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Conclusion: According to this study, it can be concluded that P. eryngii is able to secrete high 
levels of ligninolytic enzymes of biotechnological importance in economic culture medium by 
SSF. Pomegranate and apricot wastes have an enormous potential as a substrate and inducer of 
ligninolytic enzymes in SSF of P. eryngii, since the fungus was able to metabolize part of the 
carbohydrates contained in them. These enzymes produced economically by SSF using the wastes 
may be utilized for biotechnological purposes in various industries such as decolorization of some 
azo dyes, pulp and paper, textile, and bioremediation of industrial pollutants.

Keywords: ligninolytic enzymes, Pleurotus eryngii, solid state fermentation, pomegranate and 
apricot wastes, decolorization.
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Amaç: Türkiye topraklarından antibiyotik potent Bacillus sp.lerin izole edilmesi ve antibiyotik 
üretimi üzerine glukozun farklı konsantrasyonunun etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Türkiye’ nin 25 farklı ilinden alınan toprak örneklerinden antibiyotik potent 
bakterler 5 adet test mikroorganizması kullanılarak izole edilmiştir. İzole edilen saf kültürlerin 
morfolojik ve fizyolojik özellikleri incelenerek, Bergey’s Manual of Systematic Microbiology’ 
den alınan tayin anahtarına göre Bacillus’ lar belirlenmiştir. 5 adet test bakterisine karşı Bacillus 
sp.’ lerin antibiyotik üretim kapasitelerini belirlemek amacıyla karşıt-çizgi (cross-streak) testi 
kullanılmıştır. En büyük inhibisyon zonu gösteren 1 adet antibakteriyel potent Bacillus sp, seçilmiş 
ve bakterinin maksimum antibiyotik üretim için 6 farklı besiyeri kullanılmış ve antibiyotik üretim 
zamanı tespit edilmiştir. 24., 48., 72. ve 96 saatlerde alınan örneklerde bakteriyel üreme besiyerinin 
bulanıklığı ile spektrofotometrik (OD

600
) olarak ölçülürken, antibakteriyel madde üretimi Agar Kuyu 

Difüzyon Metodu (Agar Well Diffusion Method) ile tespit edilmiştir. Bu amaçla petri kaplarında 
steril şartlarda 7 mm’ lik kuyucuklar açılmış ve ependorf tüplerdeki filtre edilmiş örnekten 100 µl 
olacak şekilde bu kuyucuklara doldurulup, 24 saat 37 °C’ de inkübasyona bırakılmıştır. Kuyucuklar 
etrafında oluşan inhibisyon zonları kontrol edilmiş ve cetvelle ölçülmüştür. 

Antimikrobiyal madde üretimine glukozun farklı konsantrasyonlarının etkisini belirlemek üzere, 
bakteri farklı glukoz konstantrasyonu (% 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 w/v) içeren besi ortamlarında 
maksimum antibiyotik üretiminin saptandığı saatte kadar üretilmiş ve agar kuyu difüzyon metodu 
ile inhibisyon zonları kontrol edilmiştir.

Bulgular: Toprak örneklerinden 57 adet antibiyotik potent bakteri izole edilmiştir. İzole edilen 
bu bakterilerden, çeşitli biyokimyasal ve morfolojik testlerle Bacillus cinsine ait olan 52 adet 
bakteri saptanmıştır. Bacillus sp.’ lerde karşıt-çizgi yöntemi ile antibiyotik taraması yapılmıştır 
ve farklı test bakterilerine karşı 25 adet Bacillus sp.lerin antibiyotik üretme kapasitesinde olduğu 
belirlenmiştir. Karşıt çizgi metodu ile yapılan çalışma sonucunda en yüksek inhibisyon zonu 
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(25mm) Shigella sonnei’ye karşı gösteren suş Bacillus sp.EA62 olarak isimlendirilmiştir. 6 farklı 
içerikli ortamlardan sadece 1 tanesinde maksimum antibiyotrik üretimi 15 mm inhibisyon zon çapı 
ile 72. saatte elde edilmiştir. 

Farklı glukoz konsantrasyonlarında antibiyotik üretimleri karşılaştırıldığında ise maksimum 
inhibisyon zonu 72. saatte 25 mm ile % 3 w/v glukoz konsantrasyonunda ölçülmüştür. Glukozun 
% 0.5-2.5 w/v arası konsantrasyonlarındaki inhibisyon zon ölçümlerinde büyük farklılıklar 
gözlenmemiştir [%0.5 (19mm), %1 (18 mm), %1.5 (20 mm), %2 (21 mm), %2.5 (20 mm)]. 

Sonuç: Bu yeni izole edilen suş endüstriyel ölçekte büyük bir potansiyele sahip olabilir.

Anahtar Kelimeler: Toprak, Bacillus, antibiyotik, agar kuyu difuzyon, glukoz
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Amaç: Bir magnezyum karbonat minerali olan manyezit, maden kaynakları yönünden zengin 
ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin önemli cevherlerinden birisidir. Manyezitin yapısında bulunan 
magnezyum, gerek saf halde gerekse çeşitli bileşikler halinde günümüz teknolojisi için oldukça 
kıymetli bir hammaddedir. Bu materyalin eldesi ve zenginleştirilmesi için yapılan çalışmalar 
ülke ekonomisi açısından oldukça önemlidir. Manyezit zenginleştirme uygulamaları,cevherin 
yapısında bulunan CaCO

3
 ve SiO

2
 gibi kirleticilerin uzaklaştırılmasını hedef almaktadır. Ekonomik 

anlamda manyezitin satılabilmesi için cevherin CaCO
3
 oranının da %1’den ve SiO

2 
oranının 

%2’den daha az olması gerekmektedir. Bugüne kadar, bu oranların elde edilmesi amacıyla birçok 
cevher zenginleştirme yöntemi geliştirilmiştir. Ancak, bu yöntemler çevreyi oldukça olumsuz 
etkilemektedir. Bu çalışmada, yüksek kalsiyum içeriği nedeniyle kullanılamayan manyezit 
madeninin çevre dostu biyoteknolojik yöntemlerle zenginleştirilmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan maden Erzurum/Aşkale’de bulunan yüksek kalsiyum 
içerikli manyezit madenlerinden; çalışmada kullanılan, kirecin (CaCO

3
) biyolojik çözünürlüğünü 

sağlaması yönüyle patentlenmiş Enterococcus spp. (EF) ve Lactococcus spp. (LG) bakterileri ise 
Yeditepe Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik ve Genetik Bölümü kültür 
koleksiyonun’dan temin edilmiştir. EF ve LG bakterilerinin, madenli besiyerinde gerçekleştirilen 
yığın kültür ve sürekli kültür uygulamalarıyla manyezit madeni üzerine etkisi araştırılmıştır. 
Uygulamaların sonunda, besiyerleri süzülerek katı ve sıvı kısımlar ayrı ayrı TURKMAG Madencilik 
ve Metal San. Tic. A.Ş. Ar-Ge laboratuvarlarında, ıslak yöntem ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Yapılan beş günlük yığın kültür denemesi ve 25 günlük sürekli kültür denemesi 
sonucunda hem EF bakterisinin hem de LG bakterisinin CaCO

3
’ı farklı miktarlarda çözdüğü, 


