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Bulgular: Öğütme ve eleme metotları, mikrodalga ışıma, piroliz, elektron bombardımanı ve 
yüksek basınçlı buhar metodu gibi diğer fiziksel ön-muamele metotlarına göre daha kullanılabilir 
metotlardır. Asit ile kimyasal ön-muamele ise proses ekipmanlarının deformasyonu, istenmeyen 
yan-ürün oluşumu ve özellikle asit yoğunluğunun düşük olduğu koşullarda sıcaklık için harcanan 
enerjinin yüksek olması gibi dezavantajlara sahiptir. Alkali ile ön-muamele işlemleri arasında 
ise NaOH metodu, pahalı olmaması, akut sağlık sorunlarına neden olmaması, zararlı yan-ürün 
oluşmaması açısından diğerlerine göre daha avantajlıdır. AFEX, buhar patlama, karbondioksit 
patlama gibi termo/fizikokimyasal metotlar ise kullanışlı bulunmaktadır. Bu tür metotlar ise asit 
ile ön-muamele metotlarına göre daha çevre dostudurlar, fakat enerji gereksinimi açısından alkali 
ön-muamele metotlarına göre daha maliyetlidirler. 

Lignoselülozik biyokütlenin biyolojik ön-muamelesi için ise genellikle Actinobacteria üyeleri ve 
beyaz çürükçül funguslar kullanılmaktadırlar. Biyolojik metotlar ise tamamen çevre dostudurlar, 
fakat diğerleri ile karşılaştırıldığında proses süresi daha uzundur. Lignoselülozik biyokütlenin 
hidrolizi için kimyasal metotların kullanımı ise yüksek katma değerli ürünlerin elde edilmesini 
sağlayan fermentatif mikroorganizmaların gelişimini engelleyecek yan-ürünlerin oluşumuna neden 
olabilmektedirler. Bundan dolayı lignoselülozik biyokütlenin enzimatik hidrolizi, hem çevre dostu 
olması nedeniyle hem de fermentasyonun kararlılığı açısından daha uygundur. Dezavantajı ise saf 
enzimin maliyetidir. Fakat bu durum, bu çalışma sonuçlarının da gösterdiği gibi ilgili enzim(ler)in 
ham preparasyonlarının kullanılmasıyla aşılabilir. 

Sonuç: Lignoselülozik biyokütleden enzimatik hidrolizle şeker şuruplarının üretimi için atık 
biyokütlenin öğütülerek elekten geçirilmesi (0,25 mm gözenekli) ve 1,0 M NaOH ile 80 °C’de, 
4 saat inkübe edilmesi en uygun ön-muamele metodu olarak tespit edilmiştir. Ön-muameleden 
geçirilen lignoselülozik biyokütlenin Spteptomyces sp. izolatının ham ekstrasellüler lignoselülolitik 
enzimleriyle hidrolizi sonucunda üretilen indirgen şeker derişimi ise 3 mM/saat olarak belirlenmiştir. 
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Amaç: Birkaç farklı moleküler biyolojik yöntemle daha önceden tanısı yapılan 22 adet Yarrowia 
lipolitica straininin glukoz, gliserol ve ayçiçek yağı gibi farklı karbon kaynaklarının her birinin 
farklı konsantrasyonlarındaki büyüme ve organik asit (sitrik asit ve izositrik asit) üretimleri 
araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Tanısı yapılmış olan 22 Yarrowia lipolytica straini, Yeast Ekstrakt 
Pepton Dekstoz yatık agarlarda stoklanmıştır. 22 maya strainin organik asit üretip üretmediğini 
saptamak amacıyla organik asit tarama besiyeri 27°C 2-3 gün inkübe edilmiştir. İnkübasyon 
sonucunda, salgılanan toplam organik asit sonucunda besiyerinde bulunan pH indikatörünün 
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renginin değişimi ile saptanmıştır ve koloni etrafındaki en geniş renk değişimi gösteren 2 maya 
straini seçilerek organik asit üretim denemesine alınmıştır. Sitrik asit / izositrik asit üretimi için 
Mineral Salt Medium kullanılmıştır. Seçilmiş olan iki maya straini, bu besiyerine ekilerek farklı 
konsantrasyonda her bir karbon kaynağı (glukoz, gliserol ve ayçiçek yağı) üzerinde 27°C’ de, 12 
gün boyunca, çalkalamalı inkübatörde oluşan sitrik asit ve izositrik asit miktarları enzimatik kitler 
(Megazyme) ile spektrofotometrik olarak saptanmıştır.

Bulgular: Büyük oranda gıda sektöründe kullanılan sitrik asitin, ülkemizde 1999’ dan bu yana 
yurt dışından ithalat yoluyla sağlandığı bilinmektedir. Günümüzde, dünya sitrik asit üretiminin 
%90’ından fazlasının fermantasyon yolu ile gerçekleştirildiği, endüstriyel üretimin Aspergillus 
niger ve çeşitli mayalar tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir. Sitrik asit üretiminde mayalar 
içerisinde en yaygın olarak kullanılan maya türü Y. lipolytica’ dır. Y. lipolytica strainleri, farklı karbon 
kaynaklarında, yüksek miktarlarda, stres koşulları altında, sitrik asit, izositrik asit gibi organik 
asitleri salgılamaktadır. Bu çalışmada, 22 adet Y. lipolytica straini, organik asit tarama besiyerinde 
üretilmiş ve besiyerinin rengini farklı çaplarda yeşilden sarıya dönüştürmüştür. TEMYL3 ve 
TEMYL20 strainleri tarama besiyerinde en fazla sarı zon oluşturması nedeniyle organik asit üretim 
denemelerine alınmıştır. Her iki strainin denenen farklı konsantrasyonlardaki karbon kaynağı içeren 

besiyerlerinde sitrik asit ve izositrik asit üretim oranları enzimatik kitler vasıtasıyla saptanmıştır.

Sonuç: Y. lipolytica sitrik asit yanında izositrik asitte üretmektedir ve bu iki organik asidin 
moleküler ağırlıkları aynı oldukları için HPLC yöntemi ile ayrımları yapılamamaktadır. Bu nedenle, 
araştırmamızda Megazyme tarafından üretilen enzimatik kitler kullanılarak sitrik asit ve izositrik 
asit miktarlarının saptanması mümkün olabilmiştir. Y. lipolytica TEMYL3 straini diğer straine göre 
%10 glukozda daha fazla sitrik asit üretmiştir. Diğer karbon kaynaklarında da benzer sonuçlara 
ulaşılmıştır. 
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, ülkemizin endüstriyel enzimler konusunda genel itibariyle tüketici 
konumunda olmasından dolayı, rekombinant protein/enzim üretim sistemlerini kullanarak ve 
bu sistemler üzerinde maliyet/performans oranını en optimal düzeyde tutacak modifikasyonları 
yaparak, ülkemizin enzim üretimi konusunda tüketicilikten üreticiliğe geçişine katkı sağlamaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Buzağı kimozin gen sekansı biyoinformatik araçlar kullanılarak 
gen bankalarından belirlenmiş ve E.coli için nadir kodonlardan arındırılarak IDT firmasına 
sentezlettirilmiştir. Genin pTOLT ekspresyon sistemine klonlanması için gerekli restriksiyon 
enzimleri belirlenmiş ve bunun için gerekli primerler tasarlanmıştır. 


