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ÖNSÖZ 
 
 

Ülkemiz ekonomisi açısından zeytin işleme ve zeytinyağı sektörü büyük önem 

taşımaktadır. Özellikle Ege Bölgesi bu sektörde başı çekmektedir. Ancak bu işletmelerin 

atıkları, aynı zamanda turizm açısından da önemli olan bu bölgede tehdit edici 

unsurlardan biridir. “Zeytinyağı İşletmeleri Katı(Pirina) ve Sıvı(Karasu) Atıklarından 

Mikrobiyal Lipaz Üretimi” konulu TUBİTAK projesinde bu atıklarının, günümüzde gittikçe 

önemi ve kullanımı artan ve özellikte gelecekte yaygınlaşma ihtimali yüksek, enzimatik 

biyodizel üretiminde kullanılan ve bir hücre-dışı enzim olan lipaz üretimi için besi ortamı 

olarak değerlendirilebilirliği incelendi. Farklı türdeki mikroorganizmaların bu atıkları 

kullanabilme kapasiteleri araştırıldı; küf türü bir mikroorganizma ile başarılı bir şekilde bu 

atıkların katma değeri yüksek bir ürün olan enzim (lipaz) üretiminde substrat kaynağı 

olarak kullanılmasının mümkün olduğu saptandı. Maksimum üretim için gerekli optimum 

şartlar hem klasik hem de istatiksel yöntemlerle incelenerek, atıklardan saf enzim 

eldesine kadar olan üretim aşamaları başarılı bir şekilde ortaya kondu.  

 

Bu projenin gerçekleştirilmesinde, ismi TUBİTAK araştırma ekibinde geçmeyen 

ancak çalışmanın büyük bir kısmını yüksek lisans tezi olarak gerçekleştiren 

Biyomühendis Hasan Buğra ÇOBAN’ a, yine özellikle katı kültür fermantasyonunda 

yardımcı olan doktora öğrencisi Müge İŞLETEN’ e, çalışma süresince atık teminini 

sağlayan Günizi Belevi Zeytinyağı İşletmesi’ ne, altyapısını kullandığımız Ege 

Üniversitesi EBİLTEM ve Biyomühendislik Bölümüne ve 106M464 numaralı proje ile 

çalışmayı destekleyen TUBİTAK’ a teşekkürlerimizi sunarız. 
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ÖZET 
 
 

Günümüzde çevre dostu ürünler ve prosesler için yenilenebilir kaynakların ve bu 

kaynakların kullanıldığı biyolojik proseslere olan ilgi gittikçe artmaktadır. Bununla ilgili 

olarak da özellikle bitki ve gıda ürünleri atıkları bölgesel ekosistemlere besin değeri 

olabilen maddeleri yüklemektedir.  Bu yük değerini azaltmanın en klasik yolu da besin 

değeri yüksek olan bu atıkların en iyi şekilde değerlendirilmesidir. Bu çalışmada 

zeytinyağı işletmeleri katı (pirina) ve sıvı (karasu) atıklarının, günümüzde gittikçe önemi 

artan ve özellikte gelecekte yaygınlaşma ihtimali yüksek, enzimatik biyodizel üretiminde 

kullanılan ve bir hücre-dışı enzim olan lipaz üretimi için besi ortamı olarak 

değerlendirilmesi hedeflendi. Bunun için dört farklı mikroorganizmanın, Rhizopus 

oryzae, Circinella sp.BIM, Streptomyces sp.EUB ve Starmerella bombicola  lipaz üretim 

kapasiteleri çalışma kapsamında incelendi.  

 Yapılan denemeler, ZKS den lipaz üretimi için R.oryzae’ nin en uygun 

mikroorganizma olabileceğini gösterdi. İşletmeden getirilen ZKS, 1:1 oranında çeşme 

suyuyla karıştırılarak ve içerisine %1 maya özütü (YE) ve %1 oranında mısır yağı ilavesi 

yapılarak lipaz üretiminde kullanıldı ve Erlenlerde en iyi üretimin bu şartlarla elde 

edilebileceği ortaya kondu.  

 1-, 3- ve 30-litre kapasiteli biyoreaktörlerde gerçekleştirilen üretimlerde artan 

hava ve karıştırma hızları ile enzim miktarının da arttığı; dolayısıyla ZKS den lipaz 

üretim prosesinde oksijen transferinin önemli olduğu görüldü. Elde edilen lipazın +4 ve -

20 ºC de depolama kararlılığı ile ilgili yapılan denemeler sonucunda, 288 saatlik bir 

depolama süresince enzimin başlangıçtaki aktivitesinin sırasıyla, %38 ve %22 sini 

kaybettiği, dolayısıyla uzun süreli depolamalarda -20 ºC lik bir depolama sıcaklığının 

daha uygun olabileceğine karar verildi.  

Saflaştırma işlemi sonucunda, 2750 ml fermantasyon sıvısından amonyum sülfat, 

Sepharose ve Sephadex kromatografisi ile 38 kat saflaştırmayla, 3160 U/mg spesifik 

aktiviteye sahip, yaklaşık 8 mg saf lipaz elde edildi ve SDS-PAGE metodu sonucu bu 

lipazın kütlesinin, yaklaşık 30 kDa civarında olduğu bulundu. 

 R.oryzae nin kabak lifi ve aljinat taneciklerine immobilizasyonu ile, lipaz 

üretiminde tekrar kullanılabilirliği incelendi. Her iki metotla elde edilen immobilize 

mikroorganizma ile üretimin üç kez tekrarlanabildiği görüldü. Silika jel üzerine 

immobilize edilmiş lipaz ile metanol ve soya yağından oluşan enzimatik biyodizel 

reaksiyonunun dönüşümü  %35 oranında gerçekleşti; ancak, işletim ve ortam 
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parametrelerinin optimizasyonu ile bu dönüşüm oranının yukarılara çekilebileceğine 

karar verildi. 

 Gerçekleştirilen bu projeyle, işletme atıkları olan ZKS ve pirinanın katma değeri 

yüksek bir ürün olan enzim (lipaz) üretiminde substrat kaynağı olarak 

kullanılabileceğinin ortaya konması, bu projenin en genel ve önemli sonucudur. Bu 

anlamda projenin amacına ulaştığı düşünülmekte ve daha da ileri boyutta üretilerek 

akademik ve ekonomik anlamda geri dönüşümün olabileceği ümit edilmektedir. 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Enzim, Lipaz, Zeytin Kara Suyu (ZKS), Pirina, Rhizopus oryzae 
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ABSTRACT 
 
 

There is a growing interest in utilizing renewable resources and exploiting 

biological reactions for environmentally friendly products and processes. There is also a 

growing environmental concern that agricultural and food processing wastes are 

contributing excessive nutrient burdens to local ecosystems. The conventional approach 

to lessening such burdens is to institute better waste management practices. These 

concerns are providing a renewed incentive for generating value-added by-products. 

The aim of this work is to assess olive-mill wastewater (OMW) and olive pomace 

suitability as a growth medium for the fermentative production of microbial enzyme, 

namely lipase, which is an extracellular and a promising enzyme in enzymatic biodiesel 

production. The capability of lipase production of four different microorganisms, namely 

Rhizopus oryzae,  Circinella sp.BIM, Streptomyces sp.EUB ve Starmerella bombicola  

have been investigated. 

 The results showed that R.oryzae was the most suitable microorganism in lipase 

production by using OMW; therefore, this microorganism was used throughout the 

study. The OMW could not be used directly as supplied; it needed some pre-treatment. 

The best conditions in shake flask cultivation were obtained when OMW was diluted 

with tap water in a 1:1 ratio and also was supplemented with 1% yeast extract, 1% corn 

oil. 

 The results conducted in 1-L, 3-L and 30-L bioreactors showed that the lipase 

produced increased with increasing air flow rate and also with agitation speed which 

indicated that oxygen transfer was important in lipase production from OMW. It was also 

demonstrated that the enzyme obtained was stable at +4 ºC and -20 ºC for 288 hours 

losing only 38% and 22% of its original activity, respectively.  

 The enzyme was purified 38-fold by ammonium sulphate precipitation, 

Sepharose and Sephadex chromatography. The specific activity of purified enzyme was 

3160 U/mg. The lipolytic enzyme has a molecular mass of approximately 30 kDa by 

SDS-PAGE. 

 Lipase production was also performed by immobilised R.oryzae cells. The 

microorganism was immobilised by physical adsorption method on loofa sponge and 

also by encapsulation within Na-alginate beads. Three successive batches were 

conducted by using both methods. The enzyme immobilised on silica gel was reacted 

with methanol and soya oil for biodiesel production and 35 % of conversion was 
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obtained; but, as known, this value could surely be improved by optimization of reaction 

parameters. 

 The main importance of this project was to prove the suitability of olive mill waste 

water and olive pomace being used as substrates in fermentation processes. In this 

respect, it is thought that the aim has been reached in success and some beneficial 

outcomes of the project can therefore be anticipated in terms of academic and 

economic aspects. 

 

 

 

Keywords: Enzyme, Lipase, Olive Mill Wastewater (OMW), Olive pomace, Rhizopus 

oryzae 
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1.GİRİŞ 
  Biyoteknolojinin gelişimine paralel olarak önem kazanmış olan mikrobiyal 

enzimler tıpta, bira ve ekmek sanayinde, dekstroz üretiminde, meyve suların 

berraklaştırılmasında, tekstil endüstrisinde, diş macunu ve deterjana katılarak 

kullanılmaktadır (Diril, 1991). Enzim hakkındaki bilgiler eskilere dayanmakla birlikte 

mikrobiyal yolla üretimi daha yakın bir geçmişte önem kazanmıştır. Bu yolla üretilen 

Fungal enzimlerin ilk defa ticari kullanımlarının 20. Yüzyılın başında olduğu 

bilinmektedir. Bu tür enzimler çeşitli bakteri, maya ve küflerden uygun yöntemler 

yardımıyla ekonomik olarak endüstriyel boyutlarda elde edilmektedir. 

Mikroorganizmaların ürettiği enzimler teknik ve ekonomik yönden hayvansal ve 

bitkisel hücrelerden elde edilen enzimlerden çok daha avantajlıdır. Çünkü hayvansal 

ve bitkisel kaynaklı dokulardan, enzim eldeki oldukça uzun bir süre ve maliyet 

gerektirdiği halde, mikrobiyal enzimler daha kısa süre ve daha az maliyetle elde 

edilebilmektedir. Ayrıca, bitkisel kaynaklardan ekonomik olarak üretilen enzim sayısı 

çok kısıtlıdır. Buna karşılık, mikroorganizmalardan elde edilen enzimin çeşitleri 

oldukça fazladır (Topal, 1985). Enzimlerin mikroorganizmalardaki sentezlenen 

miktarı, mikroorganizmaların türüne göre değişmektedir. Bu nedenle enzim 

üretiminde, önce istenilen enzimi en bol oranda sentezleyen mikroorganizma türü 

belirlenmelidir. Ayrıca, bir mikroorganizmadaki istenen belirli bir enzimin miktarı, 

mikroorganizmanın yaşamı boyunca aynı kalmadığı bilinmelidir (Aslan ve Sekin, 

1985). 

  Son yıllarda enzimli tepkimeler için yapılan çalışmalar, daha saf ve ucuz enzim 

elde etme yöntemlerinin araştırılması, tepkime sonucunda ortamda kalan enzimin 

yeniden ve verimli bir şekilde kullanılması için yöntemlerin geliştirilmesi, enzimlerin 

tutuklanarak uzun süre etkin olarak kullanılması için tutuklama yöntemlerinin 

geliştirilmesi gibi konularda yoğunlaştırılmıştır. 

 Genellikle küflerden elde edilen lipazlar, trigliseridleri digliseridlere, 

monogliseridlere, gliserin ve yağ asitlerine hidrolizini katalizleyen ve ayrıca belirli 

şartlar altında ters tepkimeyi yani gliserin ve yağ asitlerinden trigliseridleri oluşturan 

biyolojik katalizörlerdir. Günümüzde biyoteknolojinin sürekli yeni arayışlar  ve mevcut 

prosesleri geliştirme çabası içerisinde olması, mikrobiyal kaynaklı lipaz üretimine de 

bir hız kazandırmıştır. Süt ve sütlü ürünler, çok çeşitli gıda maddeleri, kozmetik, 

deterjan gibi önemli ticari proseslerde lipaz kullanılması, araştırmacıları bu tür 
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enzimlerin yer alacağı başka uygulama alanlarını arama çalışmalarına itmiştir. Yeni 

uygulama alanları ile artacak olan bu lipaz talebini karşılamak için de bol ve 

ekonomik sınırlar içinde üretilen proseslere ihtiyaç vardır.  

Bu çalışmada, zeytinyağı işletmelerinin katı ve sıvı atıklarından çeşitli türde 

mikroorganizmalar kullanılarak farklı stratejideki fermantasyonla lipaz üretiminin 

gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu vesileyle hem kirlilik unsuru olan atıkların 

değerlendirilmesi, hem de birçok alanda olduğu gibi özelikle enzimatik biyodizel 

üretiminde gerekli olan lipaz enzimi üretilecektir. Günümüzde zeytinyağı üreten diğer 

ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’ de de işletme atıklarının çevreye verdiği atık yükünün 

azaltılması ile ilgili birçok çalışmalar hala yapılmaktadır. Ancak ülkemizde zeytinyağı 

işletme atıklarının katma değeri yüksek ürünlere dönüşümü ile ilgili bir çalışmaya 

henüz başlanmamıştır. Dolayısıyla bu projenin, bu anlamda bu tür çalışmalara yeni 

bir soluk getireceği düşünülmektedir.  

 

1.1. Sıvı Atık: Zeytin Kara Suyu (ZKS) 
Tüm dünyada sağlık açısından önemli avantajları nedeniyle zeytinyağı tüketimi 

her geçen gün artmaktadır. Tüketimi sırasında son derece sağlıklı bir imaja sahip 

olan zeytinyağı ne yazık ki üretimi sırasında önemli çevresel sorunları beraberinde 

getirmektedir (Tunalıoğlu, 1994). Zeytinyağı üretiminin yoğun olarak yapıldığı Akdeniz 

ülkelerinde yılda ortalama 30 milyon m3 karasuyun çevresel ortamlara deşarj edildiği 

sanılmaktadır. Zeytinyağı sıkma teknolojisine bağlı olarak oluşan sıvı atık kısmı 

değişmekle birlikte genel olarak 1 ton zeytin için 1 ton sıvı atık ya da karasu oluştuğu 

söylenebilir (Beccari vd., 1996). Karasu denilen madde aslında kara değil, sadece 

zeytin meyvelerinden zeytinyağı elde edilirken, ılık suyla yağın sürüklenmesi ve 

baskı sırasında kullanılan suyun havada okside olarak kararmasıyla oluşan zararlı 

bir üründür. Bu suyun aktığı bölgelerde oksijen azalırken canlılar da azalmaktadır. 

Dünya zeytinyağı üretiminde İspanya, İtalya, Yunanistan gibi Akdeniz ülkeleri 

başı çekmektedir. Ancak, üretim prosesi sonrasında açığa çıkan ve yüksek kirletici 

özelliklerine sahip olan karasu, bu ülkeler için acilen çözümü gereken bir sorundur. 

Karasu; organik madde, askıda katı madde, yağ ve gres içeriği oldukça yüksek olan 

bir atıktır. Bu nedenle, karasuyun arıtımı ve bertaraf edilmesi, önemli çevre 

problemleri arasında yer almaktadır. Yüksek kirlilik içeren karasuyun arıtımı için pek 

çok arıtma yöntemi geliştirilmiş ve denenmiştir. Karasuyun çevreye verilecek 

seviyeye gelene kadar birkaç kademeden oluşan, hem fiziksel-kimyasal, hem de 
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biyolojik arıtma ünitelerinden ve proseslerinden geçirilmesi gerekmektedir (Şengül 

vd., 2003). 

Zeytinyağı üretiminde bir yan ürün olarak ortaya çıkan “karasu” zeytinden 

zeytinyağı elde etme esnasında oluşan bir üründür. Bileşimi, içerisindeki yağ ve 

etrafa yaydığı koku sebebiyle çevre açısından önemli bir kirlilik potansiyeli 

oluşturmaktadır. Bu karasuların bilinçsizce göl, akarsu ve denizlere verilmesi, 

çevreye son derece zararlıdır. Bu nedenle, zeytinyağı üretimi sırasında oluşan 

karasuyun ve pirinanın çevreyi kirletmeden arıtımı ve bertaraf edilmesi Türkiye 

açısından çok önemli bir problem oluşturmaktadır. Türkiye’ nin Avrupa Birliği’ ndeki 

zeytinyağı üreticisi ülkelerle rekabetinde gelecekte büyük bir engel teşkil edecektir.  

Zeytinyağı endüstrisi atık suları, üretimin yapıldığı ülkelerde çok uzun 

zamandan beri önemli bir kirlilik kaynağı olmuştur. Ancak, üretimin son 35 yılda 

önemli ölçüde artması, üretim yapılan işletmelerin küçük ve üretim yapılan bölgelerin 

her yanına dağılmış olması, atık suların direk olarak toprağa veya yer altı suyuna 

boşaltılması nedeniyle çevresel etkileri son yıllarda ön plana çıkmıştır. Bu nedenle 

günümüzde karasuyun arıtımına veya alternatif değerlendirme yollarına verilen 

önem, geçmişe göre giderek artmıştır (Rozzi ve Malpei, 1996). Üretim sonrasında 

açığa çıkan karasuyun organik madde, askıda katı madde, yağ ve gres içeriği 

oldukça yüksektir (Şengül vd., 2000). 

