
      19. Ulusal Biyoloji Kongresi                                                                                       Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON 
 

 
290

PM 129 
 
Benzidin İlavesinin Topraktaki Mikrobiyal Sayı 

ve Aktivite Üzerine Etkileri 

Filiz KARAOĞLU, İsmail KARABOZ, İhsan 
YAŞA, Burcu ÇERÇİ, Aslı ÖZKIZILCIK, Ali 

KOÇYİĞİT 
Ege Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü 

Mikrobiyoloji Abd. 
fidemaytan@hotmail.com 

  
Zirai uygulamalar veya kaza ile toprağa 

karışan bazı toksik maddelerin topraktaki 
mikroorganizmalara ve besin döngülerine olan 
etkilerini ortaya koymak amacı ile toprak 
mikrobiyal aktivitelerinin ölçülmesi kirleticilerin 
ekosistemdeki canlılar üzerine olan nicel etkilerini 
ortaya koyması açısından önemlidir. Bu amaçla 
çalışmamızda 0-5 cm derinliğinde bahçe 
toprağından alınan ve 2 mm çapında elekten 
geçirilen toprak örneklerine, boya endüstrisi atık 
sularında bulunan Azo boyar maddelerin 
parçalanma ürünü olan benzidinin ticari 
preparatından aseton içinde çözülerek 5, 10, 25, 50 
mg/kg toprak uygulanmıştır. 0-28 gün boyunca 
topraktaki dehidrogenaz, FDA hidrolizi, asit ve 
alkali fosfataz, β-glukozidaz ve aril-sülfataz 
aktiviteleri ölçülmüştür. Ayrıca toprak 
örneklerindeki genel bakteri , fungus, Azotobacter 
ve denitrifiye edicilerin sayıları belirlenmiştir. 
Çalışmamızda tüm benzidin konsantrasyonlarında 
topraktaki alkali fosfataz aktivitesinin asit fosfataz 
aktivitesinden fazla ve 21.günde başlangıç kontrol 
örneklerindeki değerlere ulaştığı,dehidrogenaz 
aktivitesinde zaman içerisinde 50mg/kg toprakta 
%45 lik bir azalma ile birlikte denitrifiye edici 
bakteri ve Azotobacter sayılarında artış olduğu 
görülmüştür. 
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Boya Tutundurulmuş Lignoselulozik 
Hammaddelerin Trametes versicolor ile lakkaz 
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Tekstil ve boya fabrikası atık suları farklı 
kimyasal özellikte boyar maddeler içerebilir ve bu 

çevresel kirleticilerin, karmaşık aromatik yapıya 
sahip olmaları nedeniyle, deşarj edildiği 
ortamlardan uzaklaştırılmaları oldukça güç 
olmaktadır. Boyar maddelerin klasik fiziko-
kimyasal yöntemlere alternatif olarak geliştirilen 
çevre dostu biyoteknolojik yöntemler ile yıkımı 
renk kirliliğinin ve toksik etkinin azaltılması 
bakımından önem taşımaktadır. Bitkisel 
hammaddelerin, boyar madde uzaklaştırılmasında 
adsorban olarak kullanılmalarına yönelik çeşitli 
çalışmalar da son yıllarda önem kazanmıştır. Bu 
çalışmalar ise genellikle boyar maddenin bitkisel 
ham maddeye tutundurulması üzerine 
yoğunlaşmaktadır. Adsorbsiyon işlemlerinin, boyar 
maddelerin atık sulardan uzaklaştırılmasında 
kullanılabilecek en etkili yöntemlerden birisi 
olduğu da iddia edilmektedir. Bu çalışmada bir 
beyaz çürükçül fungus olan Trametes versicolor’un 
substrat olarak astrazon siyah veya astrazon mavi 
boyası tutundurulmuş ya da tutundurulmamış 
buğday kepeği katı, yarı katı veya sıvı ortamında 
üretimi sırasında, bu boyar maddelerin renginin 
yıkımı üzerine etkisi araştırılmıştır. Ayrıca bu işlem 
sırasında fungusun biyoteknolojik açıdan önemli bir 
enzim olan lakkaz üretimi bakımından da 
kullanılabilirliği değerlendirilmiştir. Çalışma 
sonuçlarına göre, uygulanan biyoteknolojik 
yöntemlerin boyar maddelerin renginin gideriminde 
etkili olduğu saptanmıştır. Fungus tarafından 
üretilen lakkaz aktivitesi de yüksek seviyede 
bulunmuştur.  
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Kırklareli Hamitabad Termik Santral’ı civarı 
toprak ve havadaki fungal konsantrasyonun 
tesbiti, mevsimsel dağılımı ve klimatolojik 

faktörlerle ilişkisi 
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Bu çalışmada Kırklareli İli Lüleburgaz 
İlçesine 10 km uzaklıkta olan Hamitabad Termik 
Santrali’nin yakın ve uzak çevresindeki toprak ve 
hava ortamındaki mikrofungusların tespiti amacıyla 
7 ayrı istasyondan, 2003-2004 yılı boyunca her 
mevsimde bir defa olmak üzere toplam yılda 4 kez 
seçilen istasyonlardan toprak ve hava örnekleri 
alınmış ve mikrofungusların identifikasyonları 
yapılmıştır. Çalışma sonucunda hava örneklerinden 
8 mikrofungus cinsine ve 26 türe ait 737 
mikrofungus kolonisinden izole edilmiştir. Toprak 
örneklerinden ise 16 mikrofungus cinsine ve 33 türe 


