilik nedeni ile sistematikte kullanılabileceğini 
önermişlerdir. Bu önerileri esas alarak yaptığımız 
çalışmalarda Anoxybacillus cinsine ait 9 bakteri 
türünün recN, flaA ve ftsY genleri açısından 
moleküler analizi yapılmıştır. 

A. flavithermus, A. kestanbolensis, A. 
ayderensis, A. pushchinoensis, A. voinovskiensis,  
A. gonensis, A. contaminans, A. kamchatkensis ve 
A. amylolyticus bakterilerinin genomik DNA’sı 
uygun yöntemlerle izole edildi. recN, flaA ve ftsY 
genleri için dizayn edilen primerler kullanılarak, 
PCR yoluyla ilgili genler çoğaltıldı ve baz dizileri 
belirlendi. Belirlenen diziler birbirleri ile ve 
Genbank’taki diğer sıralarla karşılaştırıldı.  

Yapılan çalışmalar sonucunda, sadece 4 
türün recN geni elde edilebilmiştir. Türün bütün 
üyelerinin recN geni dizileri elde edilemediğinden, 
bütün Anoxybacillus cinsi hakkında sadece 4 türün 
recN dizisine dayanarak doğru bir yargıya 
varılamayacağına sonucuna varılmış olup,  cinsin 
kalan diğer 5 üyesinin recN genlerinin dizilerinin 
belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir.   

flaA geni incelemelerinde ise, bu genin 
Anoxybacillus cinsine özgü korunmuş bölgeler 
taşıdığı belirlenmiş fakat flaA geninin 
Anoxybacillus cinsinin üyelerinin tanımlanmasında 


