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Neden?

2

Ne iş yapıyorsun sen 
çocuğum ? 

Haa anladım 
belediyede 

çalışacaksın !

Yok canım hastanede 
çalışır. Daha iyi…



Mikroorganizma- Mikrop-Bakteri

• Prokaryot ( çekirdek yok)
• Gözle görülmeyen
• Genelde 2-10 µm 

( 1 µm= 0.001 mm)
• Dünyadaki en basit ve en 

eski canlı formu

3

(Avcı,2011)



Gizli Çoğunluk…
Ekosistem Konsantrasyon

Deniz Suyu 106 – 109 /L 

Deniz Sedimenti 1012- 1013 / L

Küresel biyokütlenin yaklaşık %50’si…

(Whitmann,1998)
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“Faydalı Bakteriler”

• “Mikrop” kavramı 

• Patojen ( hastalığa neden 
olan) mikroorganizmalar

• Bizi “yaşatan” mikroplar…
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Dünyanın En Küçük Mühendisleri
Bakteriler boylarından büyük işler yapıyor! 

6

Dünyadaki karbon, azot  ve sülfür 
döngülerinde bakterilerin rolü 
büyük! 



Bir Örnek: Fotosentez ve İklim

NASA
7



Temel Sorular

Kim ?

Nerede ?

Nasıl?

Niçin ?

Biyoçeşitlilik

Dağılım

Metabolizma 

Ekosistemdeki 
Rol ve Fonksiyon

Hangi 
koşullarda?

Biyotik/ çevresel 
faktörler 
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Yöntemler

• Mikrobiyal pasaport: 16S rRNA geni

• “Kültürsüz” bakteriler

• Kültürsüzlük iyidir: Omik teknolojileri 
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Orada Kim Var?

Büyük canlıları “şekilsel” olarak sınıflandırabiliyoruz
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Peki ya Mikroplar?

11

Farklı bakteri, aynı şekil !

(Fuchs, 2011)



Mikrobiyal Pasaport: 16S rRNA geni

• Prokaryotik ribozomların 
küçük alt ünitesi

• Moleküler saat
• Canlının evrimsel 

geçmişini gösteriyor
• Bakteri sınıflandırması
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Hayat Ağacı

13
Pace, 2009



“Kültürsüz” Bakteriler

Tanımlanan tür 
sayısı yaklaşık 
1.5 milyon

Prokaryotik tür 
sayısı: yaklaşık 
10.000 ( yaklaşık 
%95-99 kısmı 
bilinmiyor)

14
(Fuchs, 2011)



“Kültürsüz” Bakteriler

• Bir bakteriyi kültüre 
almak zor bir iş…

• Yaşam koşullarını, neyi 
sevip neyi sevmediğini 
bilmeniz gerekiyor…

• Bakteri kültürü yapay 
bir yaşam alanı
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Doğal

Yapay



Kültürsüzlük İyidir…

• Kültürden bağımsız yöntemler kullanıyoruz
• 16S rRNA geni: taksonomik çalışmalar, gen düzeyi 
• Omik teknolojileri: fonksiyonal çalışmalar, genom 

düzeyi 
(Meta)genomik: DNA 
(Meta)transkriptomik: RNA
(Meta)proteomik: Protein
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Metagenomik: Bir Örnek
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A 
bakterisi

B 
bakterisi

C 
bakterisi

Deniz 
Suyu

Toplam DNA
( A, B ve C)

gen X

gen Y

gen Z

gen T

gen  Q

gen X

gen Y

gen Z

gen T

gen  Q



Metagenomik: Bir Örnek

A bakterisinin hayat tarzıyla ilgili ipuçları elde ettik…

 A bakterisinin deniz ortamında ne iş yaptığını 
öğrendik.
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gen X

gen T

A 
bakterisi

Polisakkarit sindirimi

Sülfür oksidasyonu



Mikrobiyolojinin Çıkmazları

• Elde ettiğimiz veriler çok 
karmaşık ve bazen kalitesi 
düşük

• Mikroorganizmaların %95’ni 
hala bilmediğimizi göz önüne 
alırsak elimizde tonla veri 
olmasına rağmen bunun ne 
anlama geldiğini hala 
çözemiyoruz.