 Zeytinyağı üretiminde kesikli (pres) ve sürekli (santrifüj) olmak üzere iki farklı 

yöntem kullanılmaktadır. Her iki yöntemde de üretim sonucunda pirina ve karasu gibi 

iki yan ürün oluşmaktadır (Oktav vd., 2001). Sıvı atık olarak açığa çıkan karasuyun 

konsantrasyonu, üretim prosesine ve işletim koşullarına bağlı olarak büyük değişimler 

göstermektedir.  Genellikle zeytinyağı üretimi sırasında açığa çıkan atık su miktarı 

0.5-1.5 m3/ton zeytin olmaktadır. Karasuyun arıtımında yaşanan güçlüklerin en 

önemli nedenleri; bu suyun yüksek organik madde ve polifenoller gibi toksik 

maddeleri içermesi, sezonluk üretim yapılması ve bir üretim sezonunun 3-4 ay kadar 

sürmesidir. Karasuyun yapısında bulunan organik bileşiklerin başında şeker, azot 

bileşikleri, uçucu asitler, polialkoller, pektin, yağ polifenoller, karasuya koyu rengi 

veren taninler bulunmaktadır (Rozzi&Malpei, 1996).  

 Karasuyun kirletici etkisinin yok edilmesi veya azaltılması için bugüne kadar 

pek çok çalışma yapılmış, farklı arıtma teknolojileri geliştirilmiştir. Karasuyun arıtımı 

ve bertaraf edilmesi amacıyla çeşitli yöntemler uygulanmıştır. Toprağa sızdırma ve 

gübre olarak kullanma, kompost üretiminde kullanma, buharlaşma ve sızma için 
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araziye boşaltma, lagünlerde buharlaştırma, katı yakıt elde etmek, fizikokimyasal 

arıtma, kimyasal arıtma, aerobik biyolojik arıtma, anaerobik biyolojik arıtma, karasu 

çamurunun stabilizasyonu, fermantasyona tabi tutularak değerli son ürünlere 

dönüştürme, tek hücre proteini elde etmek, buharlaştırmak, membran prosesler ile 

arıtmak, bugüne kadar karasu arıtımında ve bertaraf edilmesinde uygulanan 

yöntemler olarak sıralanabilir (Kasırga, 1988). 

Zeytin karasuyunun alıcı ortama verilmesi sonucu alıcı ortamları doğrudan 

olumsuz etkilemektedir. Zeytin karasuları, yağ içerikleri nedeniyle alıcı ortamlarda su 

yüzeyine yayılmaktadırlar. Bu da suyun oksijen alımını ve güneş ışığı geçişini 

azaltarak alıcı ortamdaki flora ve faunanın normal gelişimini engellemektedir. Ayrıca 

zeytin karasuyu, yüksek organik madde içeriği nedeniyle çözünmüş oksijenin 

tüketilmesine neden olmaktadır (Durucan ve Gördük, 2002). 

Zeytinyağı üretim tesislerinden çıkan karasuyun kirlilik karakteristikleri aşağıdaki 

tabloda özetlenmiştir (Tablo 1.1). Her zeytinyağı işletmesinin atık su karakteri, 

zeytininin yetiştirildiği bölgenin toprak ve iklim özelliklerine, ayrıca işletmede 

kullanılan suyun kimyasal özelliklerine bağlı olarak büyük farklılıklar göstermektedir. 

(Andrenozzi vd., 1998; Steegmans, 1992; Hamdi, 1993). 

Tablo 1.1: Zeytin karasuyu kirletici parametreleri (Şengül vd., 2003)                                                       

Parametre Birim Pompei Fiestas Steegmans Hamdi Andreozzi 

pH - - 4,7 5,3 3-5,9 5,1 
KOI g/L 195 - 109 40-220 122 
BOI5 g/L 38 - 41 23-100 - 

Toplam Katı 
Madde 

g/L - 1-3 19 1-20 103 

Organik 
Katı Madde 

g/L - - 17 - 82 

Yağ ve 
Gres 

g/L - - 2,3 1-23 10 

Polifenoller g/L 18 3-8 0,002 5-80 6,2 
Uçucu 

Organik 
Asitler 

g/L - 5-10 0,78 0,8-10 0,96 

Toplam 
Azot 

g/L 0,81 0,3-0,6 0,6 0,3-1,2 0,95 

Zeytinyağı üretiminden oluşan kara suyun tipik özellikleri aşağıda verilmiştir: 

• Koyu kahverengi – menekşe tonlarında ve hatta siyah renkte, 
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• Kuvvetli zeytinyağı kokusuna sahip, 

• KOI/BOI oranı 2,5 – 5 arasında ve KOI değeri 220 g/L’ye kadar çıkabilen, 

• pH’ları 3 – 5,9 arasında değişen asidik, 

• Yüksek polifenol içeriği (3 – 80 g/L), 

• Yüksek katı madde içeriği (20 g/L’ye kadar) 

 

 Karasuyun çevre kirliliği açısından temel özellikleri Tablo 1.2 de verilmektedir. 

Bu tablodan anlaşılacağı üzere yüksek organik madde içeriği, fenolik bileşikler, 

tuzluluk ve asidik özelliği karasuyun öne çıkan parametreleri olmakla beraber karasu 

bünyesinde geri kazanılabilecek ve ekonomik değeri olan bileşenleri de içermektedir. 

Bu bağlamda karasuyun, bertaraf senaryolarında bir atık değil ekonomik değeri olan 

bir kaynak olarak görülmesi gerekmektedir (Vlyssides vd., 2004). 
 

Tablo 1.2. Yöntemlere göre ZKS kirlilik değerleri 
 

Parametre Sıkma Yöntemi 3-Fazlı 
Yöntem 

1 . Toplam Katı Madde (TS), g/L 
2 . Toplam Askıda katı Madde (TSS), g/L 
3 . Toplam Uçucu Katı Madde, (TVS), g/L 
4 . Kül, g/L 
5 . Toplam Organik Karbon, (TOC), g/L 
6 . Toplam Kjeldahl Azotu, TKN), g/L 
7 . Toplam Fosfor (P2O5), g/L 
8 .  pH 
9 .  BOİ5, g/L 
10. KOİ, g/L 
11 .Spesifik ağırlık, g/cm3 

12 .İletkenlik, mmhos/cm 
13 .Toplam Şeker, g/L 
14 .Yağlar, g/L 
15 .Polialkoller, g/L 
16 .Gliserin, g/L 
17 .Toplam  Protein, g/L 
18 .Organik asitler, g/L 
20 .Toplam fenolik bileşikler, g/L 
21 .Fenolik asitler, g/L 
22 .Tannin, g/L 
23 .Pektin, g/L 
24 .Potasyum (K2O), g/L 
25 .Sodyum (Na2O), mg/L 
26 .Kalsiyum (CaO), mg/L 
27 .Demir (FeO), mg/L 
28 .Magnezyum (MgO), mg/L 
29 .Silis (SiO2), mg/L 
30 .Toplam Sülfür, mg/L 

99.70 ± 28.85 
4.51 ± 3.27 
87.20 ± 27.57 
9.69 ± 2.58 
64.11 ± 10.79 
1.15 ± 0.21 
0.87 ± 0.14 
4.50 ± 0.60 
68.71 ± 12.64 
158.18 ± 32.63 
1.05 ± 0.06 
18.00 ± 5.00 
25.86 ± 8.30 
2.80 ± 1.03 
4.75 ± 1.77 
0.10 ± 0.04 
28.30 ± 9.95 
4.88 ± 2.41 
17.15 ± 4.55 
0.48 ± 0.18 
6.74 ± 2.94 
3.25 ± 1.42 
3.77 ± 0.39 
405.81 ± 95.30 
382.11 ± 51.40 
48.32 ± 7.64 
74.00 ± 17.29 
28.62 ± 4.40 
101.43 ± 14.27 

63.5 ± 24.4 
2.8 ± 2.2 
57.37 ± 21.96 
6.13 ± 2.44 
39.82 ± 6.47 
0.76 ± 0.13 
0.53 ± 0.084 
4.8 ± 0.8 
45.5 ± 8.2 
92.5 ± 17.5 
1.048 ± 0.033 
12 ± 4 
16.06 ± 5.92 
1.64 ± 0.64 
3.19 ± 1.22 
0.062 ± 0.023 
17.91 ± 6.88 
3.21 ± 1.23 
10.65 ± 4.08 
0.28 ± 0.1 
4.01 ± 1.54 
2.15 ± 0.76 
2.37 ± 0.21 
243 ± 62 
271 ± 34 
32 ±  5 
50± 9 
18± 4 
63± 12 

Tablo 1.2. (devam) 
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31 .Toplam Klorür, mg/L 
32 .Manganez, mg/L 
33 .Çinko, mg/L 
34 .Bakır, mg/L 

219.48 ± 43.21 
18.24 ± 2.02 
19.68 ± 3.89 

10.50 ± 1.34 

124± 23 
12± 2 
12± 3 

           6± 1 
 
 

ZKS özellikle fenolik olmak üzere birçok bileşikleri içerir ve kirlilik unsuru 

olarak çevre kirliliğine yüksek oranda yük katar. Ülkemiz ekonomisi açısından zeytin 

işleme ve zeytinyağı sektörü büyük önem taşımaktadır. Türkiye zeytin üretiminde 

İtalya, İspanya ve Yunanistan’ın ardından dördüncü sırayı almaktadır. Zeytinyağı 

üretim işletmelerinde proses sonucu zeytinyağı, katı atık (pirina) ve sıvı atık (karasu) 

olmak üzere üç faz oluşmaktadır. Kirlilik yükü oldukça yüksek olan karasuyun miktarı 

ve fizikokimyasal özellikleri üretim yerine, ürün alınan ağacın yaşına, hasat 

sezonuna, ürünün o yıl var veya yok olmasına, zeytin çeşidine ve ekstraksiyon 

metotlarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir (Vlyssides vd. 1996). Tipik 

zeytinyağı endüstrisi karasularının, BOI seviyeleri 28 700 – 90 200 mg/l, KOI 

seviyeleri 49 500 – 208 000 mg/l, AKM seviyeleri 9 600 – 23 000 mg/l, pH değerleri 

ise 5.1 – 5.5 arasında değişmektedir (Ege Bölgesi Sanayi Odası). Kirlilik potansiyeli 

oldukça yüksek olan karasuyun arıtımı ve uzaklaştırılması, tüm Akdeniz ülkelerinde 

çözüm bekleyen önemli bir çevresel problem olarak kabul edilmektedir. Karasu 

arıtımı için önerilen pek çok yöntem mevcuttur (Kocaer vd., 2004). Lagünde 

buharlaştırma ya da sulama amaçlı kullanma, buharlaşma ve sızma için araziye 

boşaltma, kompostlaştırma, termal konsantrasyon, fizikokimyasal ve biyolojik 

arıtmanın yanı sıra organik gübre olarak kontrollü bir şekilde toprağa deşarj etme ve 

hayvan yemi olarak kullanma son zamanlarda uygulanan yöntemler arasındadır 

(Parades vd. 1999).  Ayrıca, çok ciddi bir çevresel problem olan karasu, karbonhidrat 

içerdiğinden dolayı fermantasyon proseslerinde besin kaynağı olarak da belli bir 

potansiyel oluşturmaktadır. Buna ilaveten,  karasu genelde zeytinyağı proses 

sonrasındaki atık olarak bir miktar yağ da içermektedir. Bu nedenle, zeytinyağı 

karasuyu lipolitik enzim üretiminde sıvı besin ortamı olarak kullanıma uygun bir 

madde olduğu düşünülmektedir (Scioli ve Vollaro 1997; D’Annibale vd. 2006). Zaten 

karasuyun depolandığı tanklarda veya aerobik lagünlerde ilk göze çarpan 

organizmaların lipolitik küfler olması da, bu varsayımı kuvvetli olarak 

desteklemektedir (Millan vd., 2000). 

1.2.Katı Atık: Pirina 
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Prina zeytinyağı fabrikalarının bir artığı olup, Akdeniz ülkelerinde görülen 

önemli bir biyokütle çeşididir. Prina düşük maliyetle oldukça büyük miktarlarda elde 

edilebilir. Bitkisel yağlar ve prina, kükürt içermeyen alternatif yakıtlar olarak dikkate 

alınabilir. Prina aslında bir atık madde olduğu için diğer atıklar gibi uygun ve kabul 

edilebilir bir kullanım olmaması halinde problemler yaratabilir. Enerji üretiminde 

verimli ve uygun bir şekilde prina kullanımı, temiz enerji üretimi ve zeytinyağı 

tesislerinin atığı olan bu maddenin tekrar kullanımı gibi, iki probleme birden çözüm 

sağlamaktadır. Bu çalışmada içerisinde, bölgeye ve mevsimlere göre değişebilen, 

%3-5 oranında yağ içeren pirinanın tekrar kullanılarak katma değeri yüksek olan 

enzim üretimine dönüştürülmesi sağlanacaktır. Ülkemizde pirina üretiminin zeytin 

üretimine bağlı olarak yıldan yıla değişmesine rağmen bu değerin ortalama 200-250 

bin ton/yıl olduğu bilinmektedir (Ege Bölgesi Sanayi Odası). 1 ton zeytinden ortalama 

15-22 kg zeytinyağı ve 35-45 kg pirina elde edilirken; 1 ton pirinadan ortalama 6-7.5 

kg pirina yağı ve 60-70 kg kuru pirina elde edilmektedir. Tablo 1.3 de pirinaya ait bazı 

özellikler verilmiştir. 
 
Tablo 1.3: Pirina bileşimi (Ortalama ve yaklaşık değerler) (Haddadin vd. 1999) 
 
 

Bileşen Ortalama Değerler 
Nem (g/kg) 
Kül (g/kg) 
Ham Protein (g/kg) 
Yağ (g/kg) 
Lignin (g/kg) 
Hemiselüloz (g/kg) 
Seluloz (g/kg) 
İndirgen şekerler (mg/kg) 

515 
19 
57 

112 
354 
155 
184 
17 

 
 

Pirinanın yukarıda belirtilen mevcut kullanımlarına ilaveten, karasu da olduğu 

gibi, uygun optimizasyonlar yapılarak, farklı mikroorganizmalarla ve katı kültür (veya 

katı-hal) fermantasyon tekniği ile daha faydalı ürünlere dönüşümü mümkündür.  
 

1.3. Lipazlar 
Lipazlar, gliserin ile yağ asitlerinden oluşan esterleri hidroliz eden enzimler 

olarak tanımlanır. Hidroliz tepkimesi sonucu digliserid, monogliserid, gliserin ve yağ 

asidi oluşur. Lipazın katalizleyici etkisiyle trigliserid hidrolizi tepkimesi aşağıdaki 

şekilde gösterilebilir (Brocher ve Holf, 1979). 

Trigliserid + H2O         Digliserid + Yağ asidi 
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                                                 + H2O         Monogliserid + Yağ asidi  

                                                                                    + H2O   →   Gliserin + Yağ asidi 

 

 Ester hidrolizi gerçekleştiren diğer bir enzim grubu da esterazdır. Esterazlar, 

çözünmeyen konsantrasyonlarında etkin değildirler. Lipazlar, Uluslararası Biyokimya 

Birliği Enzim Komitesince verilen “Glycerol-Ester Hydrolase (3.1.1.3) “ sistematik 

adıyla tanımlanır.  

3. Hidrolaz 

3.1. Ester bağını etkileyenler 

3.1.1. Karboksilik hidrolazlar 

3.1.1.3. Gliserol-ester hidrolazlar 

Günümüzde lipazlar hem sulu hem de susuz ortamda yapılması güç 

reaksiyonları başaran en önemli biyokatalizörler arasında yer almaktadır. Bu, her 

şeyden önce, onların geniş bir substrat spektrumunu kullanabilme, aşırı sıcaklıklara, 

pH ve organik çözücülere ve enantiyoselektiviteye karşı kararlılık gösterebilme 

yetenekleri sayesinde olmaktadır. Mikrobiyal lipazlar, bitki ve hayvan kaynaklı 

lipazlara göre çok geniş uygulama alanına sahiptir. Bunun sebebi, 

mikroorganizmaların kolay ve hızlı çoğalabilmeleri ve ayrıca lipazlarının çeşitli 

hidrolitik ve sentetik birçok reaksiyonu katalizleyebilmeleridir. Lipazlar, gıda ve süt 

ürünleri (peynir olgunlaştırma, aroma geliştirme, EMC teknolojisi), deterjan, ilaç 

sanayisi (naproxen, ibuprofen), tarımla ilgili kimyasal madde (insektisit, pestisit), ve 

oleokimyasal (katı-sıvı yağ hidrolizleri, biyolojik yüzey aktif madde sentezleri) 

endüstrileri gibi çeşitli biyoteknolojik alanlarda kullanılmaktadır. Lipazlar, potansiyel 

biyokatalizör olarak kullanıldıkları daha birçok yeni alanda başarıyla görev 

almaktadırlar (Sharma vd., 2001). 

