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konsantrasyonlarında % 91.2 ve % 98 arasında 
değişen oranlarda dekolorizasyon 
gerçekleştirmiştir. Dekolorizasyonun misel 
adsorbsiyonu şeklinde olduğu belirlenmiştir. 
Adsorbsiyon mekanizmasıyla renk gideren 
mikroorganizmaların dekolorizasyon çalışmalarında 
kullanımının, özellikle, mikrobiyal gelişim için 
uygun olmayan atık sularda avantaj sağlayacağı 
düşünülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Dekolorizasyon, fungus, 
reaktif boyalar  
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Ağır metallerin yüksek konsantrasyonları 
mikroorganizmalar üzerine toksik etki yaparlar. 
Civa ve kadmiyum gibi birkaç ağır metalin oldukça 
toksik olduğu bilinmektedir. Topraktaki ağır metal 
kirliliğinin endüstriyel aktivitelerden ve atıkların 
boşaltılmasından meydana geldiği düşünülmektedir. 
Genellikle topraktaki gram negatif bakteriler, gram 
pozitif bakterilere oranla ağır metallere daha 
toleranslıdır. Toksisite üzerinde abiyotik faktörlerin 
de (pH, Eh, sıcaklık, organik materyaller vb.) etkisi 
olduğu bilinmektedir. Toprak bakterilerinin oldukça 
büyük bir kısmını Actinomycetler oluşturur ve bu 
organizmalar karbon ve polimerik 
makromoleküllerin döngüsünde önemli rol 
oynarlar. Fakat Actinomycet suşları kullanılarak 
solüsyonlardan ağır metallerin ayrılmasına ait 
bilgimiz oldukça azdır. Çalışmamızda 
Afyonkarahisar ili toprak örneklerinden izole edilen 
40 Actinomycet izolatının gelişimine farklı 
metallerin inhibisyon etkisi ( Co, Cu, Zn, Pb,Mn, 
Mg, Ni, ve Hg) plak difüzyon metodu (1M ağır 
metal solüsyonundan, 1 ml) kullanılarak 
araştırılmıştır. Denenen ağır metallerden Hg; 
izolatların %83’ ünü tamamen,  % 17’ sini ise %45-
64 oranında inhibe ettiği saptanmıştır. Uygulanan 
dozda Actinomycet izolatlarının hiçbiri Hg’ya 
direnç göstermemiştir. İzolatların %8’i Pb, %7’si 
Cu, %5’i Co ve %1’i ise Mn ile tamamen inhibe 
olurken, Zn izolatların tümünü %6-43 oranında 
inhibe etmiştir. Mg’un ise Actinomycet izolatlarının 
tamamına etkisiz olduğu saptanmıştır.  
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Mikroorganizmalar, boyar maddelerin 
uzaklaştırılmasında ucuz olmaları ve kolay 
üretilebilmeleri neden ile önemli bir yer 
tutmaktadır. Bu çalışmada, P. versicolor ile 
Cibacron Brilliant Yellow 3G-P, Remazol Brilliant 
Blue R, Cibacron Brilliant Red 3B-A sentetik 
boyaların biyosorpsiyonu araştırılmıştır. Başlangıç 
pH ve boya derişimi, yüzey modifikasyonu ve 
iyonik şiddet gibi parametrelerinin boya 
adsorpsiyonu üzerine etkisi incelenmiştir. Ortam 
pH’sının boya adsorpsiyonunda önemli bir 
parametre olduğu gözlenmiş ve en iyi giderimin 
sağlandığı optimum pH tüm boya türlerinde 3.0 
olarak belirlenmiştir. Biyosorpsiyon ortamındaki 
başlangıç boya derişiminin artması ile 
mikroorganizma tarafından adsorplanan boya 
miktarının arttığı gözlenmiştir. Yüzey 
modifikasyonu sağlamak amacı ile P. versicolor ısı 
uygulamasına tabii tutulmuş ve adsorpsiyon 
kapasitesinde Cibacron Brilliant Yellow 3G-P,  
Remazol Brilliant Blue R  ve Cibacron Brilliant 
Red 3B-A,  boyaları için sırası ile 2.05, 1.96 ve 1.48 
kat artış gözlenmiştir. 
   