• Daha kapsamlı yöntemlere 
ihtiyacımız var….

• Hala çok gerideyiz 
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Okyanusa Yolculuk…

• Bakteri gözü:
mikrobiyal rodopsin

• Metan filtresi: AOM 
• Derin deniz simbiyozları: 

yardımsever bakteriler
• Yeşeren Kuzey Kutbu
• Kuzey Denizi’nde safari 
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Kemerlerinizi bağlayınız 



Mikrobiyal Rodopsin: En İlkel Göz Formu
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Rodopsin ve İnsan Gözü

Rodopsin, ışığın algılanmasında anahtar bir rolde. 
22



Mikrobiyal Rodopsinler

• Bakteriorodopsin, 
ışığın etkisiyle,  
proton eğimi 
oluşturuyor. 

• Bu eğimle, hücre 
ATP yani enerji 
üretiyor. 

• Işığı hissetmek 
için
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Faydası Ne?

• Fotoheterotropi: bakteri 
eğer yiyecek bulamazsa, 
ışıktan faydalanarak 
enerji üretiyor.

• Et yiyen bir hayvanın, av 
bulamadığı durumlarda 
otla beslenebilmesi gibi. 

• Esneklik sağlıyor
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Metan Filtresi: AOM
• Metan( CH4) önemli bir 

sera gazı
• Deniz sedimentlerinin alt 

kısımlarında, metan 
yoğunluğu yüksek.

• Taşınım kurallarına 
(difüzyon) göre, metanın 
deniz suyuna daha sonra 
da atmosfere transfer 
edilmesi gerekiyor

• Ama böyle olmuyor…

25
NASA



Metan Filtresi: AOM
• İyi ki olmuyor çünkü 

atmosferde yüksek oranda 
metan bulunması 
durumunda, dünya bugün 
çok başka bir yer olurdu. 

• Olmuyor, çünkü AOM var…

• AOM: Anaerobik Metan 
Oksidasyonu

26
Pohlman, 2010



ANME/DSS Konsorsiyumu

Metan Yükseltgenmesi: ANME

Sülfat İndirgenmesi: DSS

(Boetius, 2012)



Yani Metan Tüketiliyor…

28



Derin Deniz Simbiyozları

Simbiyoz: İki canlının birbirlerine faydalı olacak 
şekilde birlikte yaşaması…
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Büyükannen ve ben birlikte yaşamaya karar verdik…

(Dubilier, 2012)



Derin Deniz: Cennet mi Cehennem mi?

Cehennem
30

Cennet

Hayat zordur ama derin denizdeki hayat daha da zordur 
Basınç yüksek, sıcaklık düşük, yemek yok…

(Dubilier, 2012)



Biraz Jeoloji…

31



Cennet: Hidrotermal Yarıklar

Magma ile deniz 
suyunun etkileşimi, 
yüzeyde bir çok 
kimyasal maddenin 
birikmesine neden 
oluyor. 

Bu maddeler, 
biyolojik olarak aktif 
bir ortam oluşmasını 
sağlıyor…

32
(Dubilier, 2012)



Fotosentez ve Kemosentez

Kimyasal bileşiklerden 
enerji üretimi

33

Işık + Su +CO2->Yemek + O2 4H2S + O2 + CO2 -> Yemek + 4S+ Su

Işıktan
enerji üretimi

(Boetius, 2012)



Kemosentetik Simbiyozlar

Hidrotermal yarık 
yakınlarında yaşayan 
simbiyotik bakteriler, 
kemosentez yoluyla 
bünyesinde 
barındıkları yüksek 
yapılı canlılara yemek 
sağlıyorlar! 
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Bir Örnek: Riftia

• Ağzı ve sindirim 
sistemi yok !

• Nasıl besleniyor 
o zaman ???
Simbiyotik

bakteriler 
sayesinde!!!

35

Sülfür oksidasyonu + karbon fiksasyonu= Riftia için yemek 

(Dubilier, 2012)



Bathymodiolus Midyeleri

36

Sülfür oksidasyonu + karbon fiksasyonu= Bathy için yemek
Metan oksidasyonu



Yeşeren Kuzey Kutbu

2012 yazı !