Endüstriyel enzimler, çok çeşitli proseslerde uygulanabilmelerinden dolayı 

özellikle mikrobiyal kökenli olanlar için gelen talep sürekli artmaktadır. Enzim ortamlı 

reaksiyonlar, alternatifleri olan yorucu ve pahalı kimyasal reaksiyonlardan daha 

caziptir. Son on yılda lipazlar, özellikle organik sentez alanında, proteazlar ve 

amilazlara oranla kesinlikle büyük bir önem kazanmıştır. Lipazların doğal 

enantiyoselektivite ve regiyoselektivitesinden, kiral ilaçların çözümlenmesi, yağ 

modifikasyonu, bitkisel yağ yerine kullanılan maddelerin sentezi, biyolojik yakıtların 

sentezi, kişisel bakım ürünlerinin sentezi ve aroma artırıcıların sentezi için 
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yararlanılmaktadır. Bu nedenle lipazlar, günümüzde, organik kimyacıların, 

eczacıların, biyofizikçilerin, biyokimya ve proses mühendislerinin, biyoteknologların, 

mikrobiyolog ve biyokimyacıların enzim seçimidir. Lipazlar  serin hidrolazları sınıfı 

içinde yer alır ve bu nedenle hiçbir kofaktöre ihtiyaç duymazlar (Saxena vd. 2008). 

Lipazların doğal substratları olan trigliseridler, suda çok düşük çözünürlüğe sahiptir. 

Doğal şartlar altında lipazlar, çözünmeyen bir substratlı faz ile enzimin çözünmediği 

sıvı faz arasındaki arabirimde bulunan ester bağlarının hidrolizini katalizler. Bazı 

deneysel şartlar altında, örneğin su yokluğunda, reaksiyonu tersine 

çevirebilmektedirler. Ters çevirme reaksiyonları, esterifikasyon ve yağ asitleri ile 

gliserolden gliseridlerin oluşmasına yol açar. Substrat ve sıvı faz arasındaki bir 

arabirim üzerinde lipaz reaksiyonunun oluşu, reaksiyonun kinetik analizi ve 

denemede zorluklara neden olur. Alışılmış endüstriyel lipazlar, katı ve sıvı yağlar 

üzerine etki eden, ve onların başlangıçta gliserid ve yağ asitlerinin yerine konulan 

maddeler için hidrolize ederler ve son olarak gliserol ve yağ asitlerinin toplam 

hidrolizlerini gerçekleştirirler.  

Doğada lipazlar, reaksiyonlarının özgüllüklerinde önemli ölçüde çeşitlilik 

gösteren türlü kaynaktan elde edilebilmektedir: bu özellik genellikle enzim özgüllüğü 

olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle, yağ asitlerinin bulunduğu taraftan bazı lipazlar 

kısa zincirli yağ asitlerine (asetik, bütirik, kaprik, kaproik, kaprilik vs.) afinite 

gösterirler; diğer birçok lipazlar özgül değilken ve yağ asitlerini trigliseridlerden 

rastgele ayırırken bazıları ayrılmamış yağ asitlerini (oleik, linoleik, linolenik vs.) tercih 

ederler. Lipazlar, trigliseridlerin gliserol taraflarından sıkça pozisyonel özgüllük 

gösterirler ve gliserolün 1 veya 3 pozisyonundaki karbonu üzerinde bulunan yağ 

asitlerine veya her iki pozisyonda ve yağ asiti dışında gliserol molekülünün 2 

pozisyonundaki karbonuna etki eder.Bununla birlikte açil grubunun rastgele 

uzaklaştırılması sayesinde, monogliserid olan 2 pozisyonundaki yağ asidini gliserol 

molekülünün 1 veya 3 pozisyonundaki yağ asidini iterek yeniden düzenlenir; açil 

grubunun uzaklaştırılması yavaş bir işlemdir ve mevcut lipazlar gliserolün 2-mono 

yağ asit esterlerinin üzerine etki etmez, hidroliz yavaşlar ve gliseride 1 ve/veya 3 

no’lu pozisyondan lipazın etki etmesini kolaylaştırmak için açil grubunun 

uzaklaşmasının tamamlanmasını bekler. Lipazların en önemli özelliklerinden biri 

hidroliz tepkimelerini hidrofobik arayüzeylerde yüksek bir etkinlikle yürütmesidir. Bu 

özellik ilk defa  Wilstaetter vd. (1923) tarafından belirtilmiş, daha sonra da 
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Şekil 1.2: Trigliserdilerin 
lipolitik hidrolizi 
 

kanıtlanmıştır (Şekil 1.1) (Sarda vd., 1957). Mevcut yağ miktarı, arabirimdeki lipaz 

aktivitesini belirler. Bu arabirim alanı, çalkalama gibi emülsifiye edicilerin kullanımıyla 

doygunluk sınırına kadar önemli ölçüde artırılabilir. Doygunluk sınırı, içeriği oluşturan 

maddelerin fiziksel şartlarının dağılımına bağlıdır. Bu nedenle emülsifiye edici 

ajanların kullanımıyla, lipazların aktiviteleri artırılabilir (Saxena vd. 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.1: Su-yağ arabiriminde lipolitik reaksiyon (Saxena vd., 2008) 

 

Lipazlar yukarıda da bahsedildiği gibi, 

trigliseridlerin digliseridlere, monogliseridlere, gliserol 

ve yağ asitlerine hidrolizlerini katalizler ve belirli 

şartlar altında ters reaksiyonla gliserol ve yağ 

asitlerinden gliseridlerin oluşumu ile esterifikasyonu 

yönetir (Şekil 1.2). 

 Lipazlar ester bağlarına etki ettiği için, yağların 

ayrıştırılmasında, interesterifikasyonda (transes-

terifikasyon) peynirde farklı aromaların geliştirilme-

sinde, köpek maması yapımı için biftek yağının 

tadının değiştirilmesinde vs. kullanılmaktadır. 

Günümüz uygulamalarından biri, organik asit ve 

alkollerden farklı değerlerde eklenmiş esterlerin 

sentezi için susuz organik çözücüler için lipazların 

kullanımını gerektirmektedir. Araştırmalar, bitki, 

hayvan ve mikrobiyal lipazların bilhassa bakteriyel ve 

fungal lipazların üzerinde uygulanmaktadır. Her ne 

kadar pankreatik lipazlar alışılageldiği gibi çeşitli 

maksatlar için kullanılsa da, günümüzde mikrobiyal 

Trigliserid 

 Lipaz 

Gliserin 

Yağ Asitleri 
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lipazların çok yönlü özellikleri, kolay nesil vermeleri, ve sınırsız gereçlerin olmasından 

dolayı ticari uygulamalarda tercih edildikleri kabul edilmektedir. 

 

1.3.1.Bakteriyel Lipazlar 

Bakteriyel lipazların bir kısmı glikoprotein, bir kısım hücre dışı bakteriyel 

lipazlar da lipoprotein yapısındadırlar. Winkler vd., (1979) çoğu bakteride enzim 

üretiminin bazı polisakkaritler tarafından etkilendiğini bildirmiştir. Şimdiye kadar 

çalışılan bakteriyel lipazların büyük bir kısmının basit yapılı, substratlarına karşı 

spesifik olmayan ve ancak çok azının sıcaklığa karşı kararlı oldukları bildirilmiştir 

(Saxena vd., 2003).  

Bakteriyel lipaz üretiminde, Achromobacter sp., Arthrobacter sp., 

Pseudomonas sp., Staphylococcus sp., ve Chromobacterium sp. gibi 

mikroorganzimalardan faydalanılmaktadır (Saxena vd., 2003a). Stafilolokokkal 

lipazlar doğada lipoprotein yapısında bulunurlar. S. aureus ve S. hyicus’tan 

saflaştırılan lipazlar yaklaşık olarak 34-46 kDa ağırlığındadırlar. Bu lipazlar, Ca iyonu 

tarafından uyarılır ve EDTA tarafından inhibe edilirler. Optimum pH 7,5-9,0 arasında 

değişir. S. hyicus ve S. aureus’un lipaz genleri klonlanmış, sekans analizleri yapılmış 

ve diğer lipazlarla karşılaştırılmıştır.  

Farklı Pseudomonas türlerinden elde edilen lipazlar, süpernatant kültüründen 

asidifikasyonla, amonyum sülfat çöktürmesiyle, sefaroz CL-6B kromatografisiyle ve 

CHAPS kullanılarak izoelektrik odaklama ile saflaştırılmıştır. P.fragi, P. fluorescens 

ve P. aeruginosa sırasıyla 33 kDa, 45 kDa ve 29 kDa ağırlığında olup monomerik 

yapıdadırlar. Lipazlar , Zn, Fe ve Al iyonları tarafından aktive edilir ve Ca iyonu 

tarafından inhibe edilir. P. fragi’nin lipaz geni klonlanmış ve sekans analizi yapılmıştır. 

(Saxena vd., 2003b). 

Ertuğrul ve arkadaşları (2007) ZKS de büyüyebilen ve lipaz üretebilen Bacillus 

türlerini taramışlar ve lipaz aktivitesi üzerine, pH, sıcaklık ve ortam bileşenleri gibi 

birçok parametrenin etkilerini incelemişlerdir.  

 

 

 

1.3.2. Fungal Lipazlar 
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Fungal lipazlar üzerinde 1950’lerden beri çalışılmaktadır. Bu lipazlar, düşük 

maliyetli ekstraksiyonları, ısıya ve pH’ya karşı dayanıklı olmaları, substrat özgüllüğü 

ve organik çözücülerdeki aktivitelerinden dolayı tercih edilmekte ve geniş bir alanda 

kullanılmaktadırlar. Ticari lipazların büyük bir kısmı Aspergillus niger, Candida 

cylindracea, Humicola lanuginosa, Mucor miehei, Rhizopus arrhizus, R. delemar, R. 

japonicus, R. niveus ve R. oryzae türlerinden üretilmektedir. 

Rhizopus’un 1,3-(regio)-spesifikliğinden dolayı, özellikle trigliseridlerin 

monogliseridlerine dönüşümü ve katı ve sıvı yağların interesterifikasyon reaksiyonları 

için çok uygun olmasından dolayı lipazlar, özellikle gıda ve farmasötik uygulamalarda 

çok sıklıkla kullanılmaktadırlar.   

Çeşitli Rhizopus türlerinin lipazları (40’tan 45 kDa’ya kadar olanlar) orta-zincirli 

yağ asitlerine karşı maksimum aktivite gösterir. Yapılan bir çalışmada R. delemar’ın 

hücre dışı ve hücre içi lipaz enzimleri izole edilebilmiştir (Saxena, 2008). 

Entomophthorales cinsleri içinde lipaz üreticileri olarak Entomophthora 

apiculata, E. Coronata, E. thaxteriana, E. virulenta, Basidiobolus spp. ve 

Conidiobolus spp. sıralanabilir. Pichia, Hansenula ve Saccharomyces türlerinin de 

lipaz ürettikleri bildirilmiştir. Saccharomyces lipolytica’ dan iki çeşit hücre bağlayıcı 

lipaz saflaştırılmıştır. Candida curvata, C. tropicalis, C. valida ve C. pelliculosa’dan 

elde edilen lipazların, C. deformans’ın hariç olmasıyla birlikte, trigliseridlerdeki farklı 

ester bağlarına karşı spesifik olmadıkları bildirilmiştir. 

Geotrichum candidum, yağın hidroliziyle süt ürünlerinde asit oluşumundan 

sorumludur. G. candidum lipazı, yağ asitlerine karşı 9. karbonda bir cis çift bağı 

oluşturma özelliğine sahiptir, bundan dolayı trigliseridlerin yapısal analizleri için 

kullanılmaktadır. 

Aspergillus niger’ in hücreler içi ve hücre dışı lipazları 1,3-(regiyo)-spesifiktirler. 

A. oryzae’ nin, Rhizopus miehei ve Humicola lanuginosa lipazlarının heterolog 

durumlarında odlukçu iyi bir konakçı olduğu bildirilmiştir. Penicillium roqueforti‘nin 

lipazı, mavi peynir’in aromasını vermekten sorumludur. Brie ve Camembert 

peynirlerinin beyaz yüzlü küflü taraflarından, P.camemberti’de de lipolitik aktivite 

varlığı belirlenmiştir. Bütirik asit için özgüllük gösteren lipazlar, Penicillium cyclopium, 

P. verrucosum var. cyclopium ve P.crustosum gibi Penicillium türlerinden izole 
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edilmektedir. P. cyclopium lipazı, di- ve monogliseridlere karşı trigliseridlerden daha 

yüksek aktiviteye sahiptirler. H. lanuginosa DSM 3819’un lipazı, ısıya dayanıklılığı, 

bazik pH’ da yüksek aktivitesi ve anyonik yüzey aktif maddelere karşı dayanıklılığı 

sayesinde bir deterjan katkı maddesi olarak kullanılmaya uygun olduğu bildirilmiştir.  

 

1.3.3. Lipaz Üretimi 

Lipazlar bitkisel kaynaklardan, hayvansal dokulardan ve mikroorganizmalardan elde 

edilir. Hayvansal lipazlar, doku ve vücut sıvılarının çoğunda; bitkisel lipazlar, bitkilerde 

katman doku, kabuk ve köklerde bulunurlar. Lipazlar, pek çok mikroorganizma 

türlerinin bünyelerinde doğal olarak bulunur. Lipazlar elde edildikleri kaynaklar göz 

önüne alınarak şu şekilde sınıflandırılabilirler: 

1)  Hayvansal lipazlar 

 a) Sindirim sistemi lipazları (Pankreas lipazı vb) 

b)  Doku lipazları (Karaciğer lipazı vb) 

c)  Süt lipazları 

2)  Bitkisel lipazlar (Gene otu lipazı, çörek otu lipazı vb) 

3)  Mikroorganizma lipazları 

Lipitler suda çözünmezler ve eğer hücre için nutrient olarak işlev görecekse, 

emilimi kolaylaştırmak için daha polar parçalarına hücre dışında yıkılmaları 

gerekmektedir. Bu yüzden, lipazların çoğu hücre dışına salgılanırlar. 

Sıcaklık, pH, azot, karbon ve lipit kaynakları, çalkalama ve çözünmüş oksijen 

konsantrasyonu gibi çeşitli çevresel faktörlerin lipaz üretiminde etkili oldukları 

bilinmektedir. Lipaz üretimi genellikle lipitler tarafından indüklenmektedir. Lipaz 

aktivitesi sürekli olarak bir pik yapıncaya kadar artar ve azalır. Lipaz üretimi genellikle 

ortamda bulunan trigliseridlerin varlığına bağlıdır. Serbest yağ asitleri, 

hidrolizlenebilen esterler, safra tuzları ve gliserol de lipaz üretiminde indükleyici 

olarak görev yapabilen diğer maddelerdir.  

Trigliserid, hem bir indükleyici hem de bir inhibitör olarak etki edebildiği için 

lipaz üretiminde önemlidir. Bir trigliserid olan zeytinyağının lipaz indüklenmesinde 

etkin olduğu gözlenmiştir. P. fragi tarafından yapılan lipaz üretimini doymamış yağ 

asitlerinin tuzları inhibe etmektedir; halbuki, tribütirin ve trioktanoin P. fragi ve M. 

freudenreichii tarafından yapılan lipaz üretimi üzerine hiç etki göstermemektedir. 
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Tereyağı, mısır yağı veya zeytin yağı, P. roqueforti, Saccharomycopsis sp., B. 

licheniformis, M. caseolyticus ve Staphylococcus sp. tarafından yapılan lipaz 

üretimini inhibe etmektedir. Zeytin yağı, yer fıstığı yağı, pamuk tohumu yağı gibi 

trigliseridler ve oleik, linoleik ve linolenik asit gibi yağ asitleri P. mephitica tarafından 

yapılan lipaz üretimini stimule etmektedir.  

Lipaz üretimi için kültür ortamının başlangıç pH’ sı daima önemlidir. P. fragi 

için maksimum aktivitenin pH > 7,0 ve P. aeruginosa için ise pH 9,0’da olduğu 

belirtilmiştir (Saxena, 2003).  Bunu aksine, S. lipolytica, M. caseolyticus, B. 

licheniformis, A. wentii, M. hiemalis, R. nigricans, Mucor racemosus, R.oligosporus 

ve P. aeruginosa EF2 için maksimum lipaz aktivitesinin asidik pH’da (4,0-7,0 ) olduğu 

bildirilmiştir. 

P. fluorescens ve P. fragi tarafından yapılan lipaz üretiminde sıcaklığın 8oC 

derecenin üstüne çıkarılmasının baskılayıcı bir etki yaptığı gözlenmiştir. Bununla 

birlikte, P. fluorescens tarafından yapılan lipaz üretiminin 20oC derecede ani 

inaktivasyonu, gizli proteinazlar tarafından eş zamanlı bir şekilde potansiyel olarak 

bakteriyel lipazları inaktive edebildiklerini ve bu etkinin daha yüksek sıcaklıklardaki    

(30-40oC ) kültür ortamlarında daha fazla olduğunu göstermektedir.  

