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katı, sıvı ve gazlarla konakçı-konuk tipinde kristal 
inklüzyon kompleksleri (inclusion complex) 
oluşturarak konuk molekülün çözünürlük, ısı ve 
ışığa karşı duyarlılık, uçuculuğun azaltılması gibi 
çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklerini 
iyileştirebilmektedirler. Siklodekstrinlerin, 
eczacılık, gıda, kozmetik, kimya tarım ve tekstil v.b 
endüstrilerinde geniş kulanım olanakları 
bulunmaktadır. 

Bu çalışmada, 36 adet ekstrem termofilik 
anaerobik bakterinin Siklodekstrin glikozil 
tranferaz aktivitesi araştırılmış ve  5K ve P4 olarak 
kodlanan 2 adet bakterinin yüksek SGTaz 
aktivitesine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu 
bakterilerin optimum gelişme sıcaklıklarının  65˚C, 
pH’larının ise 7,5-8,0 olduğu belirlenmiştirHer iki 
bakteride de gelişmenin 30. saatinde maksimum 
SGTaz aktivitesine ulaşılmış, patates nişastası, 
mısır nişastası, maltoz, dekstroz ve maltodekstrinli 
besiyerlerinde  SGTaz oluşturdukları ancak, en 
yüksek SGTaz aktivitesine patates nişastası ile 
ulaştıkları belirlenmiştir. Maya özütü, kazein, 
pepton, tripton, ve amonyum sülfat gibi azoylu 
bileşiklerin de SGTaz üretimine etkisi araştırılarak, 
SGTaz üretimi için besiyeri optimizasyonu 
yapılmıştır.  

SGTaz enziminin optimum koşulları da 
belirlenmiş, enzimin en yüksek aktivitesini 80 ˚C’ 
de gösterdiği ve pH’ nın ise 6-8 arasında olduğu 
bulunmuştur. 

Genetik tanımlaması da yapılan bu iki 
bakteri izolatının Thermoanaerobacter cinsine ait 
oldukları saptanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Siklodekstrin, siklodekstrin 
glikoziltransferaz, Thermoanaerobacter. 
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Lokum, kökeni Selçuklulara dayanan 
dünyada “Turkish Delight” ve “Lokhum” adlarıyla 
ünlü bir Türk şekerlemesidir. Nişasta, su, asit ve 
şekerin açık ve\veya basınçlı kazanlarda pişirilmesi, 
çeşni maddeleri, esans ve aroma maddelerinin 
katılmasından sonra kalıba dökülerek nişasta, 
hindistan cevizi v.b. kaplama materyalleriyle 
kaplanarak paketlenmesiyle  lokum üretilmektedir. 
Sade,  çeşnili, kaymaklı, sultan ve sucuk tipi gibi 
çeşitleri bulunan lokum halen ülkemiz dışında 
Yunanlılar, Boşnaklar, Romenler, Ermeniler ve 

Arnavutlarca da üretilmektedir. Çalışmada, ülkemiz 
piyasasında toplanan farklı tip lokum örneklerinin 
mikrobiyolojik kalitesinin tespiti amacıyla Aerobik 
mezofilik bakteri sayımı, Koliform, E. coli, küf-
maya, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, 
osmofilik maya sayımları yapılmış, ayrıca 
Salmonella spp.’de aranmıştır. Yapılan 
mikrobiyolojik analizlerde Salmonella ve Bacillus 
cereus negatif, aerobik mezofilik bakteri sayısı 
1.00x101-184.0x101 , Staphylococus spp. 0-
2.00x101, Koliform 0-2.00x101, E.coli 0-1.00x101, 
Küf-Maya 0-11.0x101, Osmofilik maya 0-43.0x101 
kob\g değerleri arasında bulunmuştur.  
  
Anahtar Kelimeler: Lokum, lokum çeşitleri, 
mikrobiyolojik kalite  
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Beyaz kavak kelebeği Leucoma salicis L. 

(Lepidoptera, Lymantriidae) Avrupa ve Asya’da 
geniş dağılım gösteren önemli bir zararlıdır. 
Ülkemizde özellikle kavak ağaçlarında büyük 
zararlara sebep olmaktadır. Böceğin doğal bir 
patojeni olan LesaNPV virüsü doğal ortamda böcek 
populasyonu üzerinde etkili bir doğal baskılayıcı 
olarak işlev görür. Böceğin Avrupa’daki 
populasyonlarından izole edilen LesaNPV için 
Asya’dan henüz bir kayıt yoktur. Asya orjinli 
bakulovirüslerin diğer kıtalardaki izolatlardan daha 
yüksek patojeniteye sahip olabilecekleri 
kanıtlanmıştır. Bu çalışmada önemli bir zararlı olan 
Leucoma salicis’in doğal populasyonları üzerinde 
etkili bir doğal baskılayıcı ve Türkiye için ilk kayıt 
olan bir bakulovirüs (LesaNPV) kaydı 
verilmektedir. Arazi gözlemlerinde virüsün zararlı 
böceğin doğal ortamdaki populasyonlarında 
oldukça yüksek mortaliteye sahip olduğu tespit 
edilmiştir. Arazi çalışmalarında tipik NPV 
enfeksiyonu septomu gösteren 1000’den fazla 
enfekte olmuş larva toplanmış ve laboratuara 
getirilerek -20’de depolanmıştır. Işık ve elektron 
mikroskobu çalışmaları tespit edilen böceğin tipik 
bir nükleopolihedrovirüs olduğunu göstermiştir. 
Virüse ait polihedral yapıların (PIB) çapı 2.08 ± 
0.31 (1.51-2.64) mm (n=50) olarak tespit edilmiştir. 
Polihedraların elektron mikroskobu altındaki enine 
kesitleri virüse ait her bir virionun 2 ila 15 
nukleokapside sahip olduğunu göstermiştir. Viral 
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partikülerin 250-290 x 32-40 nm olduğu 
belirlenmiştir. Işık ve elektron çalışmaları tespit 
edilen virüsün Leucoma salicis 
nükleopolihedrovirüsü’nün bir Türk izolatı 
(LesaNPV-TR) olduğunu göstermiştir. Bu 
çalışmada sunulan nükleopolihedrovirüs önemli bir 
zararlı olan Leucoma salicis’ten Türkiye’de izole 
edilen ilk virüstür. 
 
