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bakteriyel yoğunluk 10 kat artmıştır. DNA dizi analizi sonucunda Pseudomonas plecoglossicida 
olduğu belirlenmiştir. Yapılan benzer çalışmalarda Pseudomanas türlerinin yaklaşık 48 saat 
içerisinde ortamdaki terefitalik asiti tükettiği ve buna benzer olarak bizim çalışmamızda da T1 
izolatının 10 saat içerisinde ortamdaki 100 mg/L terefitalik asidi parçaladığı saptanmıştır.
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Amaç: Petrokimya endüstrisi atık sularında bulunan aromatik karboksilik asit olan p-toluik asiti 
parçalama yeteneğinde olan mikroorganizmaların HPLC analiziyle belirlenmesi. 

Gereçler ve Yöntemler: Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Biyolojik arıtım tesislerinden arıtımın 
iyi olduğu çeşitli dönemlerde aktif çamur örnekleri alınarak örnekler homojen hale getirilip 10-

4’e kadar seri halinde seyreltildikten sonra seyreltilen örneklerden 2,5 ml alınıp 50 ml’lik steril 
Bushnell Hass Petroleum besiyerlerine eklenmiştir. Ayrıca bu Bushnell Hass ortamlarındaki 
p-toluik asit konsantrasyonu 10, 100 ve 200 mg\L olacak şekilde ayarlanarak 25oC’de dört hafta 
inkübasyona bırakılmıştır. Her hafta referans hidrokarbon içeren taze besiyerine pasajlama yapılarak 
organizmaların üretimi sağlandı. İnkübasyon sonunda erlenlerde büyüyen izolatların p-toluik asit 
parçalama yeteneğinin saptanması için HPLC analizi yapıldı. 

Bulgular: Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Biyolojik arıtım tesislerinden alınan aktif çamur 
örneklerinin dört haftalık inkübasyonu sonucunda elde edilen faklı mikroorganizmaların 
biyodegradasyon etkinliği HPLC analizi ile belirlenmiştir. Pasajlama sırasında 10, 100 ve 
200 ppm ‘ lik konsantrasyonlarda p-toluik asitin biyoparçalanmasına bakılmıştır ve 100 ppm 
konsantrasyonunda biyoparçalama etkinliğinin daha iyi olduğu gözlenmiştir. 

Sonuç: Dört haftalık inkübasyon sonucunda en fazla biyoparçalama işlemi yapan izolatlar 
belirlenmiştir ve p-toluik asiti degrede edebilen 5 farklı mikroorganizma elde edilmiştir. Daha 
sonra elde edilen bu farklı mikroorganizmaların HPLC analizleri ile biyoparçalanma etkinlikleri 
saptanmıştır. PT4 olarak kodladığımız mikroorganizmanın aromatik karboksilik asit türevi olan 
p-toluik asiti 24 saat içinde parçaladığı gözlenmiştir. 

Biyodegradasyon etkinliği belirlenen bu mikroorganizmanın bazı morfolojik, kültürel ve 
biyokimyasal testlere ilave olarak yapılan  DNA dizi analizi sonucunda ‘Pseudomonas putida’ 
olduğu belirlenmiştir. 
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