 

1.3.4. Lipaz AktiviteTayini 

Lipazlar, trigliseridlerin hidroliziyle serbest yağ asitleri ve gliserolların 

oluşumuna yol açmalarıyla bilinmektedirler. Bu yüzden, deney metotları 

spektrofotometrik veya titrimetrik yöntemleri, florimetri yüzey gerilim metodu ve 

yüksek performanslı sıvı kromatografi (HPLC)yöntemiyle serbest yağ asitlerinin 

tahminini içermektedir. Spektrofotometrik ve titrimetrik yöntemler lipaz ile ilgili 

çalışmalarda lipaz aktivitesini takip edebilmek için en çok kullanılan yöntemlerdir. 

 

1.3.5. Lipazların Saflaştırılması 

Lipazlar, amonyum sülfat çöktürmesi, jel filtrasyonu ve iyon değiştirme 

kromatografisi yöntemlerini içeren çeşitli metotlarla saflaştırılmaktadır. Son 

zamanlarda, özelikle saflaştırma basamaklarını düşürdüğü için afinite kromatografi 
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teknikleri oldukça sık kullanılmaya başlanmıştır. Genellikle, ters-miseller ve 2 fazlı 

sistemler, membran prosesleri lipazların saflaştırılmasında kullanılan metotlardır. 

 

1.3.6. Lipazların Özellikleri 

Araştırılan lipazlar, pH 4’e kadar asidik ve pH 8’e kadar bazik ortamlarda dayanıklı 

olmalarıyla birlikte, en fazla stabiliteyi pH 6,0-7,5 arasında göstermektedir. A. niger, 

Chromobacterium viscosum ve Rhizopus türlerinin hücre dışı lipazları asidik pH’da 

aktiftir. P. nitroreducens’ten izole edilen lipaz ise pH 11,0’de aktivite göstermektedir. 

 

1.3.7. Optimal Sıcaklık ve Termal Denge 

Pankreatik lipazlar stok halindeyken 40oC sıcaklığın üzerinde düşük aktivite 

gösterirler, fakat bazı mikrobiyal lipazlar sıcaklık inaktivasyonuna daha 

dayanıklıdırlar. A.niger, R. japonicus ve C. viscosum lipazları 50oC’de dayanıklı 

olduğu halde, H. lanuginosa ve P. sp. nitroreducens’in termotolerant lipazları ise 

sırasıyla 60oC ve 70oC sıcaklığa dayanıklıdır.  

Tablo 1.4’ de farklı kaynaklardan elde edilen lipazların bazı özellikleri 

görülmektedir. 

Tablo 1.4: Mikrobiyal lipazların özellikleri 

Organizma Spesifikliği Molekül 

Ağırlığı (kDa) 

İzoelektrik 
Nokta 

Opt. pH Opt. 
Sıcaklık 

Spesifik 
Aktivite 
(U/mg) 

Pseudomanas 
sp. 

regio 1.3 32 4.5 7.8 47 7.80 

P.fluorescens regio 1.3 32 4.5 7.0 50-55 3.05 

Candida 
cylindracea 

yok 120 4.2 7.2 45 53.22 

Aspergillus 
niger 

regio 1.3 38 4.3 5.6 25 9.02 

Mucor miehei regio 1.3 - - 8.0 40 3.25 

Penicillium 
cyclopium 

yok 27 4.9 7.5 35 0.09 
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Rhizopus 
arrhizus 

regio 1.3 43 6.3 8.0 35 16.08 

Rhizopus 
delemar 

regio 1.3 41.3 4.2 5.6 35 2.20 

 

Lipazlar, su-yağ arabiriminde trigliseridlerin hidrolizini katalizler. Deneysel 

şartlar altında, reaksiyon karışımındaki suyun miktarı, reaksiyonun yönünü 

belirleyecektir. Su yokluğunda veya eser miktarda varlığında transesterifikasyon 

tercih edilir; aşırı su varlığında ise hidroliz meydana gelmektedir 

 

1.3.8. Uygulamalar 

Günümüz endüstrisinde, lipazların spesifikliklerine  bağlı olarak hem sulu hem 

de organik sistemlerde çeşitli reaksiyonlardaki gereksinimleri dolayısıyla birçok 

sektörde kullanım alanı bulunmaktadır (Tablo 1.5).  

Tablo 1.5 : Mikrobiyal lipazların endüstriyel uygulamalardaki önemli alanları 

Sektör Etki Ürün 

Ekmekçilik Tatlandırma ve raf ömrü 
uzatımında 

Unlu mamuller 

Meşrubat Aroma  Meşrubatlar 

Kimyasal Enentioseçicilik Kiral yapılar ve kimyasallar 

Temizleme Sentez ve hidroliz Kimyasallar, surfaktanklar 
gibi temizleme ajanlarının 
uzaklaştırılması 

Kozmetik Sentez Emülsifiyerler, 
nemlendiriciler 

Süt Sütteki yağın hidrolizi, peynir 
olgunlaştırılması, tereyağının 
modifikasyonu 

Tatlandırıcı, peynir, tereyağı 

Katı ve sıvı yağlar Trans-esterifikasyon 

Hidroliz 

Kokoa yağı, margarin 

Yağ asitleri, gliserin, mono- 
ve digliseridler 

Gıda süsleme Kalite artırma Mayonez, süsleme  
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Dericilik Hidroliz Deri işleme 

Et ve balık Tat geliştirme ve yağ 
uzaklaştırılması 

Et ve balık ürünleri 

Kağıt Hidroliz Kağıt ürünleri 

Sağlıklı gıda Trans-esterifikasyon Sağlıklı gıda ürünleri 

 

1.3.8.1. Süt Ürünleri Endüstrisinde Lipazlar 

Lipazlar, süt yağının hidrolizi için süt ürünleri endüstrisinde geniş surette 

kullanılmaktadır. Günümüz uygulamaları, peynir aromasının artırılması, peynir 

olgunlaşmasının hızlandırılması, peynir benzeri ürünlerin imalatı ve kaymak hidrolizi 

işlemlerini içermektedir. Lipazların ilavesi öncelikle kısa zincirli ( C4 ve C6 ) yağ 

asitlerinin uzaklaştırılmasıyla keskin ve hoş aromanın gelişmesine yol açar; orta 

zincirli ( C12 ve C 14 ) yağ asitlerinin uzaklaştırılması ise üründe sabunumsu bir tat 

oluşumuna yol açmaktadır. Katkı içeriğinde, serbest yağ asitleri, aseto asetat, ß-keto 

asitleri, metil ketonları, aroma asitleri ve laktonlar gibi diğer aroma içeriklerinin 

sentezini başlatan basit kimyasal reaksiyonların yerini almaktadır. 

Mucor miehei, Aspergillus niger ve A. oryzae gibi tamamen bir dizi mikrobiyal 

lipazlardan hazırlanmış preparatlar peynir imalatı endüstrisi için geliştirilmiştir. Bir çok 

kaliteli peynir sadece mikrobiyal lipazların veya çeşitli preparatlarının karışımlarının 

kullanıldığı proseslerde üretilmiştir (Saxena vd., 2008). 

 

1.3.8.2. Deterjanlarda Lipazlar 

Temizlik malzemelerinde enzimlerin kullanımı hala endüstriyel enzimler için tek 

büyük pazar olmayı sürdürmektedir. Dünya çapında, evlerde kullanılan deterjan 

formülasyonu için daha düşük çamaşır yıkama sıcaklıklarına yönelme, taleplerin 

oldukça artmasına sebep olmuştur.  
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1.3.8.3. Oleokimyasal Endüstrisinde Lipazlar 

Lipazların olekimyasal endüstrideki kullanımı, hidroliz, gliseroliz ve alkoliz 

reaksiyonları sırasında termal bozunmayı minimize ettiği ve ayrıca enerji 

tasarrufundan dolayı oldukça büyüktür. Japon Miyoshi Yağ şirketi, sabun üretiminde 

Candida cylindracea lipazının ticari bir şekilde kullanıldığını bildirmiştir. Yeni nesil 

ucuz ve sıcaklığa daha dayanıklı enzimlerin piyasaya sürülmesi ile lipaz kullanımının 

artacağı düşünülmektedir. 

Oleokimyasal endüstrisinde bugünkü eğilim, organik çözücüler ve 

emülsifiyerlerin kullanımından uzaklaşma yönündedir. Hidroliz, alkoliz ve gliseroliz 

reaksiyonlarını içeren çeşitli reaksiyonlar, doğrudan karışık substratlar üzerinde bir 

dizi immobilize olmuş lipazların kullanımıyla gerçekleştirilmektedir. Bunun sonucu 

olarak da proses sürekli işlediği için yüksek verim elde edilmektedir. Enzimatik 

hidrolizlerin önümüzdeki zaman içerisinde, fazla miktarda enerji ve pahalı ekipman 

olmaksızın, yağ ayrıştırma işlemlerinde başarılı bir şekilde kullanılacağı tahmin 

edilmektedir (Saxena vd., 2008). 

 

1.3.8.4. Sentezinde Lipazlar 

Yağların ticari değeri, yapılarındaki yağ asitlerinin düzenlenişine bağlıdır. 

Bitkisel yağ, çok kıymetli asimetrik trigliserid karışımına tipik bir örnektir. Unilever ve 

Fuji Yağ Şirketleri, bitkisel yağ yerine kullanılan maddelerin imalatı için 1,3-

regiyospesifik lipazların potansiyellerini açıkça belirtmiştir. Ürün düzenlenişinin 

analizinin de yer aldığı bu teknoloji üzerinde kapsamlı görüşler mevcuttur. 

Monogliserid fraksiyonlarını içeren çoklu doymamış yağ asitlerindeki mevcut 

zenginlik, lipazların katalizlediği alkoliz veya hidroliz işlemleriyle başarılmaktadır. 

 

1.3.8.5. Yüzey Aktif Maddelerin Sentezinde Lipazlar 

Poligliserol ve karbonhidrat yağ asitleri esterleri, endüstriyel deterjanlarda ve 

çok çeşitli gıda formülasyonlarında emülsifiye edici maddeler olarak geniş ölçüde 

kullanılmaktadır. Fonksiyonel olarak yüzey aktif maddelere benzeyen enzimatik 

sentezler, oldukça iyi regiyoselektivite ile 60-80 ºC sıcaklıklarda 
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gerçekleştirilmektedir. Adelhorst ve arkadaşları (1990) tarafından çözücü olmaksızın 

erimiş yağ asitleri ve immobilize Candida artarctica lipazını kullanarak basit alkil-

glikozidlerin esterfikasyonunu gerçekleştirilmiştir. Fregapane ve arkadaşları ise 

(1991), başlangıç materyali olarak şeker asetallerinin kullanımıyla monosakkaritlerin 

mono- ve diesterlerinden yüksek kazanç elde etmiştir. A. terreus lipazı, doğal yağlarla 

şeker alkolleri arasında gerçekleştirdiği transesterifikasyon reaksiyonuyla biyolojik bir 

yüzey aktif madde sentezlemektedir. Lipazlar ayrıca lizofosfolipidlerin üretiminde 

fosfolipazların yerine geçebilirler. Mucor miehei lipazı bir dizi primer ve sekonder 

alkollerin içerisinde fosfolipidin transesterifikasyonu için kullanılmaktadır. Lipazlar 

ayrıca, amino asit bazlı esterler ve amidler olarak adlandırılan bütün bir dizi biyolojik 

parçalama yapan amfoterik yüzey aktif maddelerin sentezinde de kullanılmaktadır. 

 

1.3.8.6. Kişisel bakım ürünleri içeriğini oluşturan maddelerin sentezinde lipazlar 

Geçtiğimiz günlerde Unichem Uluslararası Şirketi cilt ve güneş yanığı kremleri 

ve banyo losyonları gibi kişisel bakım ürünlerinden cilt yumuşatıcı olarak kullanmak 

için isopropil miristat, isopropil palmitat ve 2-etilhekzil palmitat üretimine başlamıştır. 

Balmumu esterleri de kişisel bakım ürünlerinde benzer uygulamaya sahiptir ve kesikli 

bir biyoreaktör içerisinde C. cylindracea lipazının kullanımıyla enzimatik yolla imal 

edilmektedir (Saxena vd., 2008). 

 

1.3.8.7. İlaç Sanayisinde ve Tarım Kimyasallarında (Agrokimyasallar) Lipazlar 

Kiral ilaçların hazırlanmasında lipazların kullanımı oldukça iyi bilinmektedir ve 

ispat edilmiştir. Bu konuyla ilgili birçok proses ticarileştirilmiştir. Fenoksipropiyonat 

herbisitlerin sentezi için başlangıç materyalleri olan 2-halopropiyonik asitlerin 

çözümlenmesi (S)-izomerlerinin bütanolle, domuz pankreatik lipazının anhidröz 

hekzan içerisinde katalizlenen selektif esterifikasyonuna dayalı bir işlemdir. 

Lipazların, bazı prostaglandinlerin, steroidlerin ve karboksilik nükleosit 

analoglarının hazırlanmasında rasemik alkollerin çözümlenmesi için endüstriyel 

katalizörler olarak bir takım uygulamalara sahiptir. Çok fonksiyonlu organik 

bileşiklerin regiyoselektif modifikasyonu, özellikle AIDS tedavisi alanında, lipaz 
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uygulamasının yine hızla genişleyen diğer bir alanıdır. Lipazlar ayrıca okta-asetil 

sukrozun regiyoselektif hidrolizi ile yapay tatlandırıcı olan sukralozun sentezinde de 

kullanılmaktadır. 

 

1.3.8.8. Polimer Sentezlerinde Lipazlar 

Optikçe aktif polimerlerin sentezi için lipazların stereoselektivitesi 

kullanılmaktadır. Bu polimerler asimetrik ayıraçlardır ve absorbent olarak 

kullanılmaktadır. Sıvı kristaller alanında, uygun monomerler alkollerin lipazlar 

tarafından katalizlenen transesterifikasyonu ile hazırlanabilir. Ayrıca ferroelektrik likit 

kristallerin hazırlanması için kiral glisidil tosilatların kullanıldığı belirtilmektedir 

(Saxena vd., 2008).  

Lipazlar, pahalı kimyasalların ve farmasötiklerin yüksek teknolojik 

üretimlerinde olduğu kadar gıda endüstrisinde de başarılı bir şekilde görev 

almaktadır. Üstelik, bu enzimin daha yeni alanlarda potansiyelleri mevcuttur, örneğin 

kağıt imalatında lipazlar başarılı bir şekilde kullanılmaktadır;burada kağıt hamurunun 

lipaz ile muamele edilmesi daha yüksek kalitede ürün oluşumuna ve azaltılmış 

temizleme ihtiyacına yol açtığı sanılmaktadır (Saxena vd., 2008).  

 

1.4. Biyodizel 

Çağımızda yeni veya yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği artmakta, bir 

kısmı ekonomik alternatiflik açısından değer kazanmakta, bir kısmı üzerinde 

ekonomik analizler yapılmakta ve her gün başka enerji kaynakları ortaya çıkmaktadır. 

Bu kaynakların neredeyse tamamının ortak yönü çevreye kısa ve uzun vadede 

olumsuz etki oluşturmamasıdır. 

 

 Biyodizel yakıtlar bu kapsamda en yeniler arasındadır. 1992 yılında pazar 

piyasasına sunulan biyodizel enerji kaynağı önemli bir sektör oluşturma aşamasında 

çok hızlı bir potansiyel kazanmaktadır. Bunun nedenleri; 

 

 •Dizel yakıt yerine doğrudan kullanılabilmesi, 

 •Dizele yakın bir yakıt verimi olması 
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 •Hayvansal ve bitkisel yağlardan elde edilebilir olması, 

 •Enerji tarımı için işgücü ve ekonomik sektör oluşturması, 

 • Çevreci olması vs... 

Petrol rezervlerinin kritik boyuta ulaşması, çalışmaları ister istemez yeni enerji 

kaynakları yönüne çevirmiştir. Bu çerçeve içerisinde alkil esterlere yani biyodizele 

olan ilgi de artmış ve bu konuda birçok yeni araştırmalar yapılmıştır. Biyodizel, toksik 

olmayan, biyobozulur ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Ayrıca, eksoz emisyonu 

ve CO, CO2, SOx gibi sera etkisi yaratan gazların düşük oranda olması diğer 

avantajları arasındadır. Alkil esterlerin konvansiyonel sentezi, kimyasal 

transesterifikasyonla kısa sürelerde ve yüksek verimle elde edilmesine rağmen, 

ortamda su bulunması durumunda kullanılan substratın önceden işlenmesini 

gerektirmektedir. Katalizörün ve reaksiyon sonrası açığa çıkan gliserinin geri 

kazanımı ve ayrıca yüksek enerji gereksinimi, asit ya da alkali katalizli proseslerdeki 

mevcut dezavantajlardır. Biyodizelin petrol kökenli yakıtların yerine kullanılabilirliği, 

biyolojik yollarla biyodizel üretimi çalışmalarının artmasına neden olmuştur. (Shimada 

vd. 1999; Samukawa vd. 2000; Matsumoto vd. 2001; Ban vd. 2001) 

Biyodizel yüksek oranlarda elde edilmesine rağmen, yüksek fiyatından dolayı 

kullanımı sınırlı kalmaktadır. Biyodizel fiyatını aşağılara çekmek ve kullanımını 

artırmak için, düşük maliyetli veya atık sayılan substratların biyodizel üretiminde 

kullanımı şüphesiz iyi bir alternatif  olabilir. .  Özellikle enzimatik yolla biyodizel 

üretimi hem diğer konvansiyonel üretimdeki ağır proses şartlarını hafifletecek, hem 

de üretilen biyodizelin ve gliserin gibi yan ürün olarak açığa çıkan maddelerin 

kalitesini artıracaktır 

Lipazlar çift yönlü kataliz özelliğine sahip olan ve organik çözücülerin 

varlığında ve de yokluğunda reaksiyonu gerçekleştirebilen enzimlerdir. Literatürde 

lipaz katalizli, ayçiçeğinden, soya yağından, karışık bitkisel yağlardan, gres ve 

donyağından ve çeşitli lokal yağlardan biyodizel çalışmaları mevcuttur. (Mittelbach 

1990; Kaieda 1999; Watanabe 2000; Nelson vd. 1996; Abigor  vd. 2000; Kamini ve 

Lefuji 2001) 

 

 

 

1.4.1. Biyodizel Üretim Sistemi 
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 Bitkisel yağların dizel motorlarda yakıt olarak kullanımı,  Rudolph Diesel in 

1900 yıllarda ilk ürettiği dizel motorlarda kullanımına dayanmaktadır (Prkash 1998). 

