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Amaç: Ülkemiz iklimi ve vejetasyon tipi çok sayıda mantar türünün yetişmesine olanak 
sağlamaktadır. Ülkemiz makrofungusları ile ilgili çok sayıda taksonomik çalışma yapılmıştır ve 
bu çalışmalar artarak devam etmektedir. Yapılacak olan yeni çalışmalarla ülkemiz makrofungus 
biyoçeşitliliği ortaya konacaktır. Çalışmanın amacı Isparta ve yöresinde yetişen makrofungus 
türlerini belirlemek ve yeni makrofungus kayıtları ile ülkemiz fungal çeşitliliğini desteklemektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Isparta ve çevresinde yapılan rutin arazi çalışmaları ile mantar örnekleri 
toplanmıştır. Toplanan örneklerin arazide fotoğrafları çekilerek, çeşitli makroskobik ve ekolojik 
özellikleri kaydedilmiştir. Fungaryuma getirilen örneklerin spor baskıları alınmış ve kurutulmuştur. 
Kurutulan mantar örnekleri çeşitli kaynaklardan faydalanılarak teşhis edilmiştir. Teşhis edilen 
mantarlar fungaryum materyali haline getirilerek saklanmıştır.

Bulgular: Isparta ve yöresinden 142 mantar türü teşhis edilmiş olup bunlardan Coprinus 
hemerobius Fr., Coprinopsis tigrinella (Boud.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, Cortinarius 
olidus J.E. Lange, Cystoderma jasonis (Cke. & Mass.) Harm., Hebeloma gigaspermum Gröger & 
Zschiesch, Echinoderma echinaceum (J.E. Lange) Bon., Psathyrella canoceps (Kauffman) A.H. 
Sm., Psathyrella prona var. prona (Fr.) Gillet, Russula viscida Kudrna ve Suillus tridentinus (Bres.) 
Singer türlerinin ülkemiz için yeni kayıtlar olduğu gözlemlenmiştir.

Sonuçlar: Bu çalışma ile Isparta yöresine doğal olarak yetişen 142 makrofungus türü tespit edilmiş 
olup bunlardan 10 tanesi ülkemiz mikotası için yeni kayıttır.

Anahtar Kelimeler: Isparta, Yeni kayıt, Makrofungus, Biyoçeşitlilik, Türkiye.
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Amaç: Tokat’ın Zile İlçesi’nde yetişen üzüm bağlarından toplanan üzüm meyvelerinin yüzeyleri 
FTS ile yıkanarak örnekler alınarak mikrobiyal izolasyonlar yapılmıştır. Çalışmanın neticesinde 
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biyoetanol üretiminde verimli olan suşlar belirlenerek bundan sonraki çalışmalarda insanlara ışık 
tutması ve bu mikroorganizmalar üzerine dikkat çekilmesi hedeflenmektedir. 

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Carpinus betulus, Populus canadensis ve Pinus sylvester 
ağaçlarının talaş örnekleri ile Tokat’ın Zile ilçesindeki üzüm bağlarından izole edilen 21 hedef 
mikroorganizmanın teşhisi için Atatürk Üniversitesinde bulunan GC tekniğinden faydalanılmıştır. 
Biyokütle:H
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 1/5’lik oranı kullanılarak iki aşamalı hidroliz işlemi gerçekleştirilmiştir (Yu ve 

Zhang, 2004; Tozluoğlu ve ark., 2009). Hidroliz işlemi gerçekleştikten sonra biyokütle + H
2
SO

4
 

karışımı nötr hale getirilerek fermentasyon için hazır hale getirilmiştir. 10 g yeast extrakt, 1 L 
distile su, 50 ml lik hacme 5 ml organizma süspanse edilerek (Wang ve ark., 2009), 300C de 48 h 
de anaerobik jarlarda inkübasyona bırakılmıştır (Sreenath ve Jeffries, 2000). Fermantasyon 28-320 

C de 2 gün içinde tamamlanmıştır.

Bulgular: Biyoetanol elde etme sürecinde en verimli olan mikroorganizma suşları tespit edilmiştir. 
Anaerobik ortamda, Carpinus betulus (gürgen) talaşı için MD-77 mikroorganizması ile yapılan 
denemede etanol üretiminin gerçekleşmediği, MD-3, MD-22, MD-42, MD-25, MD-27, MD-57, 
MD-55, MD-44 ve MD-70 ile yapılan denemelerde ise etanol üretiminin gerçekleştiği görülmüştür. 
Populus canadensis (kavak) talaşı için MD-77 mikroorganizması ile yapılan denemede etanol 
üretiminin oldukça az olduğu, diğer mikroorganizmalarda ise etanol üretimi oldukça fazla olduğu 
görülmüştür. Pinus sylvester (çam) talaşı için, MD-3 mikroorganizması ile yapılan denemede etanol 
varlığı tespit edilememiş, MD-55 mikroorganizması ile yapılan denemede ise etanol üretiminde 
olumlu bir sonuca ulaşılmıştır. Ancak diğer mikroorganizmalarla gerçekleştirilen fermantasyon 
sonuçlarında etanol üretiminin çok az olduğu NMR sonuçları ile ortaya konulmuştur. 

Aerobik ortamda ise, 3 ayrı talaş örneği ile hazırlanan mediumların inkübasyonu sonucu etil alkol 
üretip üretmediğini kontrol etmek için kromik asit testi uygulanmıştır. Carpinus betulus (gürgen) 
talaşı için aerobik ortamda MD-48, MD- 47, MD-23, MD-35, MD-76, MD-33, MD-4, MD-70b ve 
MD-52 kodlu suşlar, Populus canadensis (kavak) talaşı için aerobik ortamda, MD-52 kodlu suşu 
ve Pinus sylvester (çam) talaşı için aerobik ortamda, MD-33, MD-76, MD-70b, MD-4 ve MD-52 
kodlu suşlar pozitif sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Ülkemizde biyoetanol üretiminde kullanılan substratların başında şeker 
fabrikalarının birincil atığı olan melas kullanılmaktadır. İçerisindeki glukoz miktarının % 50’yi 
geçmediği bilinmektedir. Çalışmada kullandığımız biyokütle içeriğine bakıldığında ise, % 95-
98 oranında glukoz monomeri elde edildiği bilinmektedir.Bu çalışmada, 3 farklı bitkiye ait talaş 
örnekleri ve Tokat İli Zile ilçesinde yetiştirilen 7 farklı üzüm türü üzerinde yaşayan 21 hedef 
mikroorganizma kullanılarak biyoetanol üretimi gerçekleştirilmiştir.
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