Kuzey Kutbu’ndaki buz 
tabakası tarihin en düşük 
seviyesinde…

37
(Boetius, 2013)



Kuzey Kutbu ve Fotosentez

• Kuzey Kutbu’ndaki 
fotosentez, buz tabakasının 
kalınlığından dolayı sadece 
yaz aylarında 
gerçekleşiyordu.

• Fakat, buzun erimesiyle, bu 
dönem çok geniş bir zaman 
dilimine yayıldı…

38
(Boetius, 2013)



Alg Patlaması

• Işığın etkisiyle 
alglerin sayısı artıyor

• Fakat ortamdaki besi 
maddeleri, bu 
büyümeyi kaldıracak 
seviye değil

• Algler ölüp deniz 
tabanına çökeliyor.

39
(Boetius, 2013)



Deniz Tabanı Yemyeşil…
• Alg= organik madde
• Organik maddenin oksidasyonu

= Oksijenin tüketilmesi
• Kuzey Kutbu’ndaki deniz 

sedimentlerinde oksijen 
bol(du)…

• Organik madde yüküne bağlı 
olarak hızlı düşüyor ve 
düşecek. 

• Mikroplar oksijensiz kalacak
• Mikrobiyal topluluklar 

değişecek

40
(Boetius, 2013)



Kuzey Denizi’nde Safari

• Kışın ardından yemeği 
ve güneşi bulan 
fotosentetik algler,  
bahar aylarında 
“patlıyor” 
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Alg Patlaması

42



Safari

43

Aslan Çakal Akbaba



Benzer Bir Durum

Önce uzun zincirli şekerleri 
tüketen bakteriler 

Daha sonra kısa zincirli 
olanlara uzmanlaşmış 
olanlar…
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Ne Öğrendik?

• Mikroorganizmalar, dünyanın en küçük 
mühendisleri olarak gezegenimizi yaşanır 
halde kılmak için çok önemli görevler 
üstleniyorlar. 

• Fakat, yöntemlerdeki eksikliklerden dolayı, 
mikroorganizmaların çok büyük bir kısmının 
ne iş yaptığını hala bilmiyoruz. O yüzden 
durmadan araştırmamız gerekiyor 

• Dünyamız değişiyor! Mikroorganizmaların bu 
değişime vereceği yanıt geleceğimizi 
belirleyecek…
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46

Orhan Veli, Rumeli Hisarı’nda 
martısıyla…

Hala tuzlu akar kanım
İstiridyenin kestiği yerden

Orhan Veli, Denizi Özleyenler İçin
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Neden?

2





Ne iş yapıyorsun sen çocuğum ? 

Haa anladım belediyede çalışacaksın !

Yok canım hastanede çalışır. Daha iyi…





Mikroorganizma- Mikrop-Bakteri

Prokaryot ( çekirdek yok)

Gözle görülmeyen

Genelde 2-10 µm 

	( 1 µm= 0.001 mm)

Dünyadaki en basit ve en eski canlı formu

3

(Avcı,2011)







Gizli Çoğunluk…

		Ekosistem 		Konsantrasyon 

		Deniz Suyu 		106 – 109 /L 

		Deniz Sedimenti 		1012- 1013 / L



Küresel biyokütlenin yaklaşık %50’si…

(Whitmann,1998)
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“Faydalı Bakteriler”

“Mikrop” kavramı 



Patojen ( hastalığa neden olan) mikroorganizmalar



Bizi “yaşatan” mikroplar…
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Dünyanın En Küçük Mühendisleri

Bakteriler boylarından büyük işler yapıyor! 
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Dünyadaki karbon, azot  ve sülfür döngülerinde bakterilerin rolü büyük! 









Bir Örnek: Fotosentez ve İklim 





NASA
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Temel Sorular



 

Kim ?

Nerede ?

Nasıl?

Niçin ?











Biyoçeşitlilik

Dağılım

Metabolizma 

Ekosistemdeki Rol ve Fonksiyon

Hangi koşullarda?

Biyotik/ çevresel faktörler 
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Yöntemler

Mikrobiyal pasaport: 16S rRNA geni



“Kültürsüz” bakteriler



Kültürsüzlük iyidir: Omik teknolojileri 
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Orada Kim Var? 

Büyük canlıları “şekilsel” olarak sınıflandırabiliyoruz
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Peki ya Mikroplar?
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Farklı bakteri, aynı şekil !