Bitkisel yağların viskoziteleri, dizel yakıtlara göre 11-17 kat daha fazla olup, biyodizel 

üretimindeki temel hedef bu viskozite değerlerini aşağılara çekebilmektir (Demirbaş , 

2005). Bunun için seyreltme, mikro-emülsiyon oluşturma, piroliz ve 

transesterifikasyon metotları kullanılmaktadır. Bu yöntemlerde en çok kullanılanı ise 

transesterifikasyon yöntemidir. Transesterifikasyon reaksiyonunda yağ, monohidrik 

bir alkolle (etanol, metanol), katalizör (asidik, bazik katalizörler ile enzimler) varlığında 

ana ürün olarak yağ asidi esterleri ve gliserin vererek esterleşir. Ayrıca esterleşme 

reaksiyonunda yan ürün olarak di- ve monogliseridler, reaktan fazlası ve serbest yağ 

asitleri oluşur. Biyodizel üretiminde alkol olarak metanol, katalizör olarak alkali 

katalizörler (sodyum veya potasyum hidroksit) ve enzim olarak lipazlar tercih 

edilmektedir. 
  

1.4.2. Üretimde Kullanılan Katalizörler 
 
Baz Katalizörler 

 Sodyum, potasyum gibi alkali metaller, susuz soğuk metanol veya etanol 

içinde çözündürülerek elde edilen alkolatları halinde kullanılır. 0-açil lipidiler ve 

trigliseridler, metal metoksit halindeki alkali katalizörler varlığında susuz ortamda 

fazla metanol veya seçilen bir organik çözücü içinde yağları, yağ asidi metil 

esterlerine dönüşürler. Eğer ortamda su olursa bu durumda yağların hidrolizi ile yağ 

asitleri serbest hale geçer ve bu şartlarda esterleşme yapılamaz. Ortamdaki metanol 

fazlası, reaktif olarak işlevi yanında çözücü işlevi de görmektedir.  

 Reaksiyon tamamlandıktan sonra reaksiyon ortamında aynı fazda bulunan 

gliserin ve katalizör bu ortamdan geri kazanılmamakta, bu yüzden hiç ayırmaya 

uğraşmadan olduğu gibi fosfat asidi ile tuz haline getirilip fosfatlı ve potasyumlu gübre 

olarak değerlendirilmektedir. Dolayısı ile baz katalizörü tekrar kullanmak olasılığı 

yoktur. Önemli endüstriyel ürün olan gliserinde aynı ortamda kalır ve 

değerlendirilemez. Kuvvetli bazik ortam olduğu için çok dikkatli olunması ve 

ekipmanın bazik korozyona dayanıklı olması gerekir. 

 
 
Asit Katalizörler 
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 Kullanılan başlıca asit katalizörler H2SO4 ve HCl’dir. Bu yolla serbest yağ 

asitleri ve 0-açil lipidiler ve trigliseridler esterlerine dönüştürülebilir. Susuz metanol 

içindeki asit katalizörü seçilen yağ ile ısıtılarak transesterifikasyonla esterleştirilir. 

Ortamda suyun varlığı reaksiyonu inhibe eder. En yaygın katalizör susuz metanol 

içinde %5(W/V) HCl’dir. Asidik katalizörler varlığında sıcaklık yüksektir, gliserinle aynı 

homojen ortamdaki katalizör birlikte ayrılır ve tekrar geri kazanılmaz. Bu katalizörle 

çalışmada ortamın kuvvetli asit olması, kullanılan ekipman, malzemenin korozyona 

ve basınca dayanıklı olmasını, pahalı malzemeden yapılmasını gerektirir ki bu da 

maliyeti arttıracaktır ve kullanıcı açısından tehlike arz ettiğinden daha dikkatli 

olunmalıdır.  

 

Lipazlar 
 Son yıllarda biyodizel üretiminde kullanılabilecek enzim katalizörlerinden,doğal 

substratı yağlar olan lipazlar yaygın bir şekilde araştırılmaktadır. Lipazlar, altı enzim 

sınıfının üçüncü sırasında yer alan hidrolazlar sınıfının triaçil gliserol hidrolazları 

gurubuna geçer. Lipazların doğal fonksiyonları canlı organizmalarda lipitleri tersinir 

olarak hidrolizini katalize eden enzimlerdir. Suda çözünmeyen lipidin bulunduğu 

organik faz ile enzimin bulunduğu sulu fazın ara yüzeylerinde ester bağlarını 

hidrolizler, yüzey aktif madde olan safra tuzları lipitleri emülsiyon halinde tutarak 

hidrolizi kolaylaştırır. Susuz ortamda hidrolizin tersi sentez reaksiyonlarını katalizler 

(Şekil 1.3).  

 
Trigliserid (yağ)       Alkol   Alkil esterler  Gliserin 

 

 

R-COOH    + R’-OH      R-COO-R’    +     H2O 
Yağ asidi Alkol  Alkil ester 

 

Şekil 1.3: Yağların ve serbest yağ asitlerinin alkali esterlerine lipaz ile alkolitik 

transesterifikasyonları. 

 

Kataliz 

Lipaz 
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 Transesterifikasyonla biyodizel üretiminde lipaz kullanımı birçok avantaj 

sağlar. Bunlar: 

 - İmmobilize enzimin tekrar kullanılabilirliği ve rejenerasyonu. 

 - Enzimlerin reaktörde yüksek konsantrasyonlarda kullanımını mümkün kılar ki 

bu da enzimin daha uzun süreli aktif kalmasını sağlar. 

 - Enzimin daha büyük termal kararlılığa sahip olması. 

 -Lipazın immobilizasyonu ile, reaksiyonda kullanılabilecek olan solventlerden 

korunması ve tüm enzim partiküllerinin bir araya gelmesinin önlenmesi sağlanmış 

olur. 

 -  Ürünün ayrılma işleminin daha kolay olması. 

 

Ancak bunların yanı sıra bazı dezavantajları da vardır. Bunlar ise:  

 - Yağ moleküllerinin hacminden dolayı lipaz başlangıç aktivitesinde olabilecek 

kayıplar. 

 - Destek enzim sayısının uniform olmaması. 

 - Lipazın pahalı olması şeklindedir. 

 

Literatürde enzimatik biyodizel üretimi ile özellikle, optimum şartları 

belirlemeye yönelik bir çok çalışma mevcuttur. Protein ve genetik mühendisliği 

teknikleriyle, şüphesiz enzim veya tüm hücrenin biyodizel üretiminde kullanım 

etkinliği ve stabilitesi artırılabilir.  

Luo ve arkadaşları (2006) yaptıkları bir çalışmada enzimatik biyodizel 

üretiminin 20 ºC gibi düşük sıcaklıkta olabileceğini rapor etmişlerdir. Çalışmalarında, 

Pseudomanas fluorescens lipaz genini E.coli ye klonlamışlar, substrat olarak soya 

yağı ve metanol kullanmışlardır.  

Bir başka çalışmada ise Burkholderia cepacia lipaz geni klonlanmış ve elde 

edilen rekombinant enzim; Aspergillus niger, Candida rugosa, P. Fluorescens ve 

Rhizopus oryzae lipazları ile kıyaslanmıştır (Yang, 2007).  

Bir diğer proses gelişimi de enzimin özellikle endüstriyel uygulamalar için 

immobilize formda kullanılmasına dayanmaktadır. Bunun için, fiziksel adsorpsiyon, 

katı bir desteğe kovalent bağlama ve polimer matriks içinde tutuklama gibi genel 

immobilizasyon yöntemleri en çok kullanılan metotlar olmuştur. Örneğin, Yağız ve 
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arkadaşları (2007)  atık kızartma yağlarından Lipozyme-TL IM enzimiyle biyodizel 

üretiminde immobilizasyon desteklerinin ve metil ester veriminin etkilerini 

incelemişlerdir. Çalışmalarında, hidrokalsit ve dört farklı zeolit destek maddelerini 

kullanmışlar ve hidrokalsitin zeolite göre çok daha etkili olduğunu rapor etmişlerdir. 

Ghamgui ve arkadaşları (2004) ise, ham R.oryzae lipazını silika jel 60, 

Amberlit IRC-50, Karboksi Metil Sefadeks, Celite 545 ve CaCO3 gibi beş farklı 

malzemedeki immobilizasyonunu incelemiş; katalitik aktiviteyi koruma, lipazın termal 

kararlılığı ve maksimum adsorpsiyon kapasitesi gibi kriterlerde CaCO3 ın en iyi 

adsorbent olduğunu bildirmişlerdir.  

İmmobilize lipazların ayrıca proseslerde tekrar kullanılabilirliği ve kararlılıkları 

çalışılmış ve oldukça iyi sonuçlar elde edilmiştir (Noureddini, 2005). Yapılan bir 

çalışmada her 1 saatlik transesterifikasyondan sonra, immobilize lipaz filtrasyonla 

geri kazanılmış ve bir sonraki adım için tekrar kullanılmıştır. Bu prosedür birçok kere 

tekrarlanmış ve immobilize enziminin ne kadar süreyle kararlılığını koruduğu 

araştırılmıştır. Ban ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, R.oryaze  poliüretan 

destek maddesi üzerinde tutuklanmış ve biyodizelin üretimi saf enzimle değil tüm 

hücre ile üretimi araştırılmıştır. (Ban ve arkadaşları, 2002). Aynı çalışmada kübik 

destek maddesi üzerinde tutuklanan mikroorganizma glutaraldehit ile muamele 

edilmiş ve her iki şekilde yapılan üretimin de endüstriyel biyodizel üretimi için gelecek 

vaat edebileceği belirtilmiştir. 

Enzimatik biyodizel üretimi konusunda literatürde daha birçok çalışma 

mevcuttur. Ancak bu çalışmanın konusu biyodizel üretiminden ziyade; biyodizel 

üretimini daha ılımlı hale getiren enzimatik yöntemdeki lipaz enziminin üretimini 

kapsamaktadır. Günümüz itibariyle pahalı olan enzimatik biyodizel üretimi için daha 

ekonomik madde temini; özelikle bu maddelerin eldesinde atıklardan faydalanması 

bu konuda yapılan/yapılacak çalışmaları çok daha cazip hale getirmektedir. 

Dolayısıyla, atıkların böyle bir sektöre yönelik çalışmalarla değerlendirilmesi bu 

çalışmanın çıkış noktası olmuştur.  

 

 

1.5. Biyoproseslerde optimizasyon (Response Surface Methodology, RSM) 
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RSM, temel olarak, farklı değişkenlerin sistem üzerine etkilerini belirlemek için 

matematiksel ve istatistiksel tekniklerin bir arada kullanıldığı bir metoda 

dayanmaktadır. Son yıllarda özellikle biyoteknolojik proseslerin optimizasyonunda 

sıkça kullanılan bir metottur. Birçok proseste olduğu gibi, lipaz üretimini etkileyen 

birçok parametre vardır. Klasik optimizasyon yöntemi ile, her bir parametrenin sistem 

üzerine etkileri birer birer incelenebilir; ancak iki, üç ve hatta daha fazla parametrenin 

etkileşimlerinin de sistemi etkileme ihtimali, özellikle biyolojik üretimlerde, her zaman 

vardır. Bu anlamda RSM, klasik yöntemde çok uzun çalışma sürelerini ve 

etkileşimlerini, matematiksel ve istatistiksel yaklaşımlarla çözen bir metottur. Ampirik 

modeller ve istatistiksel analizler, çok kompleks sistemlerdeki (biyolojik proseslerde 

olduğu gibi) temel veya daha basit mekanizmaları ortaya çıkarmakta büyük önem 

taşır; böylelikle prosesin kontrolünde ve daha iyi anlaşılmasında kolaylıklar sağlamış 

olur. Birçok RSM probleminde, prosesteki cevapla (bağımlı değişken), bağımsız 

değişkenler arasındaki ilişki bilinmemektedir. Bundan dolayı, RSM de yapılması 

gereken ilk adım, prosesi bağımsız değişkenlerin bir fonksiyonu (f) olarak ifade 

edebilmek veya en azından bir yaklaşımı ortaya koyabilmektir. Eğer cevap, bağımsız 

değişkene lineer bir fonksiyonla ilgiliyse, yaklaşım fonksiyonu da birinci dereceden bir 

modeldir; sistemde veya incelenen optimum bölgede bir eğilme, kavislenme varsa 

cevap fonksiyonunda , daha yüksek dereceli bir polinom; mesela ikinci dereceden bir 

yaklaşım kullanılmalıdır. Dolayısıyla, RSM nin temel amacı, incelenen sisteme ait 

optimum işletme şartlarının veya işletim spesifikasyonlarını karşılayacak bir çalışma 

aralığının belirlenmesidir. Bu durumda klasik yöntemlerle elde edilen bazı sonuçlar, 

RSM için bir başlangıç noktası olabilir.  

 

 

 

 

 

 

2.GEREÇ VE YÖNTEM 
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2.1. Atıklar: ZKS ve Pirina 

Çalışmada kullanılan ZKS ve pirina, tüm çalışma süresince İzmir Bornova’ da 

yerleşik bulunan Günizi Belevi Zeytinyağı İşletmesinden alınmış ve alınan bu atıklar 

+4 dereceli odada depolanmıştır. Alınan karasuyun  ve pirinanın bazı fiziksel 

özellikleri bölümde incelenmiş ve Tablo 2.1 ve Tablo 2.2 de özetlenmiştir. 
 

Tablo 2.1: İşletmeden alınan ZKS un bazı fiziksel özellikleri 

pH 4.90 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (g/l) 80 

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (g/l) 55 

Askıda Kadı Madde (g/l) 15 

Yağ-Gres (mg/l) 400 

Fenol (Kafeik Asit cinsinden) (mg/l) 3500 

 

Tablo 2.2: Çalışmada kullanılan pirinaya ait bazı özellikler 
Su muhtevası (%)      

Katı madde (%) 

Yağ (%) 

Sulu pirina: 46.50 

Sulu pirina: 53.20 

Sulu pirina: 3.50 

 

  

Yukarıda fiziksel özellikleri verilen ZKS ve pirina, gerek bölümümüzde ve gerekse 

Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü’ndeki kültür koleksiyonundan seçilen dört farklı 

organizma ile fermantasyona tabii tutulmuştur.   

 

2.2 Kullanılan Mikroorganizmalar 
Rhizopus oryzae (Fungus)  

Circinella sp.BIM (Fungus)  

Streptomyces sp.EUB (Aktinomiset)  

Starmerella bombicola (Yeast) 

 

 

 

2.3. Deney Sistemi ve Yöntemler 
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2.3.1. Mikroorganizmaların Hazırlanması 
 

Rhizopus oryzae : Çalışmada R.oryzae NRLL-395 suşu kullanılmıştır. Hazır Potato-

Dextrose-Agar (PDA) ortamına ilave edilen hücreler 28 ○C de 7 gün yatık agarlarda 

tüplerde veya Petri kaplarında inkübasyona bırakılmıştır.  

 
Circinella sp.  BIM: Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından izole 

edilmiş ve stoklarından temin edilmiş olup aşağıdaki bileşime sahip ortamda 

çoğaltılmıştır (Tablo 2.3) . 

 
Tablo 2.3. Circinella sp.BIM  için katı ortam 

Madde Miktar (g/litre) 

Pepton 

Glikoz 

Agar 

İnkübasyon 

10 

20 

15 

28 ○C de 5 gün 

 
 
Streptomyces sp. EUB: Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından 

izole edilmiş ve stoklarından temin edilmiş olup aşağıdaki bileşime sahip ortamda 

çoğaltılmıştır (Tablo 2.4) . 
Tablo 2.4: Streptomyces sp.EUB  için katı GYA ortamı 

Madde Miktar (g/litre) 
Yeast Ekstrakt (YE) 

Pepton 

Glikoz 

Agar 

İnkübasyon 

5 

3 

10 

15 

28 ○C de 4 gün 

 
 
 
Starmerella bombicola :  
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Tablo 2.5: Starmerella bombicola için katı ortam 

Madde Miktar (g/litre) 

Dekstroz 

Malt Ekstrakt 

Pepton 

Agar 

İnkübasyon 

3 

3 

4 

20 

25 ○C de 3 gün 

 

İnkübasyon süresi sonunda alınan mikroorganizmalar, Tween80 yardımıyla katı 

ortamdan alınarak, ilgili fermantasyon ortamına 1 ml hacminde eklenmiştir. 

