
I- ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

:

:

:Adı ve Soyadı 

Numarası 

Anabilim Dalı

II- SINAV BİLGİLERİ

Tezin Başlığı 

Tez Özeti

:

:

:

:

TEZ SAVUNMA SINAVI DUYURU FORMU

Not: Tez savunma sınav duyurusu, anabilim dalı başkanlıgı̆nca ilgili bo ̈lu ̈mu ̈n duyuru panosunda ve/veya 
internet sitesinde ilan edilir.
Bu formun bir kopyası ktufbe@ktu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.

F
 
EN 

B
 
İLİMLERİ 

ENSTİTÜSÜ 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ TEZ 
SAVUNMASI

:

Savunma Tarihi

Savunma Saati

Sınav Yeri

 Yüksek Lisans Doktora Bütünleşik Doktora Programı : 

Form O2 

Fo
rm

 G
ün

ce
lle

m
e 

Ta
rih

i: 
15

.0
3.

20
19


	Text16: 2019
	Text14: 11
	Text15: 07
	Text17: 11
	Text18: 00
	Text25: /
	Text2: 209335
	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Biyoloji]
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	Text1: Ekrem OKUTAN
	Text12: Fasulye Tohum Böceği (Acanthoscelides obtectus Say)'nin Bakteriyal Florasının Belirlenmesi
	Text20: Bu çalışmada, Acanthoscelides obtectus’a karşı etkili bir mikrobiyal mücadele etmeni geliştirebilmek için zararlıdan bakteri izolasyonu yapıldı, izolatların morfolojik biyokimyasal ve moleküler karakterizasyonları gerçekleştirildi. A. obtectus’un bakteriyal florasını belirlemek için yapılan çalışmada, 9 bakteriyal izolat elde edildi ve bunlar Ao1-9 olarak isimlendirildi. Bu izolatların ışık mikroskopisi ile morfolojileri, elle ve API kitleri kullanılarak biyokimyasal özellikleri belirlendi. Moleküler tanımlamada ise 16SrDNA gen dizileri sekanslanarak GenBank verileriyle karşılaştırıldı. Elde edilen sonuçlara görebu izolatlardan 7 tanesi Gram (+) (Ao1, 2, 3, 4, 5, 8 ve 9), bunlardan 3’ü sporlu (Ao4, Ao5 ve Ao9) bakteridir. İzolatlar arasında 2 tanesi Gram (–) (Ao6 ve Ao7) olarak belirlendi. Oksidaz enzim aktivitesi incelendiğinde 3 izolatta (Ao6, Ao7 ve Ao8) oksidaz testinin pozitif, diğer izolatlarda negatif olduğu gözlemlendi. Katalaz enzim aktivitesi incelendiğinde ise, 6 izolatta (Ao1,2,4,5,8 ve 9) pozitif sonuç gözlemlendi. İzolatlardan 3’ünün de (Ao3, Ao6 Ao7) negatif olduğu belirlendi. 16S rDNA gen sekans analizlerinin sonuçlarına göre Ao5 izolatı Bacillus thuringiensis olarak tanımlandı. Şu ana kadar tamamlanan insektisidal aktivite testlerine göre Ao5 izolatı %80 ölüm oranı ile en etkiliizolattır. B. thuringiensis Ao5 izolatının zararlının biyolojik mücadelesinde değerliolabileceği düşünülmektedir.
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