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Amaç: Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden alınan toprak örneklerinden izole edilen ve çoğunluğunun 
Actinobacteria üyesi olduğu tespit edilen bakteri izolatlarının tekstil boyalarının renk giderimindeki 
potansiyellerinin taranması.

Gereçler ve Yöntemler: Tarama deneylerinde, katı besiyeri üzerinde koloni morfolojisi farklı olan 
150 bakteri izolatı kullanılmıştır. İzolatların renk giderim kapasiteleri ise önce tekstil boyalarını 
içeren katı besiyerlerinde nokta ekim metodu ile araştırılmış olup, koloni etrafında en iyi temiz zon 
oluşturan 4 izolatın zonları karşılaştırılmış ve en iyi sonuç veren izolat ise bir sonraki basamakta 
kullanılmak üzere seçilmiştir. Stoklama amaçlı kullanılan GYM besiyeri, renk gideriminin katı 
besiyerinde gözlemlenebilmesi ve izolatların taranması için %0,01 (w/v) oranında boya eklenerek 
modifiye edilmiştir. Degredasyon potansiyeli yüksek olan izolatların sıvı besiyerlerinde büyümeleri 
esnasındaki renk giderim kapasitelerinin inkübasyon süresine bağlı olarak belirlenmesi ise 
spektrofotometrik olarak gözlemlenmiştir. Bu amaçla 250 mL hacme sahip erlenler kullanılmış 
olup, sıvı besiyeri hacmi 50 mL ile sınırlı tutulmuştur. 

Bulgular: Tekstil boyalarını içeren sıvı besiyerinde sürdürülen 10 günlük inkübasyon süresince, 
24 saatlik aralıklarla alınan örneklerin absorbans değerlerindeki değişmeler ise spektrofotometre 
aracılığıyla her bir boya için özgül olan dalga boyunda belirlenmiştir. Tekstil boyalarını parçalama 
potansiyeli en iyi olan HF85 izolatı ise Vitek 2 Bakteri Tanımlama Kiti ile %90 olasılıkla 
Staphylococcus üyesi olarak tespit edilmiş, yapılan mikroskobik incelemeler ve biyokimyasal 
testlerle de doğruluğu kontrol edilmiştir. HF85 izolatının tekstil boyalarını verimli bir şekilde 
parçalayabilmesi için, besiyerinin belirli bir oranda glukoz ve maya özütü de içermesi gerektiği 
gözlemlenmiştir.

Sonuç: HF85 izolatının tekstil boyalarını içeren katı besiyerinde çok sayıdaki boyanın rengini 
giderdiği, fakat bazı boyaların rengini ise sıvı besiyerinde ağartamadığı, Poly R 478, Drimonen 
Blau CL-BR, Methylene Green, Procion Merina, Cibacron Ret C2G boyalarında ise önemli 
sayılabilecek derecede renk giderimini gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. HF85 izolatının renk 
gideriminden sorumlu olan enzim(ler)inin belirlenmesi ise elektroforetik olarak çalışılmaktadır. 
Elde edilen sonuçların önemi ise tekstil boyalarının renk giderimini gerçekleştiren diğer bakteriyel 
ve fungal suşlarla karşılaştırılarak değerlendirilmektedir. 
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