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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. 
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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.  
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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.  
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