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(25mm) Shigella sonnei’ye karşı gösteren suş Bacillus sp.EA62 olarak isimlendirilmiştir. 6 farklı 
içerikli ortamlardan sadece 1 tanesinde maksimum antibiyotrik üretimi 15 mm inhibisyon zon çapı 
ile 72. saatte elde edilmiştir. 

Farklı glukoz konsantrasyonlarında antibiyotik üretimleri karşılaştırıldığında ise maksimum 
inhibisyon zonu 72. saatte 25 mm ile % 3 w/v glukoz konsantrasyonunda ölçülmüştür. Glukozun 
% 0.5-2.5 w/v arası konsantrasyonlarındaki inhibisyon zon ölçümlerinde büyük farklılıklar 
gözlenmemiştir [%0.5 (19mm), %1 (18 mm), %1.5 (20 mm), %2 (21 mm), %2.5 (20 mm)]. 

Sonuç: Bu yeni izole edilen suş endüstriyel ölçekte büyük bir potansiyele sahip olabilir.

Anahtar Kelimeler: Toprak, Bacillus, antibiyotik, agar kuyu difuzyon, glukoz
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Amaç: Bir magnezyum karbonat minerali olan manyezit, maden kaynakları yönünden zengin 
ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin önemli cevherlerinden birisidir. Manyezitin yapısında bulunan 
magnezyum, gerek saf halde gerekse çeşitli bileşikler halinde günümüz teknolojisi için oldukça 
kıymetli bir hammaddedir. Bu materyalin eldesi ve zenginleştirilmesi için yapılan çalışmalar 
ülke ekonomisi açısından oldukça önemlidir. Manyezit zenginleştirme uygulamaları,cevherin 
yapısında bulunan CaCO

3
 ve SiO

2
 gibi kirleticilerin uzaklaştırılmasını hedef almaktadır. Ekonomik 

anlamda manyezitin satılabilmesi için cevherin CaCO
3
 oranının da %1’den ve SiO

2 
oranının 

%2’den daha az olması gerekmektedir. Bugüne kadar, bu oranların elde edilmesi amacıyla birçok 
cevher zenginleştirme yöntemi geliştirilmiştir. Ancak, bu yöntemler çevreyi oldukça olumsuz 
etkilemektedir. Bu çalışmada, yüksek kalsiyum içeriği nedeniyle kullanılamayan manyezit 
madeninin çevre dostu biyoteknolojik yöntemlerle zenginleştirilmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan maden Erzurum/Aşkale’de bulunan yüksek kalsiyum 
içerikli manyezit madenlerinden; çalışmada kullanılan, kirecin (CaCO

3
) biyolojik çözünürlüğünü 

sağlaması yönüyle patentlenmiş Enterococcus spp. (EF) ve Lactococcus spp. (LG) bakterileri ise 
Yeditepe Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik ve Genetik Bölümü kültür 
koleksiyonun’dan temin edilmiştir. EF ve LG bakterilerinin, madenli besiyerinde gerçekleştirilen 
yığın kültür ve sürekli kültür uygulamalarıyla manyezit madeni üzerine etkisi araştırılmıştır. 
Uygulamaların sonunda, besiyerleri süzülerek katı ve sıvı kısımlar ayrı ayrı TURKMAG Madencilik 
ve Metal San. Tic. A.Ş. Ar-Ge laboratuvarlarında, ıslak yöntem ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Yapılan beş günlük yığın kültür denemesi ve 25 günlük sürekli kültür denemesi 
sonucunda hem EF bakterisinin hem de LG bakterisinin CaCO

3
’ı farklı miktarlarda çözdüğü, 
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manyezit madeninin katı kısmında ise en çok istenmeyen safsızlık parametresi olan CaCO
3
 

miktarının azaldığı gözlendi. Beş günlük yığma kültür denemesi ile EF bakterisi katı numunedeki 
CaO% miktarını 2,83’ten 1,31’e; LG bakterisi ise 1,31’e düşürmüştür. Sürekli kültür denemesi 
ile EF bakterisi CaO% miktarını 2,94’ten 0,49’a ; LG bakterisi ile 0,57’ye düşürmüştür. Ayrıca, 
kontrol grubunda (bakteri uygulanmamış madenli besiyeri) CaCO

3
’ın gözardı edilebilinecek kadar 

az çözüldüğü görülmüştür.

Sonuç: Bugüne kadar, manyezitin zenginleştirilmesi çalışmalarında sadece fiziksel ve kimyasal 
yöntemler kullanılmıştır. Ancak, bu yöntemlerin yüksek enerji gereksinimine ihtiyaç duyması, 
kullanılan kimyasalların canlılar ve çevre üzerine olan olumsuz etkileri gibi dezavantajları 
vardır. Bu çalışma ile manyezit madeninin doğaya zarar vermeden biyoteknolojik yöntemlerle 
zenginleştirilmesinin mümkün olduğu ilk defa tespit edilmiştir. 

Teşekkür: Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Manyezit, Biyoteknolojik cevher zenginleştirme, Bakteri
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Amaç: Biyodegradasyon etkinliği belirlenmiş olan T1 mikroorganizmasının ; bazı morfolojik, 
kültürel ve biyokimyasal testlere ilaveten, bir petrokimya endüstrisi atıksuyunda bulunan Terefitalik 
asit (TFA) parçalama yeteneğinde olan doğal bakterilerin seçilmesi, HPLC ile biyoparçalama 

etkinliklerinin belirlenmesi.

Gereçler ve Yöntemler: Bir petrokimya endüstrisi atık su arıtım tesisi biyolojik arıtım havuzu ve 
çamur depolama sahasından alınan aktif çamur örnekleri 50 ml’lik steril Bushnell Hass Petroleum 
besiyerine 100 mg/L TFA eklenerek çalkalamalı inkübatörde 25oC’de dört hafta inkübasyona 
bırakılmıştır. Her hafta referans hidrokarbon içeren taze besiyerine pasajlama yapılarak 
organizmaların hidrokarbonu parçalaması hedeflenmiştir. İnkübasyon süresi sonunda HPLC ile 
biyodegradasyon çalışmalarına başlanmıştır. Biyodegradasyon çalışması için her bir erlenden 
belirlenen zaman aralıklarında örnekleme yapılarak HPLC ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Dört hafta inkübasyondan sonra elde edilen farklı mikroorganizmalardan, biyodegradas-
yon etkinliği HPLC ile belirlenmiş olan T1 mikroorganizmasının 16 saat içinde 100 ppm terefita-
lik asiti parçaladığı saptanmıştır. 

Sonuç: Atık su arıtma ünitesinden alınan örneklerden, terefitalik asiti degredasyona uğratabilen 
mikroorganizmaların kültürel tekniklerle saflaştırılması yapılmış ve 5 farklı mikroorganizma 
saptanmıştır. Elde edilen farklı mikroorganizmaların HPLC ve spektrofotometrik analizlerle 
degredasyon etkinliklerinin belirlenmiş ve T1 izolatının yaklaşık 10 saat içersinde %95 oranında 
ortamdaki 100 mg/L terefitalik asiti parçaladığı gözlenmiştir. Spektrofotometrik analiz sonucu 


