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Trametes versicolor biyokütlesinin linyit 

kömüründeki kükürdün giderilmesinde 
kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bunun için ortam 
pH'ı, ortam sıcaklığı, kömür miktarı, inkübasyon 
süresi gibi değişkenler kullanılarak desülfürizasyon 
üzerine etkisi araştırılmış ve sterilizasyonun prosesi 
ne şekilde etkilediği çalışılmıştır. Çalışmalar 
sonucunda uygun pH 6, uygun sıcaklık 35 derece, 
optimum inkübasyon süresi 6 gün olarak 
belirlenmiştir. Sterilizasyon açısından kıyaslamaya 
gidildiğinde iki durum arasında önemli bir fark 
olmadığı gözlenmiştir. Kükürt gideriminden sonra 
kömürün kalitesi açısından bir değerlendirme 
yapıldığında; kalorifik değerinin değişmediği ve kül 
miktarının da azaldığı bulunmuştur. 
Desülfürizasyon konusunda alanda biyolojik 
iyileştirme teknolojisinin (ex-sitü) geliştirilmesi ve 
çalışmanın uygulamaya aktarılması beklenen 
yararlar arasındadır. 
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 Boyalar sucul ve karasal çevrelerde 
yaşayan pek çok organizmaya toksik etki 
yapmaktadır. Bu nedenle, atık sularda bulunan 
boyar maddelerin giderilmesi ve kirletici etkilerinin 
azaltılması çevrede yaşayan canlılar açısından 
oldukça önemlidir.  Son yıllarda boyar madde 
giderimi için düşük maliyetli biyosorbentler 
geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. 
Bu çalışmada da endüstriyel atıksulardaki boyar 
madde kirliliğinin düşük maliyetli adsorban  
maddelere tutundurularak gideriminin sağlanması 
ve böylece  atık suların geri kazanılabilmesi ve 
kullanılabilme olasılığı araştırılmıştır. 

 Çalışmamızda, bir toprak bakterisi olan 
Pseudomonas aeruginosa’nın üremesi üzerine 
boyaların toksik etkisi test edilmiştir. Bu amaçla, 
ülkemizde ve yöremizde önemli oranlarda oluşan 
pamuk sapı ve kayısı çekirdeği kabuğu boyar 
maddelerin giderimi için adsorban olarak 
kullanılmıştır. Boyar madde olarak, çevredeki 
yaygınlıkları düşünülerek, çevre kirliliğinin önemli 
bir kısmını oluşturan Astrazon grubu boyalar 
(Astrazon siyah ve Astrazon sarı) ile çalışılmıştır. 
Her iki boyanın renk gideriminde daha etkili olan 
pamuk sapı ile işlem öncesi ve sonrası Astrazon 
boyalarının antibakteriyel etkisi belirlenmiş ve 
pamuk sapı ile işlem sonrası boyaların toksik 
etkisinin azaldığı gözlenmiştir. Toksik etkideki bu 
düşüş, çevre kirliliğinin giderilmesi açısından 
oldukça önemlidir. 
 
 Anahtar Kelimeler:  Renk giderimi, antibakteriyel 
etki,tekstil boyaları, tarımsal atık  
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Bu çalışmada bir tekstil fabrikasından 

alınan atık sudan ve fabrika çevresindeki topraktan 
24 adet küf izole edilmiş ve izolatların, Reaktif Red 
H8B, Remazol Black B ve RBBR’yi dekolorize 
etme yetenekleri test edilmiştir. İzolatlardan 8’ inin 
belirtilen boyaları (50 mg/l) dekolorize etme 
yeteneğinde olduğu belirlenmiştir. Bu izolatlardan 
ikisi Aspergillus fumigatus, diğer ikisi A. carneus 
ve Penicillium jensenii olarak tanımlanmıştır, diğer 
dört izolat tanımlanamamıştır. Dekolorizasyon 
çalışmaları statik ve çalkalamalı olarak (pH 5, 27ºC, 
130 rpm, 7 gün) ve 50 mg/l lik boya 
konsantrasyonunda yapılmıştır. Çalkalamalı 
dekolorizasyon denemelerinde 8 izolat için 
minimum ve maksimum dekolorizasyon yüzdesi 
Reaktif Red H8B, Remazol Black B ve RBBR için 
sırasıyla; % 42 - 94.6, % 59 - 92.2, % 50.2 - 93.4 
arasında değişmiştir. Statik koşulda yapılan 
dekolorizasyon denemelerinde ise 8 izolat için 
minimum ve maksimum dekolorizasyon yüzdesi 
Reaktif Red H8B, Remazol Black B ve RBBR için 
sırasıyla; % 25-92.2, % 54.6-90, % 53.4-88.4 olarak 
belirlenmiştir. A. carneus statik koşullarda % 88.4-
92.2, çalkalamalı koşullarda ise % 93.4-94.6 
oranında üç boyayı da dekolorize etmiştir. Ayrıca 
A. carneus, üç boyar maddenin 100 ve 200 mg/l lik 