 
2.3.2. Fermantasyon Ortamı 

Zeytinyağı işletmesinden alınan ZKS, öncelikle alındığı şekliyle doğrudan veya 

seyreltilerek; ayrıca azot, karbonhidrat, indükleyici ilaveleri ile fermantasyon 

ortamında kullanılmıştır. Seyreltme işleminin yapıldığı çalışmalarda seyreltme çeşme 

suyu ila yapılmıştır. Böylelikle mikroorganizmalar için gerekeli olabilecek bazı 

minerallerin çeşme suyu ila sağlanıldığı düşünülmüştür. Hazırlanan besi yerleri 250 

ml lik Erlenmayerlere 50 ml olacak şekilde konulmuş ve pH= 6-6.2 ye ayarlanmıştır. 

Erlenlerin ağzı bir pamuk tıpa ve alüminyum folyo ile kapatılmıştır. Bu şekilde 

hazırlanan besiyeri 121 ○C de 20 dakika süreyle otoklavda sterillenmiştir. Soğuyan 

erlenlere 1 ml mikroorganizma ekimi yapılarak, 150 rpm ve 30 ○C de çalışan orbital 

çalkalayıcılarda fermantasyona bırakılmıştır. 

Pirina ile yapılan katı kültür (KKF) çalışmalarında ise pirina farklı nem ve madde 

bileşimlerinde ZKS den elde edilen sonuçların ışığı altında, sadece R.oryzae ile lipaz 

üretiminde kullanılmıştır. 

 

2.3.3. Enzim Aktivitesi 
 

2.3.3.1. Enzim Kaynağı-1 
Derin kültür kültivasyon ortamından alınan örnekler mavi-bant süzgeç kağıdından 

süzülmüş, süzüntü daha sonra olası katı maddeleri uzaklaştırmak için de 5000 rpm 

de 5 dak süreyle santrifüjlenmiştir. Supernatant, enzim kaynağı olarak daha sonra 

aktivite ölçümlerinde kullanılmıştır. 
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2.3.3.2. Enzim Kaynağı-2/ Ekstraksiyon I  
Pirina ile yapılan üretimde, ekstraksiyon işlemi, kuru maddenin(15g) 2 katı 

hacimde(30 ml) su eklenip büyük partiküllerin bagetle ezilerek küçültülmesinin 

ardından 30 dakika beklendikten sonra cendere beziyle süzülerek gerçekleştirilmiştir. 

Süzüntüden 2 ml Eppendorf mikrosantrifüj tüplerine alınmış, santrifüjlemeden sonra 

supernatant kısmı enzim kaynağı olarak lipaz aktivite ölçümünde kullanılmıştır. 

 

2.3.3.3. Enzim Kaynağı-2/ Ekstraksiyon 2 
Projenin KKF ile ilgilenen ekibi, çalışma süreci içinde enzimin katı kültür 

ortamından ekstraksiyonu için araştırmalar yapmış ve enzim aktivitesi tayini için 

aşağıda verilen metodun daha iyi sonuçlar verdiği kanısına varmıştır. 

 Katı kültür besi ortamında üretilen lipaz enzim örneğinin ekstraksiyonu için, 

üretimi sürdürülen ortamları içeren Erlenmayer’ lerden her gün bir tanesi alınarak 

hücrelerin üzerine 75 mL fosfat tamponu çözeltisi (pH 7.0) ilave edilmiş ve karışım 1 

dakika boyunca Waring marka homojenizatörde homojenize edilmiştir. Homojenize 

edilmiş karışımlar 250 mL’ lik erlenlere alınmış ve bu erlenler çalkalayıcıya 

yerleştirilmişlerdir. Erlenler 250 rpm sabit hızda 2 saat çalkalandıktan sonra, erlen 

içeriği önce cendere bezinden süzülmüştür. Ardından santrifüjlenen ortam içeriğinden 

elde edilen berrak süpernatant daha sonra adi filtre kağıdından da süzülmüştür ve 

ham lipaz ekstraktı olarak aktivite tayin çalışmasında kullanılmıştır ((Macris vd., 1996; 

Palma vd., 2000; Mahadik vd., 2002; Uozaki vd., 1997; Sağlam vd., 2005). 

 

2.3.3.4. Enzim Aktivitesi Tepkime Karışımı  
Tepkime kabı içine toplam sulu evre hacminin %10 u kadar  NaCl ve CaCl2 de 

oluşan tuz çözeltisi, %0.5 i 0.5N NaOH, %0.5 i 0.5 N bütirik asit, % 1 tribütirin 

eklenmiştir. Tepkime kabı, çalışma hacmi 50 ml dir. 

 

2.3.3.5. Enzim Analizi 
Enzim analizi bu projeden alınan Mettler-Toledo T50 Serisi pH-Stat sistemiyle 

“başlangıç tepkime hızı” metoduna göre gerçekleştirilmiştir (Resim 2.1). Tepkime 

ortamı tribütirin (substrat), NaCl, CaCl2, NaOH ve bütirik asit içermektedir. Bu metoda 

göre, ortamın pH s 7 ye, sıcaklığı ise 35 ○C ye ayarlanır. Enzim çözeltisi 

(fermantasyon ortamından alınan örnek) tepkime kabına gönderilerek tepkime 

başlatılır. Tepkime sonucu oluşan yağ asidini nötrleştirmek için cihaz tepkime 
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ortamına belli aralıklarla NaOH gönderir. Cihazın zamana karşı gönderdiği NaOH 

miktarından yola çıkarak enzim aktivitesi tayini yapılır. Bu çalışmada enzim aktivitesi, 

1 μmol/dak yağ asidini, çalışılan toplam sıvı hacmi başına açığa çıkaran enzim 

miktarı olarak tanımlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.1: pH-stat sistemi 

 

2.3.3.6. Ekstraktların Lipaz Aktivitelerinin Belirlenmesi 
 
Elde edilen ham lipaz ekstraktlarının lipaz aktiviteleri, sürfaktan içermeyen zeytin 

yağı emülsiyon yöntemine göre belirlenmiştir (Uozaki ve ark., 1997, Sağlam ve ark., 

2005). 250 mL’lik erlenlere 1 mL zeytinyağı (Riviera tipi), 0.5 mL 0.1 M CaCl2, 3 mL 

fosfat tamponu (pH 7.0) ve 5 mL saf su ilave edildikten sonra erlenler çalkalayıcıya 

yerleştirilmişlerdir. Çalkalamalı inkübatörde 37 ºC’ de 10 dakika çalkalandıktan sonra 

erlenlere 1 mL lipaz ekstraktları eklenmiş ve 20 dakika daha çalkalama işlemine 

devam edilmiştir. Bu süre sonunda erlenlere 20 mL aseton:etanol (1:1, v/v) katılarak 

enzim denatüre edilmiştir. Karışım daha sonra 0.02 M NaOH ile fenolftalein 

katalizörlüğünde Schott marka titratör ile titre edilmiştir. Aynı koşullarda enzim 

ekstraktı bulunmayan “kör” deneme de yürütülmüştür. Ekstraktların spesifik aktivite 

değerleri aşağıda verilen formüle göre hesaplanmıştır: 

 

    ö       Eşitlik 2.1. 
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Vö = Örnek için sarfedilen NaOH 

hacmi (mL) 

Vk = Kör için sarfedilen NaOH 

hacmi (mL) 

N = NaOH konsantrasyonu (mol/L) 

 

ünite (U) lipaz aktivitesi, 1 dakikada 

zeytin yağından enzim tarafından açığa 

çıkarılmış yağ asitlerinin μmol miktarı 

olarak belirtilmiştir. Toplam 

aktivite ise yukarıdaki formüle göre 

bulunmuş spesifik aktivitenin, toplam 

ekstrakt hacmi ile çarpılması sonucu 

bulunan değerdir (Sağlam vd., 2005). 

 
Toplam Lipaz Aktivitesi (U) = Spesifik Lipaz Aktivitesi (SLA)(U/ml)* Toplam 
ekstrakt hacmi(ml) 

 

2.3.4. Biyoreaktörde Lipaz Üretimi 

2.3.4.1.Derin kültür 
 Çalışmada,  pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen konsantrasyonu, karıştırma hızı gibi 

işletim parametrelerinin ölçüldüğü (veya kontrol edilebildiği) modüllere sahip, 1 , 3 ve 

30L lik biyoreaktör kullanılmıştır (Resim 2.2-2.4). 150 litrelik biyoreaktörün buhar 

jeneratörüyle sterilizasyonunda yeterli basınca çıkılamadığından, 150 litrelik reaktörle 

maalesef üretim yapılamamıştır. 
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Resim 2.2: 1 L hacimli biyoreaktör 
 
 

 

Resim  2.3: 3 L hacimli biyoreaktör Resim 2.4: 30 L hacimli biyoreaktör 

2.3.4.2. Katı Kültür  

 Pirina ile yapılan lipaz üretiminde, erlenlerde yapılan deneylere ilaveten 22 L 

hacimli bir katı kültür fermentörü de kullanılmıştır (Resim 2.5).  Fermentör sıcaklık 



34 
 

kontrollü, üzerinde çeşitli sensör girişleri bulunan, paslanmaz çelikten yapılmış ve 

aseptik olarak çalışabilen bir sisteme sahiptir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim. 2.5: Katı kültür fermentörü 

 

2.3.5. Tüm Hücre İmmobilizasyonu 
 

2.3.5.1. Fiziksel Adsorpsiyon 
Rhizopus oryzae fiziksel adsorbsiyonla doğal bir destek malzemesi olan kabak lifine 

(Loofa sponge) tutuklanmıştır. Tutuklamada kullanılan destek malzemesi 55x20x0.8 

mm boyutlarında hazırlanmış, muhtemel toksik kimyasalları uzaklaştırmak için iki kez 

saf su içerisinde otoklavlanmıştır. Daha sonra destek malzeme paslanmaz çelik tel ile 

L-şeklinde erlenlere sabitleştirilmiş ve 50 ml ortam ilave edilerek fermantasyona 

bırakılmıştır (Resim 2.6). 

 

 

Önce Sonra 

Su ceketi girişi
Su ceketi çıkışı

Gözleme penceresi

Örnek alma noktası

Su ceketi girişi
Su ceketi çıkışı

Manuel karıştırma 
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Resim 2.6: R.oryzae nin kabak lifine immobilizasyonu 

 
2.3.5.2. Aljinat içinde tutuklama 

 
Rhizopus oryzae fiziksel adsorpsiyonla tutuklamanın yanı sıra, aljinat 

tanecikleri içerisinde hapsetme yöntemi ile de tutuklanmıştır. Bunun için %3 (v/w) Na-

aljinat uygun oranda inokulant ile aseptik koşullarda karıştırılmış, oluşan süspansiyon 

% 3(v/w) CaCl2 içine peristaltik pompa yardımıyla damlatılarak aljinat tanecikleri 

oluşturulmuştur. Oluşan tanecikler 4 saat süreyle düşük hızda manyetik karıştırıcı ile 

karıştırılmış ve elde edilen tanecikler, belirli oranlarda alınarak 50 ml ortam içine 

aktarılmıştır. 

 

2.3.6. Enzim (Lipaz) Saflaştırma 
 

Enzim üretiminin maksimum olduğu kültivasyon süresinin sonunda, miseller 

Whatman filtre kağıdı ile süzülerek uzaklaştırıldı. Filtrat 10 000 x g de 20 dak 

santrifüjlendi ve elde edilen süpernatant lipaz saflaştırılmasında kullanıldı. Proteolitik 

degradasyonu ve mikrobiyal büyümeyi önlemek için, elde edilen sıvı üzerine 0.002 M  

benzamidin ve %0.02 sodyum azid ilave edildi. Daha sonra son konsantrasyonu 1 M 

olacak şekilde amonyum sülfat eklendi ve pH =8 e ayarlandı. Ortam 4ºC de 10000xg 

de 20 dak santrifüjlendikten sonra, çöken proteinler uzaklaştırıldı. Süpernatan, 1 M 
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amonyum sülfat içeren 0.02 M Tris-HCl (pH=8) tamponu ile dengelenmiş ve bu proje 

ile satın alınmış Sepharose kolona verildi. Kolon, bağlanmamış proteinleri 

uzaklaştırmak için 10 kolon hacmi kadar tampon A ile yıkandı.  Lipaz 0.02 M Tris-HCl 

tamponundaki amonyum sülfatın 0 - 1 M aralığındaki konstantrasyon gradyentine 

karşı elue edildi ve 2 ml/dak akış hızında 10 ml lik fraksiyonlar toplandı. Lipaz 

aktivitesi içeren fraksiyonlar daha sonra bir araya getirildi; konsantre edilerek daha 

önceden 0.15 M  NaCl içeren  0.02 M Tris-HCl tamponu ile dengelenmiş Sephadex 

kolona elüsyon hızı 0.5 ml/dak olacak şekilde yüklendi. Tüm saflaştırma işlemleri 4 ºC 

de gerçekleştirildi. Biriktirilen aktif lipaz fraksiyonlar ultrafiltrasyonla konsantre 

edilerek -20 ºC de muhafaza edildi.  

 

2.3.7. Protein Tayini 
Protein tayini için Biüret protein analizi kullanılmıştır. Duyarlılığı düşük (1 – 10 

mg/ml) olmakla beraber, pratikliği nedeniyle geniş çapta kullanılan bir yöntemdir. 

Reaksiyonun esası belirteçteki bakır (Cu2+) iyonlarının peptid azotlarına bağlanması 

sonucu alkali çözeltide 550 nm’ de maksimum absorbsiyon gösteren renkli bir 

kompleksin oluşumuna dayanır. Cu2+ iyonlarının ana zincire bağlanması nedeniyle 

amino asit çeşitlerinin ölçümler üzerinde herhangi bir önemli etkisi yoktur. Standart 

olarak BSA çözeltisi kullanılmıştır. 

Protein analizine ait veriler Şekil 2.1’ de verilen protein standart grafiğinden 

yararlanılarak hesaplanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1: Protein Tayini Standart Eğrisi Grafiği 
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2.3.8. Jel Elektroforez 
Enzim molekül ağırlığı, sodyum dodesil sülfat poliakrilamid jel elektroforezi 

(SDS-PAGE) yöntemi ile %12 poliakrilamid ve %0.1 SDS varlığında, Bio-Rad Mini 

Protein II Dual Slab Cell cihazı kullanılarak gerçekleştirildi. Analizde düşük molekül 

ağırlıklı marker kiti kullanıldı ve jeller Coomassie birilliant mavisi ile boyandı.  

 

2.3.9. Lipaz immobilizasyonu 
Biyodizel üretiminde kullanılacak olan enzim immobilizasyonu için silika jel 

kullanıldı. Bunun için silika jel bir ön hazırlama işlemine tabii tutuldu. 1 g kuru silika jel 

alınıp, 20 ml asetondaki %15 lik 3-aminopropiltrietoksisilan ile karıştırılarak 50 º C de 

2 saat süreyle silanize edildi. Silanize edilmiş silika jeller daha sonra suyla yıkanarak 

60 º C de 2 saat süreyle kurutuldu.  Kuru silika jel 0.01 M fosfat tamponunda (pH 7) 

süspanse edildi ve üzerine 2 ml %25 lik glutaraldehit eklenerek 20 º C de 2 saat 

süreyle karıştırıldı. Glutaraldehitle aktive olmuş silika jel 0.01 M fosfat çözeltisiyle 

yıkandıktan sonra yine aynı çözelti içinde süspanse edildi. Yine fosfat tamponunda 

hazırlanmış 2 ml enzim çözeltisi aktive edilmiş silika jel süspansiyonu içine ilave 

edildi ve 2 saat süreyle 20 º C de karışımı sağlandı. İmmobilize edilmiş enzim 

filtrasyonla ayrıldıktan sonra, suyla yıkandıktan sonra oda sıcaklığında 1 gece 

kurumaya bırakıldı.  

 

2.3.10. Biyodizel Üretimi 
Biyodizel üretimi soya yağı ve metanol karışımının 2 mmol/9mmol olduğu bir 

karışımda ve 200 rpm ve  40 C de 24 saat reaksiyonuyla gerçekleştirildi. Bu karışıma 

son çözeltinin konsantrasyonu % 10 (w /w)  olacak şekilde su ilave edildi. Reaksiyon, 

ortama %30 (w /w) oranında kısım 2.3.9 da anlatılan immobilize lipaz ekleyerek 

gerçekleştirildi. Lipaz aktivitesinde kayıplara neden olmamak için metanol, 

başlangıçta ve reaksiyon esnasında ortama belirli aralıklarla eklendi. Oluşan 

esterlerin takibi gaz kromatografisi yöntemiyle takip edildi; verim ise oluşan metil 

esterlerin reaksiyonda kullanılan soya yağına oranı olarak tanımlandı.  

 

 

 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
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3.1. Zeytin Kara Suyu (ZKS) ile Yapılan Çalışmalar  

 
Projenin bu aşaması en uygun mikroorganizma seçimini kapsadığından, 

deney esnasında görsel olarak çoğalmanın olup olmadığı ve 45.saatte alınan 

örneklerdeki en yüksek enzim aktivitesi ölçüm değerleri temel alınmıştır. Burada 

verilen her bir değer en az iki ölçümden elde edilen ortalama değerlerdir. 