Anahtar Kelimeler: P. versicolor, Biyosorpsiyon, 
boyar madde  
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Petrol hidrokarbonlarının kazara yada 
insan aktiviteleri sonucunda çevreye yayılmasıyla 
karasal ve sucul ekosistemlerde meydana gelen 
kirlilik, başta doğal habitatlar olmak üzere ticari, 
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estetik ve rekreasyonel açıdan büyük önem 
taşımaktadır. Önceleri fiziksel ve kimyasal 
yöntemlerle doğal cevrelerden belirli seviyelerde 
uzaklaştırılabilen bu kirleticiler, şimdilerde yerini 
hidrokarbonların geniş bir spektrumunu 
parçalayabilen mikroorganizmaların izolasyonu ve 
gen mühendisliğindeki gelişmeler ile ivme 
kazanarak doğal yaşama daha uyumlu hale getirilen  
biyolojik yöntemlere bırakmıştır. Uygulamadaki bu 
değişiklik, hidrokarbonları parçalama yeteneğine 
sahip organizmalarin doğal çevrelerinden 
izolasyonunu da zorunlu kılmıştır.  

Petrol hidrokarbonları içerisinde biyolojik 
parçalanmaya en dayanıklı bileşenlerden birisi 
aromatik hidrokarbonlar olup, yapısına bağlı olarak 
yıllarca çevre kirliliği ve toksisite etmeni olarak 
fonksiyon gösterebilmektedir. Parçalanmada rol 
oynayan bakterilere yönelik sayısız çalışma ve 
geniş bilgi bulunmasina karşın, eş fonksiyonlu 
mayalara dair bilgiler kısıtlıdır. Mevcut çalışma ile 
farklı izolasyon yöntemleri kullanılarak, ham petrol 
kontaminasyonunun olduğu toprak ve deniz suyu 
örneklerinin yanısıra petrol rafinerilerinden alinan 
aktif çamur ve atık su örneklerinden 44 maya suşu 
izole edilmiştir. İzolatların tanılaması, fenotipik 
karakteristikler göz önüne alınarak Barnett ve ark. 
(2000) tarafından oluşturulan konvansiyonel tayin 
anahtarı esas alınarak yapılmıştır. Candida, 
Cryptococcus, Pichia, Rhodosporidium ve 
Rhodotorula genuslarına ait 11 farklı tür olduğu 
belirlenen izolatlar, petrolün yapısında bulunan 
aromatik hidrokarbonları (benzen, naftalen, 
fenantren, piren ve fluoren) parçalama yetenekleri 
açısından da ön taramaya tabi tutulmuşlardır. 
Sonucta izolatlar içerisinde en aktif türler Candida 
shehatae, Pichia caribaea ve Candida tropicalis 
olarak saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Biyodegredasyon, petrol 
hidrokarbonları, identifikasyon   
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 Krom (VI) indirgemesi çalışmasında 
Pamukkale Termal Sulardan izole edilen ve 16S 
rRNA sekanslaması ile identifikasyonu yapılan 
termofilik B. licheniformis B33, B. licheniformis 
B26 ve B. stearothermophilus B29 nolu suşlar 
kullanılmıştır. Çalışmanın amacı, Cr(VI)’nın 
mikrobiyal indirgemesi üzerine karbon 
kaynaklarının (glukuronik asit, sitrik asit, ve alginik 

asit) etkisinin belirlenmesidir. Çalışmalarımız 
göstermiştir ki elektron kaynakları olarak kullanılan 
karbon kaynakları varlığında 100 mg/L Cr(VI) 
konsantrasyonunun %100 indirgenmesi için her üç 
bakterinin ihtiyaç duyduğu toplam reaksiyon 
zamanı maksimum 48 saattir. Bakteriler herhangi 
bir karbon kaynağı içermeyen besiortamında aynı 
krom miktarını 72 saatte %100 indirgemişlerdir. 
Bakteriyel Cr(VI) indirgemesinde karbon kaynağı 
olarak glukuronik asitin daha etkili olduğu tespit 
edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Bacillus, Cr(VI), karbon 
kaynakları  
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Rumen fungal populasyonunun endüstriyel 
ve zirai uygulamalarda kullanılabilecek zengin 
enzimler içerdiği tahmin edilmektedir. Bu 
çalışmada biyoteknolojik açıdan son derece önemli 
olan bu mikroorganizmaların izolasyonunun 
gerçekleştirilmesi, tanımlamasının yapılması ve 
ksilanaz enzim aktivitelerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda ruminant hayvanlara 
ait dışkı örneklerinden Neocallimastix sp., 
Caeocomyces sp., Orpinomyces sp. ve 
Anaeromyces sp.  izole edilmiştir. Monosentrik 
rumen fungusları Neocallimastix sp. ve 
Caecomyces sp. morfolojik kriterlere göre 
tanımlanırken, polisentrik rumen fungusları 
Orpinomyces sp. ve Anaeromyces sp. moleküler 
kriterlere göre tanımlanmıştır. Bu fungusların 
zamana bağlı ksilanaz üretimleri araştırılmış ve 
optimum çalışma koşulları belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Neocallimastix sp., 
Caeocomyces sp., Orpinomyces sp., Anaeromyces 
sp., biyoteknoloji, ksilanaz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