Anahtar Kelimeler: Leucoma salicis, 
Baculoviridae, NPV, Biyolojik mücadele  
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Entomopatojenik nematodlar (genus 

Steinernema ve Heterorhabditis) toprakta yaşayan 
zorunlu böcek parazitleridir ve geniş konak 
dağılımları nedeniyle bir çok böceği enfekte 
edebilirler. Bakterilerle mutualistik ilişkili olan bu 
nematodlar konaklarını 48-72 saat gibi kısa bir süre 
içinde öldürürler. Geniş konak dağılımları, ekolojik 
açıdan güvenilir oluşları, bioreaktörlerde kitle 
halinde üretilebilmeleri ve uygulamalarının 
kolaylığı nedeniyle ideal biyolojik kontrol 
ajanlarıdır. Bu nedenle dünyanın bir çok ülkesinde 
uygulamadan önce kullanım iznine gerek yoktur. 
Spesifik bir zararlının kontrolü hedeflendiğinde, o 
bölgenin ekolojik koşullarına adapte olmuş yerli 
suşların kullanılması biyolojik kontrol açısından 
çok önemlidir. Bu yüzden dünyanın hemen her 
bölgesinde daha etkin EPN türleri veya izolatları 
belirlemek amacıyla bir çok araştırma 
yapılmaktadır.  

Bu çalışmada, Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde entomopatojenik nematodların 
çeşitliliği ve yayılışları araştırılmıştır. Bu amaçla 
fındık bahçeleri, tarım arazileri, çayırlık ve 
ormanlık alanlar ve doğal plajlar gibi çeşitli lokalite 
ve yüksekliklerden alınan toplam 224 toprak örneği 
incelenmiş ve 9 entomopatojenik nematod izole 
edilmiştir (%4). Yapılan morfolojik ve morfometrik 
ölçümler, rRNA geninin ITS bölgesi ve 28S rRNA 
geninin D2/D3 bölgelerinin sekans analizlerine 
göre izolatlar tür seviyesinde tanımlanmıştır. Buna 

göre, izolatların S. carpocapsae (3 izolat), S. feltiae, 
S. affine, H. bacteriophora (3 izolat) ve H. megidis 
türlerine dahil oldukları tespit edilmiştir. Bu 
çalışma sonucunda izole edilen H. megidis türü, 
Türkiye entomopatojenik nematod faunası için yeni 
kayıttır. Yine bu çalışma ile izole edilen S. affine 
Asya kıtasından yapılan ikinci izolasyondur. 
  
Anahtar Kelimeler: Entomopatojenik Nematod, 
Steinernema, Heterorhabditis, biyolojik kontrol  
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 Bu çalışmada Steinernema anatoliense 
hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için biyo-
ekolojik çalışmalar yapılmıştır. Steinernema 
anatoliense ’nin  gelişimi 5°C,10°C,15°C, 20°C, 
25°C ve 30°C lerde konak olarak Galleria 
mellonella larvası kullanılarak araştırılmıştır. S. 
anatoliense ’nin Galleria mellonella larvalarını 
20°C, 25°C ve 30°C’lerde 2 günde öldürdüğü 
gözlenmiş olup 5°C’de herhangi bir sonuç 
alınamamıştır. Denenen sıcaklık derecelerinde 
S.anatoliense ‘ nin konak içine giren infektif  
juvenillerinin sayısı araştırıldığında, bu sayının en 
yüksek 25°C’de olduğu gözlenmiştir. İnfektif 
juvenıllerın konaktan çıkış zamanları  
incelendiğinde bu sürenin en kısa 25°C’ de (6 gün), 
en uzun 15°C’de (17 gün) olduğu tespit 
edilmiştir.10°C’de sonuç alınamamıştır. Denenen 
sıcaklık derecelerinde  S.anatoliense ‘ye ait toplam 
infektif juvenil sayısının en fazla 25°C’de olduğu 
en az ise 30°C’de olduğu tespit edilmiştir. Elde 
edilen sonuçlara göre S.anatoliense ‘ nin 25°C’ de  
en iyi sonuçları verdiği gözlenmiş olup bu 
entomopatojen nematodun 25°C’ ye adapte olduğu 
ifade edilebilir. 
 Farklı toprak nemleri(%1, %3, %5 ,%8, 
%10, %15, %20) denenerek  nemin infektivitede 
etkisi ölçüldüğünde %10 nem içeren toprakta 
infektivitenin en yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
%15 ve %20 nem içerikli topraklarda  infektiviteye 
rastlanmamıştır. 
 Steinernema anatoliense ‘ye ait kısa boylu 
infektif juvenillerin (430µm) genelde erkek 
(%62,5),  uzun boylu olarak seçilen infektif 
juvenillerin  (645µm) ise genelde dişi (%82,5) 
bireyleri meydana getirdikleri tespit edilmiştir. Bu 
iki ekstrem arasında yer alan normal boylu (544µm) 
infektif juveniller ise % 42 oranında erkek, % 58 