 

3.1.1. Rhizopus oryzae ile Lipaz Üretimi 
Bu kısımda zeytinyağı işletmesinden alınan ZKS doğrudan doğruya seyreltme 

yapılmaksızın R.oryzae ile kültivasyona bırakılmış ancak izlenen 7 gün içerisinde ne 

mikroorganizma gelişimi ne de aktivite kaydedilmiştir. Dolayısıyla, takip eden 

çalışmalara ZKS çeşme suyu ile seyreltilerek devam edilmiştir.  

 

3.1.1.1. Seyrelme Oranının Etkisi 
ZKS farklı oranlarda çeşme suyu ile seyreltilmiş, pH değerleri 6.2 ye ayarlandıktan 

sonra otoklavlanmış ve sonrasında 1 ml spor çözeltisi ile inoküle edilmiştir. Erlenler 

28 ○C de 120 rpm de orbital çalkalayıcıda kültivasyona bırakılmıştır. Bu kısımda elde 

edilen sonuçlar Tablo 3.1 de görülmektedir. 

 
Tablo 3.1. Farklı oranlarda seyreltilmiş ZKS ile lipaz üretimi 

 

Parametre 
Seyrelme Oranı* 

1/1 1/2 1/10 1/20 1/30 1/50 

Enzim Aktivitesi (μmol/litre.dk) -- -- -- -- -- -- 

Çoğalma -- ++ + -- -- -- 

*Seyrelme Oranı : ZKS/Toplam Hacim 

 

Tablodan da  görüldüğü gibi, 1/2 ve 1/10 seyreltmelerde R.oryzae 

çoğalmasına rağmen enzim aktivitesi ölçülememiştir. Bu sonuçlar, ZKS içerisinde 

bulunan maddelerin, R.oryzae den lipaz üretimi için yeterli olmadığı ve bazı 

nutrientlerin ortama ilave edilmesi gerektiği fikrini ortaya koymuştur. Biyolojik 

proseslerde karbon ve azot kaynağı temel besin ihtiyaçlarından en önemlileridir. Bu 

yüzden bundaki sonraki adımda, ortama karbon kaynağı olarak glikoz ve azot 
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kaynağı olarak da yeast ekstrakt farklı oranlarda ve farklı kombinasyonlarda ortama 

ilave edilmiştir. 

 

3.1.1.2. Karbon ve Azot İlavesinin Etkisi  
 Bu aşamada, ZKS ortamı %1 (v/w) glikoz ve %0.5 YE ile desteklendi.    Tablo 

3.2 den da görüldüğü gibi, yapılan tüm deneylerde enzim aktivitesine rastlandı. 

 

Tablo 3.2. Farklı oranlarda seyreltilmiş ZKS ve %1 (v/w) glikoz-%0.5 (v/w)  YE ile 

desteklenmiş ortamda  lipaz üretimi 

 

Parametre 
Seyrelme Oranı* 

1/1 1/2 1/10 1/20 1/30 1/50 

Enzim Aktivitesi(μmol/litre.dk) 0 7.4 7.0 6.0 3.6 2.4 

*Seyrelme Oranı : ZKS/Toplam Hacim 

 

 

Ölçülen bu aktiviteler, üretilen lipazın hücre dışı olması durumunda elde edilen 

değerlerdir. Lipazın hücre içinde veya R.oryzae nin misel yapısında kalmış hücre 

duvarlarına bağlı olabilecek lipazın da olabileceği düşüncesiyle, alınan Erlen 

örneklerindeki biyokütle 20 saniye süreyle Waring tipi homojenizatörde 

parçalanmıştır. Homojenize edilen biyokütle süspansiyonunun daha sonra filtrasyonla 

ve santrifüjleme ile katı kısmı sıvıdan ayrılmış ve sıvı kısmı enzim kaynağı olarak 

kullanılmıştır. Ölçülen enzim aktivite deneyleri Tablo 3.3 de verilmiştir. 

 
Tablo 3.3. Farklı oranlarda seyreltilmiş ZKS ve %1 (v/w) glikoz-%0.5 (v/w) YE ile 

desteklenmiş ortamda  lipaz üretimi (Homojenizasyon sonrası) 

 

Parametre 
Seyrelme Oranı* 

1/1 1/2 1/10 1/20 1/30 1/50 

Enzim Aktivitesi(μmol/litre.dk) 0 9.1 8.4 7.2 4.8 3.2 

*Seyrelme Oranı : ZKS/Toplam Hacim 

 

Tablodan da görüleceği üzere, homojenizasyon öncesi ve sonrasında ölçülen 

enzim aktivite değerleri karşılaştırıldığında, homojenizasyon sonrasında ölçülen lipaz 
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aktivitesinde %20 ile %30 oranında artışa neden olmuştur. Ayrıca en yüksek aktivite 

değerleri 1/2 seyrelme oranında elde edilmiştir. Bundan dolayı takip eden deneylerde 

seyrelme oranı 1/2 olarak alınmıştır.  

 

3.1.1.3. ZKS+YE Ortamda Lipaz Üretimi 
İşletmelerden alınan ZKS içinde bir miktar karbonhidrat bulunabilmektedir. 

ZKS içindeki karbonhidratın mikroorganizmalar için yeterli olabileceği, ancak ZKS nin 

kesinlikle azot kaynağı ile desteklenmesi fikrine göre bundan sonraki deneyde; 

ortama farklı konsantrasyonlarda sadece YE eklenmiş ancak glikoz ilavesi 

yapılmamıştır. Yapılan deneyler sonucunda erlenlerin tümünde çok az çoğalmasına 

rağmen lipaz aktivitesi ölçülememiştir. Bunun sonucu olarak, ZKS den lipaz üretimi 

için R.oryzae ‘ nin kesinlikle karbonhidrat ve azot kaynağı ile desteklenmesi gerektiği 

anlaşılmıştır. 

 

3.1.1.4. ZKS+Glikoz+YE Olan Ortamda YE Konsantrasyonunun Etkisi 
Bu kısımda kontrol amaçlı 1/1 oranında (seyrelme olmadan) ve 1/2 oranında 

seyrelmiş ZKS içeren ortamda %1 oranında glikoz konmuş ve ortama %0.25, %0.5 

ve %1 (v/w) olmak üzere üç farklı konsantrasyonlarda azot (YE) eklenmiştir. Bir 

önceki deneyde homojenizasyon etkisini konfirme etmek için bu denemede de 

homojenizasyon işlemi öncesi ve sonrasında lipaz aktivite ölçümü gerçekleştirilmiştir.  

Elde edilen sonuçlar Tablo 3.4 ve Tablo 3.5 de gösterilmiştir. 

 

Tablo 3.4. Farklı oranlarda seyreltilmiş ZKS ve %1 (v/w) glikoz-değişen YE 

konsantrasyonları ile desteklenmiş ortamda  lipaz üretimi (Homojenizasyon öncesi) 

 

 YE(%,v/w) 

Seyrelme Oranı  0.25 0.5 1.0 

1/1 Enzim Aktivitesi 
(μmol/litre.dk) 

0.84 12 0 

1/2 3.6 16.8 13.6 

 

 

 Tablo 3.5. Farklı oranlarda seyreltilmiş ZKS ve %1 (v/w) glikoz-değişen YE 

konsantrasyonları ile desteklenmiş ortamda  lipaz üretimi (Homojenizasyon sonrası) 
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 YE(%,v/w) 

Seyrelme Oranı  0.25 0.5 1.0 

1/1 Enzim Aktivitesi 
(μmol/litre.dk) 

1.2 15.6 0 

1/2 5.6 20.4 12.4 

 

Homojenizasyon deney sonuçlarının da gösterdiğine göre, bir miktar enzim ya 

hücre içinde veya misel yapısı içinde kalmaktadır. Homojenizasyonla enzim 

aktivitesinde artış gözlenmesine rağmen, bundan sonraki deneylerde sadece hücre 

dışına salgılanan enzim aktivitesi ölçülmüştür. 

 

3.1.1.5. Zeytinyağının Substrat ve İndüksiyon Etkisi 
 Biyolojik proseslerde, istenen ürün için indükleyici bir ajanın ortama ilavesi, 

mikroorganizmanın üretim için indüksiyon etkisi yaratabilmektedir. Bu fikirden yola 

çıkarak, yağları hidroliz eden bir enzim olan lipaz için ortama zeytinyağı ilave 

edilmiştir. R.oryaze nin ortama eklenen yağı substrat olarak kullanabileceği 

düşüncesiyle de ortamdan glikoz çıkarılmış ve yağın hem karbon kaynağı hem de 

indükleyici ajan olarak biyoprosesde yer alması beklenmiştir. 

 Kontrol olması açısından, hem seyrelmenin olmadığı hem de daha önce 

optimum seyrelme oranı olan 1/2 seyreltme ile ZKS bulunan ortama %0.5 YE+%1 

Zeytinyağı ilave edilmiş ve hazırlanan erlenler kültivasyona bırakılmıştır. Elde edilen 

sonuçlar Tablo 3.6 da verilmiştir. 

 
Tablo 3.6: Farklı oranlarda seyreltilmiş ZKS ve %1 (v/v) Yağ-%0.5 YE ile 

desteklenmiş ortamda  lipaz üretimi. 

  

Seyrelme Oranı 
Aktivite 

(μmol/litre.dk) 

1/1 0 

1/2 52.8 

 

Tablodan da görüleceği gibi, ortama zeytinyağı ilavesi ile 1/2 seyrelme ortamındaki 

aktivitede artış kaydedilmiştir.  
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3.1.1.6. Zamanla Lipaz Üretim Değişimi 
Ortamda eklenen YE konsantrasyonunun yeterli veya aşırı olup olmadığını 

kontrol etmek amacıyla üç farklı YE konsantrasyonunda enzim üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada zeytinyağı konsantrasyonu %1 (v/v) değerinde sabit 

tutulmuştur. Ayrıca, zamanla aktivitedeki değişimi görmek amacıyla; daha önceki 

denemelerde olduğu gibi sadece 45. saatte değil, farklı fermantasyon sürelerinde 

örnekleme yapılmıştır. Sonuçlar Şekil 3.1-3.3 de verilmiştir. 
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Şekil 3.1: ZKS+%0.25 YE+%1 Zeytinyağı bulunan ortamda zamanla lipaz 

üretimi değişimi 
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Şekil 3.2: ZKS+%0.5 YE+%1 Zeytinyağı bulunan ortamda zamanla lipaz 

üretimi değişimi 
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Şekil 3.3: ZKS+%1 YE+%1 Zeytinyağı bulunan ortamda zamanla lipaz üretimi 

değişimi 

 

Görüldüğü gibi %1 YE bulunan ortamda lipaz aktivitesi diğerlerine göre oldukça 

yüksek olarak ölçülmüştür. Sonuçlar Şekil 3.4 de kıyaslama yapılabilmesi için toplu 

halde verilmiştir. 
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Şekil 3.4: ZKS +%1 Zeytinyağı  ve farklı YE konsantrasyonlarında zamanla 

lipaz üretimi değişimi. (YE, % v/w : ● 0.25, ♦ 0.5, ■ 1.0) 

 

Bu sonuçlara göre zeytinyağı işletmelerinden alınan ZKS kesinlikle bir azot kaynağı 

ile desteklenmelidir. Çalışmanın diğer aşamalarında (mikroorganizma seçimi 
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tamamlandıktan sonra) diğer (anorganik-organik) azot kaynaklarının etkisi 

incelenecektir. 

 

3.1.2. Circinella sp.BIM  ile Lipaz Üretimi 
Bir fungus türü olan Circinella sp. ile yapılan deneyler, yine bir fungus olan 

R.oryzae den elde edilen sonuçlarla oldukça benzerlik göstermektedir. Bu yüzden 

sonuçlar  detay anlatılmaksızın aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır. 

 

3.1.2.1. Seyrelme Oranının Etkisi 
 

Tablo 3.7: Farklı oranlarda seyreltilmiş ZKS ile lipaz üretimi 

 

Parametre 
Seyrelme Oranı* 

1/1 1/2 1/10 1/20 1/30 1/50 

Enzim Aktivitesi (μmol/litre.dk) -- -- -- -- -- -- 

Çoğalma -- + + -- -- -- 

*Seyrelme Oranı : ZKS/Toplam Hacim 

 

 

3.1.2.2. Karbon ve Azot İlavesinin Etkisi  
 
Tablo 3.8: Farklı oranlarda seyreltilmiş ZKS ve %1 (v/w) glikoz-%0.5 (v/w)  YE ile 

desteklenmiş ortamda  lipaz üretimi 

 

Parametre 
Seyrelme Oranı 

1/1 1/2 1/10 1/20 1/30 1/50 

Enzim Aktivitesi(μmol/litre.dk) 0 6.8 6.0 4.3 -- -- 

 

 

 

3.1.2.3. ZKS+YE Ortamda Lipaz Üretimi 
“Ne mikroorganizma artışı ne de enzim aktivitesine rastlanmıştır.” 

 
3.1.2.4. ZKS+Glikoz+YE Olan Ortamda YE Konsantrasyonunun Etkisi 
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 Tablo 3.9: Farklı oranlarda seyreltilmiş ZKS ve %1 (v/w) glikoz-değişen YE 

konsantrasyonları ile desteklenmiş ortamda  lipaz üretimi  

 YE(%,v/w) 

Seyrelme Oranı  0.25 0.5 1.0 

1/1 Enzim 
Aktivitesi 

(μmol/litre.dk) 

0 15.6 0 

1/2 11.2 20.4 12.4 

 

3.1.2.5. Zeytinyağının Substrat ve İndüksiyon Etkisi 
 

Tablo 3.10: Farklı oranlarda seyreltilmiş ZKS ve %1 (v/v) Yağ-%0.5 YE ile 

desteklenmiş ortamda  lipaz üretimi. 

  

Seyrelme 
Oranı 

Aktivite 
(μmol/litre.dk) 

1/1 10.2 

1/2 40.8 

 

3.1.2.6. Circinella sp. BIM den Zamanla Lipaz Üretiminin Değişimi 
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Şekil 3.5: ZKS+%0.25 YE+%1 Zeytinyağı bulunan ortamda zamanla lipaz üretimi 

değişimi 
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Şekil 3.6: ZKS+%0.5 YE+%1 Zeytinyağı bulunan ortamda zamanla lipaz 

üretimi değişimi 

   

 

Şekil 3.7: ZKS+%1 YE+%1 Zeytinyağı bulunan ortamda zamanla lipaz üretimi 

değişimi 
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Şekil 3.8: ZKS +%1 Zeytinyağı  ve farklı YE konsantrasyonlarında zamanla 

lipaz üretimi değişimi. (YE, % v/w : ● 0.25, ♦ 0.5, ■ 1.0) 

 

Şekil 3.8 den de görüldüğü gibi ZKS+%1 zeytinyağı bulunan ortamda ölçülen lipaz 

aktiviteleri birbirine çok yakın değerlerdedir. Bu durum, Circinella sp. BIM için ortama 

düşük miktarlarda da olsa azot ilavesinin yapılması gerektiği, artan azot miktarının 

enzim üretim mekanizmasında, yüksek aktivite anlamında, çok fazla değişiklik 

yapmadığı anlamına gelebilmektedir. 

 

3.1.3. Streptomyces sp. ve Starmerella bombicola ile Lipaz Üretimi 
 

R.oryzae ve Circinella sp. için yapılan tüm deneyler bu iki mikroorganizma içinde 

yapılmıştır. Ancak yapılan bazı çalışmalarda Streptomyces sp. nin üremesi 

gözlenirken, herhangi bir enzim aktivitesi ölçülememiştir. S.bombicola ise ZKS 

bulunan ortamların hiç birisinde ne üremiş ne de enzim üretimine neden olmuştur. 

Dolayısıyla projenin bundan sonraki aşamasında, bu iki organizma çıkarılmıştır. 

Optimizasyon çalışmaları sonucunda da en yüksek lipaz üretimini sağlayan 

mikroorganizma bu proje için ana mikroorganizma olarak seçilmiştir. 
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3.2. Pirina ile Erlenlerde Yapılan İlk Denemeler 
 

3.2.1. Deneme 1: Pirina nın doğrudan kullanımı 
 

+4°C’ de tutulan yaş pirinanın nem oranı %40 bulunmuştur. Buna göre 500 ml’lik 

erlenlerde 20g yaş pirinayla hazırlanan %40 neme sahip ortamda üretim 

gerçekleştirilmiştir (herhangi bir besin elementi eklemesi yapılmamıştır). Hazırlanan 

erlenler 30°C’ lik inkübatörde inkübe edilmişlerdir 

 

7 günlük inkübasyon sonunda erlenlerde herhangi bir üreme ve aktivite 

gözlenememiştir (Tablo 3.11). 