(Fuchs, 2011)





Mikrobiyal Pasaport: 16S rRNA geni

Prokaryotik ribozomların 

	küçük alt ünitesi

Moleküler saat

Canlının evrimsel geçmişini gösteriyor

Bakteri sınıflandırması
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Hayat Ağacı

13



Pace, 2009





“Kültürsüz” Bakteriler

	Tanımlanan tür sayısı yaklaşık 1.5 milyon



	Prokaryotik tür sayısı: yaklaşık 10.000 ( yaklaşık %95-99 kısmı bilinmiyor)
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(Fuchs, 2011)





“Kültürsüz” Bakteriler

Bir bakteriyi kültüre almak zor bir iş…

Yaşam koşullarını, neyi sevip neyi sevmediğini bilmeniz gerekiyor…

Bakteri kültürü yapay bir yaşam alanı
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Doğal

Yapay





Kültürsüzlük İyidir…

Kültürden bağımsız yöntemler kullanıyoruz

16S rRNA geni: taksonomik çalışmalar, gen düzeyi 

Omik teknolojileri: fonksiyonal çalışmalar, genom düzeyi 

	(Meta)genomik: DNA 

	(Meta)transkriptomik: RNA

	(Meta)proteomik: Protein
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Metagenomik: Bir Örnek

17

A bakterisi

B bakterisi

C bakterisi

Deniz Suyu

Toplam DNA

( A, B ve C)

gen X

gen Y

gen Z

gen T

gen  Q

gen X

gen Y

gen Z

gen T

gen  Q





Metagenomik: Bir Örnek

A bakterisinin hayat tarzıyla ilgili ipuçları elde ettik…



 A bakterisinin deniz ortamında ne iş yaptığını öğrendik.

18

gen X

gen T

A bakterisi

Polisakkarit sindirimi

Sülfür oksidasyonu





Mikrobiyolojinin Çıkmazları

Elde ettiğimiz veriler çok karmaşık ve bazen kalitesi düşük

Mikroorganizmaların %95’ni hala bilmediğimizi göz önüne alırsak elimizde tonla veri olmasına rağmen bunun ne anlama geldiğini hala çözemiyoruz.

Daha kapsamlı yöntemlere ihtiyacımız var….

Hala çok gerideyiz 
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Okyanusa Yolculuk…

Bakteri gözü:

	mikrobiyal rodopsin

Metan filtresi: AOM 

Derin deniz simbiyozları: 

	yardımsever bakteriler

Yeşeren Kuzey Kutbu

Kuzey Denizi’nde safari 
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Kemerlerinizi bağlayınız 





Mikrobiyal Rodopsin: En İlkel Göz Formu
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Rodopsin ve İnsan Gözü

Rodopsin, ışığın algılanmasında anahtar bir rolde. 
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Mikrobiyal Rodopsinler

Bakteriorodopsin, ışığın etkisiyle,  proton eğimi oluşturuyor. 

Bu eğimle, hücre ATP yani enerji üretiyor. 

Işığı hissetmek için
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Faydası Ne? 

Fotoheterotropi: bakteri eğer yiyecek bulamazsa, ışıktan faydalanarak enerji üretiyor.

Et yiyen bir hayvanın, av bulamadığı durumlarda otla beslenebilmesi gibi. 

Esneklik sağlıyor
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Metan Filtresi: AOM

Metan( CH4) önemli bir sera gazı

Deniz sedimentlerinin alt kısımlarında, metan yoğunluğu yüksek.

Taşınım kurallarına (difüzyon) göre, metanın deniz suyuna daha sonra da atmosfere transfer edilmesi gerekiyor

Ama böyle olmuyor…
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NASA





Metan Filtresi: AOM

İyi ki olmuyor çünkü atmosferde yüksek oranda metan bulunması durumunda, dünya bugün çok başka bir yer olurdu. 



Olmuyor, çünkü AOM var…



AOM: Anaerobik Metan Oksidasyonu
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Pohlman, 2010









ANME/DSS Konsorsiyumu





Metan Yükseltgenmesi: ANME

 

Sülfat İndirgenmesi: DSS

(Boetius, 2012)
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Yani Metan Tüketiliyor…
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Derin Deniz Simbiyozları

Simbiyoz: İki canlının birbirlerine faydalı olacak şekilde birlikte yaşaması…
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Büyükannen ve ben birlikte yaşamaya karar verdik…

(Dubilier, 2012)





Derin Deniz: Cennet mi Cehennem mi?

Cehennem

30





Cennet

Hayat zordur ama derin denizdeki hayat daha da zordur 

Basınç yüksek, sıcaklık düşük, yemek yok…

(Dubilier, 2012)





Biraz Jeoloji…

31









Cennet: Hidrotermal Yarıklar

	Magma ile deniz suyunun etkileşimi, yüzeyde bir çok kimyasal maddenin birikmesine neden oluyor. 



	Bu maddeler, biyolojik olarak aktif bir ortam oluşmasını sağlıyor…

32



(Dubilier, 2012)





Fotosentez ve Kemosentez

Kimyasal bileşiklerden enerji üretimi
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Işık + Su +CO2->Yemek + O2

4H2S + O2 + CO2 -> Yemek + 4S+ Su

Işıktan 

enerji üretimi



(Boetius, 2012)





Kemosentetik Simbiyozlar

	Hidrotermal yarık yakınlarında yaşayan simbiyotik bakteriler, kemosentez yoluyla bünyesinde barındıkları yüksek yapılı canlılara yemek sağlıyorlar! 
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Bir Örnek: Riftia 

Ağzı ve sindirim sistemi yok !

Nasıl besleniyor o zaman ???

Simbiyotik bakteriler sayesinde!!!
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Sülfür oksidasyonu + karbon fiksasyonu= Riftia için yemek 

(Dubilier, 2012)





Bathymodiolus Midyeleri 
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Sülfür oksidasyonu + karbon fiksasyonu= Bathy için yemek

Metan oksidasyonu 





Yeşeren Kuzey Kutbu

	2012 yazı !



	Kuzey Kutbu’ndaki buz tabakası tarihin en düşük seviyesinde…
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(Boetius, 2013)







Kuzey Kutbu ve Fotosentez



Kuzey Kutbu’ndaki fotosentez, buz tabakasının kalınlığından dolayı sadece yaz aylarında gerçekleşiyordu.

 

Fakat, buzun erimesiyle, bu dönem çok geniş bir zaman dilimine yayıldı…

38



(Boetius, 2013)





Alg Patlaması

Işığın etkisiyle alglerin sayısı artıyor

Fakat ortamdaki besi maddeleri, bu büyümeyi kaldıracak seviye değil

Algler ölüp deniz tabanına çökeliyor.
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(Boetius, 2013)







Deniz Tabanı Yemyeşil…

Alg= organik madde

Organik maddenin oksidasyonu = Oksijenin tüketilmesi

Kuzey Kutbu’ndaki deniz sedimentlerinde oksijen bol(du)…

Organik madde yüküne bağlı olarak hızlı düşüyor ve düşecek. 

Mikroplar oksijensiz kalacak

Mikrobiyal topluluklar değişecek

40



(Boetius, 2013)





Kuzey Denizi’nde Safari 

Kışın ardından yemeği ve güneşi bulan fotosentetik algler,  bahar aylarında “patlıyor” 
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Alg Patlaması 



42







Safari

43







Aslan

Çakal

Akbaba





Benzer Bir Durum 

Önce uzun zincirli şekerleri tüketen bakteriler 



Daha sonra kısa zincirli olanlara uzmanlaşmış olanlar…
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Ne Öğrendik?

Mikroorganizmalar, dünyanın en küçük mühendisleri olarak gezegenimizi yaşanır halde kılmak için çok önemli görevler üstleniyorlar. 

Fakat, yöntemlerdeki eksikliklerden dolayı, mikroorganizmaların çok büyük bir kısmının ne iş yaptığını hala bilmiyoruz. O yüzden durmadan araştırmamız gerekiyor 

Dünyamız değişiyor! Mikroorganizmaların bu değişime vereceği yanıt geleceğimizi belirleyecek…
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Orhan Veli, Rumeli Hisarı’nda martısıyla…

Hala tuzlu akar kanım
İstiridyenin kestiği yerden

Orhan Veli, Denizi Özleyenler İçin
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