 

Tablo 3.11: Prina ile doğrudan lipaz üretimi 

Erlen özellikleri %40 nemli pirina 

Aktivite 

(μmol/litre.dk) 

- 

 

 

3.2.2. Deneme 2 : Tuz çözeltisi ile destekli pirinanın kullanımı 
 

Yaş pirinanın mevcut nemi, 80 °C’ deki Pastör fırınında 4 saat tutularak 

uzaklaştırılmıştır. Kurutmadan sonra elde edilen 15g kuru pirina, Tablo 3.12 deki 

bileşimi içeren 15 ml çözelti ile(pH=6,00; 1M NaOH ile) %50 nemlendirilmiştir; 

 

Tablo 3.12: Tuz çözeltisi 

Kullanılan kimyasallar g/L 

NH4NO3 5 

KH2PO4 5 

MgSO4.7H2O 1 

NaCl 1 

 

Hazırlanan nemli ortam, 500 ml’ lik erlenlerde 30°C’ de inkübe edilmiştir. Erlenlerde 

zayıf bir üreme gözlenmiş ancak aktivite ölçülememiştir (Tablo 3.13) 
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Tablo 3.13: Tuz çözeltisi ile desteklenmiş ortamda lipaz üretimi 

Erlen özellikleri %50 nemli pirina

Aktivite 

(μmol/litre.dk) 

- 

 

 

3.2.3. Deneme 3 : Tuz çözeltisi ve mineral destekli pirinanın kullanımı 
Yaş pirinanın mevcut nemi, 80 °C’ deki Pastör fırınında 4 saat tutularak 

uzaklaştırılmıştır. Kurutmadan sonra elde edilen 15g kuru pirina, aşağıdaki 

elementleri içeren 15 ml çözelti ile(pH=6,00 1M NaOH ile) %50 nemlendirilmiştir 

(Tablo 3.14). 

 
Tablo 3.14: Tuz çözeltisi ve mineral  destekli ortam bileşimi 

Kullanılan kimyasallar g/L 
NH4NO3 5 

KH2PO4 5 

MgSO4.7H2O 1 

NaCl 1 

MnSO4 0.8 

ZnSO4.7H2O 1.7 

FeSO4.7H2O 2.5 

 

Hazırlanan nemli ortam, 500 ml’ lik erlenlerde 30°C’ de inkübe edilmiştir. 

 

Belirli saatlerde alınan örneklerden enzimin ekstraksiyonu Kısım 2.4.3 de 

anlatıldığı gibi yapılmış, lipaz aktivitesi de daha önce anlatıldığı gibi pH Stat sistemi 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  Zamanla ölçülen lipaz aktivite değerleri Tablo 3.15 de 

verilmiştir. 
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Tablo 3.15: Tuz çözeltisi ve mineral  destekli ortamda lipaz üretimi (%50 nemli 

pirina) 

Zaman 

 (saat) 

Aktivite 

(μmol/litre.dk)  

69 

93 

117 

124.8  

148.8 

150.7 

  

Tablodan da görüldüğü gibi, R.oryzae zeytinyağı işletmeleri katı atığı olan 

pirinayı  bazı tuz ve minerallerin eklenmesiyle besi ortamı olarak kullanabilmektedir.  

 Benzer çalışmalar diğer üç mikroorganizma için de tekrarlanmıştır. Yapılan 

çalışmalarda, Circinella sp. BIM içeren (pirina+tuz çözeltisi+ mineral ) ortamında 

üreme olmasına rağmen kayda değer lipaz aktivitesi ölçülememiştir. Streptomyces 

sp. EUB ve S.bombicola da ise ne üremeye ne de enzim aktivitesine rastlanmıştır. 

Dolayısıyla bundan sonraki katı kültür ortamında yapılacak çalışmalarda R.oryzae 

model mikroorganizma olarak seçilmiştir. 

 

3.3. Mikroorganizma İçin Besi Ortamı Optimizasyonu 
 Yapılan ön denemeler sonucunda, R.oryzae nin en yüksek lipaz aktivitesi 

gösteren mikroorganizma olduğu; işletmeden alınan ZKS nin doğrudan 

kullanılamadığı, bunun için belirli oranda seyrelme yapılması gerektiği ve ayrıca 

ortama azot ilavesinin kesinlikle gerekli olduğu bulunmuştu. Yapılan bu klasik 

metodolojiye alternatif olarak, “Cevap Yüzey Metodu (Response Surface 

Methodology, RSM)” ile ZKS den lipaz üretimi için bir dizi deney tasarlanmıştır. Bu 

deneylere geçmeden önce RSM hakkında kısa bilgi vermek yerinde olacaktır. 

 

3.3.1. RSM 
RSM, temel olarak, farklı değişkenlerin sistem üzerine etkilerini belirlemek için 

matematiksel ve istatistiksel tekniklerin bir arada kullanıldığı bir metoda 

dayanmaktadır. Son yıllarda özellikle biyoteknolojik proseslerin optimizasyonunda 

sıkça kullanılan bir metottur. Birçok proseste olduğu gibi, lipaz üretimini etkileyen 

birçok parametre vardır. Klasik optimizasyon yöntemi ile, her bir parametrenin sistem 

üzerine etkileri birer birer incelenebilir; ancak iki, üç ve hatta daha fazla parametrenin 

etkileşimlerinin de sistemi etkileme ihtimali, özellikle biyolojik üretimlerde, her zaman 
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vardır. Bu anlamda RSM, klasik yöntemde çok uzun çalışma sürelerini ve 

etkileşimlerini, matematiksel ve istatistiksel yaklaşımlarla çözen bir metottur. Ampirik 

modeller ve istatistiksel analizler, çok kompleks sistemlerdeki (biyolojik proseslerde 

olduğu gibi) temel veya daha basit mekanizmaları ortaya çıkarmakta büyük önem 

taşır; böylelikle prosesin kontrolünde ve daha iyi anlaşılmasında kolaylıklar sağlamış 

olur. Birçok RSM probleminde, prosesteki cevapla (bağımlı değişken), bağımsız 

değişkenler arasındaki ilişki bilinmemektedir. Bundan dolayı, RSM de yapılması 

gereken ilk adım, prosesi bağımsız değişkenlerin bir fonksiyonu (f) olarak ifade 

edebilmek veya en azından bir yaklaşımı ortaya koyabilmektir. Eğer cevap, bağımsız 

değişkene lineer bir fonksiyonla ilgiliyse, yaklaşım fonksiyonu da birinci dereceden bir 

modeldir; sistemde veya incelenen optimum bölgede bir eğilme, kavislenme varsa 

cevap fonksiyonunda , daha yüksek dereceli bir polinom; mesela ikinci dereceden bir 

yaklaşım kullanılmalıdır. Dolayısıyla, RSM nin temel amacı, incelenen sisteme ait 

optimum işletme şartlarının veya işletim spesifikasyonlarını karşılayacak bir çalışma 

aralığının belirlenmesidir. Bu durumda klasik yöntemlerle elde edilen bazı sonuçlar, 

RSM için bir başlangıç noktası olabilir.  

Bu aşamada, geçen çalışma döneminde elde edilen sonuçlar, RSM 

parametrelerini belirlemede yardımcı olacaktır.  

 

3.3.2. R.oryzae ile lipaz üretiminin RSM ile Analizi 
Mikrobiyal enzim üretimlerinin büyük bir kısmında ortamda bulunan fazla 

miktardaki glikozun mikroorganizma üzerinde represyona sebep olduğu bilinmektedir 

(Elibol ve Özer, 2002)). Bu yüzden RSM ye başlangıç olarak, ortamda bulunan glikoz 

miktarı 1 g/L olarak sabit tutulmuş; daha etkili olduğu düşünülen seyrelme oranı (SO) 

ve azot kaynağı miktarı (yeast ekstrakt, YE) proses değişkenleri olarak belirlenmiştir. 

Bu iki değişkenin tek başına veya eş-zamanlı etkileşimlerinin enzim aktivitesi olarak 

alınacak cevapları RSM ile analiz edilmiştir.  Önceki çalışma döneminde ZKS farklı 

oranlarda su ile seyreltilmiş ve SO nın lipaz üretimi üzerine etkileri tartışılmıştı. Sonuç 

olarak, çok seyreltilmiş (1/30, 1/50 gibi) ortamlarda az da olsa aktivite ölçülürken, hiç 

seyreltilmemiş ortamda enzim aktivitesi kaydedilememişti. En iyi lipaz aktivitesi ise 

1/2 oranında seyreltilmiş ortamda elde edilmişti. Bu yüzden, bu kısımda RSM analizi 

için daha küçük SO için değerleri seçilmiştir. Çalışmada, kodlanmış 5 değere sahip 

22-tam faktöriyel merkezi kompozit tasarımı (22-full factorial central composite design, 

CCD) merkezde 5 tekrar olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Yıldız noktaların 
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merkezden uzaklığı için α=±21/2  şeklindedir. Bu şartlarda RSM, 13 deney seti 

belirlemiş ve bu deneylere göre R.oryzae den lipaz üretimi gerçekleştirilmiştir. 

İstatistiksel hesaplamalar için, değişkenler Eşitlik-1’ e göre kodlanmıştır. 

    
∆

      Eşitlik 3.1 

Burada: 

   = Kodlanmış bağımsız değişken değeri 

   = Bağımsız değişkenin gerçek değeri 

    = Bağımsız değişkenin merkez noktadaki gerçek değeri 

∆   = İnterval değeri 

 

RSM de kullanılan değişkenlerin çalışma aralığı ve değerleri Tablo 3.16 da 

verilmiştir.  

 

 

Tablo 3.16: Deneysel çalışma alanı 

Faktör      Sembol Çalışma aralığı ve değerleri 

-  21/2 - 1 0 +1 + 21/2 

SO* 

YE** 

  

  

0.1 

0 

0.2 

0.25 

0.3 

0.5 

0.4 

0.75 

0.5 

1 

* SO= ZKS/Toplam Hacim 

** YE= Yeast Ekstrakt 

 

Çalışmada bağımsız değişkenler SO ve YE sırasıyla X1 ve X2 olarak kodlanmış, 

lipaz aktivitesi de tasarım deneylerinden elde edilen tek cevap (bağımlı değişken) 

olarak alınmıştır. Optimum noktayı belirlemek üzere tasarlanan ikinci dereceden 

(quadratic) bir model, aşağıdaki genel ifade ile gösterilmiştir. 

 

    
                            Eşitlik 3.2 

 

Burada: 
 

  = Model tarafından hesaplanan cevap (enzim aktivitesi) 
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   ,  = Sırasıyla   ve  faktörlerine karşılık gelen kodlanmış değişkenler 

 , ,  = Modelin bulduğu katsayılar 

 

 Eşitlik-2 den de anlaşılacağı üzere, alınan cevap lineer, quadtratik ve ,   
nin karşılıklı etkileşimlerini içermektedir. 

 ZKS den lipaz üretiminin matematiksel ve istatistiksel analizi, grafiksel ve 

nümerik analizleri yapabilen bir bilgisayar programı ile gerçekleştirildi. Analizde, 

programla tasarlanan deneylerdeki maksimum enzim aktivitesi alındı. SO ve YE a 

bağlı optimum değerler, Myers and Monthgomery (1995) tarafından verilen 

optimizasyon prosedürü ve ayrıca programdaki yüzey cevaplarının grafiksel analizi ile 

ortaya kondu. Modelin istatistiksel analizi varyans analizi  (ANOVA) ile yapıldı. Bu 

analiz, Fisher’s F-testini, korelasyon katsayısını R,  model uygunluğunun göstergesi 

olan determinasyon katsayısını R2 , tahmini katsayılar için Student’s t-değerini ve ilgili 

olasılık değerlerini P(t) içermektedir. 

 

Çalışmada, daha önce de belirtildiği gibi, ZKS ile lipaz üretiminde etkili olan SO ve 

YE değişkenlerinin kombinasyonları Tablo 3.17 de verilen CCD deneysel plana göre 

gerçekleştirilmiştir. 

Bu kısımda verilen tüm enzim aktivite değerleri, önceki raporda verilen yöntemle 

belirlenmiş ve aşağıdaki bağıntı kullanılarak, IU (µmol/dak) cinsinden verilmiştir. 

IU= 
dakika

mol
ml
mol

mol
mol

dakika
ml μμ

=×× 3

6

10
01,010  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birim zamanda 
 harcanan NaOH: 
eğim 

Dönüşüm faktörü NaOH 
konsantrasyonu 
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Tablo 3.17: Kodlanmış değerleri içeren CCD ye göre deney tasarımı ve 

gözlenen aktivite değerleri 

Deney # Değişkenler Cevaplar 
 X1 X2 Ölçülen Aktivite 

(µmol/dak) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

-1 
+1 
-1 
+1 

-21/2 
+21/2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

-1 
-1 
+1 
+1 
0 
0 

-21/2 
+21/2 

0 
0 
0 
0 
0 

0.00 
0.00 
7.30 

16.02 
7.90 

18.00 
0.00 
6.07 

15.92 
14.13 
19.00 
15.04 
17.11 

 

Bu değerlere göre RSM analizi gerçekleştirilmiş elde edilen sonuçların varyans 

analizi (ANOVA)Tablo 3.18a ve Tablo 3.18b de verilmiştir. 

 

Tablo 3.18a: İkinci dereceden (kuadratik) model için ANOVA (Program Çıktısı) 
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ANOVA değerlerinden de anlaşılacağı gibi, verilerin modele uygunluğu oldukça 

anlamlıdır. Örneğin, verilerin dağılımdan uzaklığının ölçüsü olan Fisher’s F-test 

değeri model için Fmodel = 14.57 (mean square regression / mean square residual , 

115.27/7.91) olup oldukça düşük olasılık değerine sahiptir [(Pmodel>F)=0.0014]. 

“Prob>F” değerinin 0.05 den küçük olması model terimlerinin anlamlı olduğunu 

göstermektedir. 

 

Tablo 3.18b: İkinci dereceden (kuadratik) model için ANOVA  

Kaynak SS DF MS F-değeri P 

Model 

Residual(Error) 

Lack of Fit 

Pure Error 

Total 

576.37 

55.38 

40.58 

14.80 

631.74 

5 

7 

3 

4 

12 

115.27 

7.91 

13.53 

3.70 

14.57 

-- 

3.66 

-- 

-- 

0.0014 

-- 

0.1213 

-- 

-- 

R2 = 0.9123, SS:Sum of Squares, DF: Degrees of Freedom, MS: Mean Square,  

 

Ayrıca determinasyon katsayısının R2 = 0.9123 olması da modelin uygunluğunun 

bir göstergesidir; yani toplam varyasyonun %8.77 sinin modelle açıklanamadığını 

belirtmektedir. Bu özellikle biyolojik üretim proseslerinde oldukça kabullenebilir bir 

aralıktadır. 

RSM analizi sonucunda elde edilen ve enzim aktivitesi ile proses değişkenleri 

(SO,YE) arasındaki ampirik ilişkiyi veren kodlanmış birimdeki regresyon eşitliği: 

 

16.2 2.87  3.97  2.16  7.14 2.17     Eşitlik 3.3 

 

Eşitlikte yer alan her bir katsayısının anlamlı olup olmadığı Student’s t-testi ve P-

değerleri ile belirlenmiş, sonuçlar Tablo 3.19 da verilmiştir. 
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Tablo 3.19: Regresyon analizi 

Terim Katsayı Standart Hata t-değeri P-Değeri 

Offset 

 

 

 

 

 

16.20 

2.87 

3.97 

-2.16 

-7.14 

2.17 

±1.26 

±0.99 

±0.97 

±1.07 

±1.07 

±1.41 

12.86 

2.90 

4.09 

-2.02 

-6.67 

1.53 

-- 

0.0233 

0.0052 

0.0822 

0.0003 

0.1659 

 

Katsayılara ait P-değerleri kıyaslandığında, SO ve YE nin 0.1 den büyük olmayan 

değerleri bu iki proses değişkeninin hem lineer hem de ikinci dereceden etkisinin 

önemli olduğunu; bu iki değişkende yapılacak değişikliklerin enzim aktivitesini 

değiştireceğini belirtmektedir. Ayrıca bu sonuçlar özellikle YE (X2) konsantrasyonunun 

SO na göre proses üzerinde çok daha fazla etkili olduğunu söylemektedir (daha 

düşük P-değerlerinden dolayı). Bu sonuç önceki dönemde belirtilen sonuçlarla da 

uyum içindedir.  

İstatistiksel olarak bir modelin uyumu aynı zamanda hataların dağılımı grafiğinden 

de anlaşılabilir. Bu dağılım grafiğinde verilerin yaklaşık lineer olması uygunluğun 

göstergesidir (Şekil 3.9). 

 

Şekil 3.9: Hata dağılım grafiği 
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Şekil 3.10 da referans (burada merkez nokta seçildi) noktasına göre seçilmiş bir 

değere göre aktivitenin A (SO) ve B (YE) ile olan değişimleri görülmektedir. Buradan 

da YE konsantrasyonunun lipaz üretiminde çok daha etkili olduğu söylenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.10: Perturbasyon grafiği 

 

 RSM analizi sonucu elde edilen regresyon eşitliği, üç boyutlu (3D) ve iki 

boyutlu kontür çizim (2D contour plot) ile ifade edilebilmektedir. ZKS den lipaz 

üretiminde SO ve YE ın aktivite ile olan ilişkisi Şekil 3.11 ve Şekil 3.12 de verilmiştir. 

 
 Şekil 3.11: SO ve YE ın aktiviteye etkisi (contour plot) 
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Şekil 3.12: SO ve YE ın aktiviteye etkisi (3D plot) 

 

 Her iki şekilden de görüldüğü gibi (kırmızı bölge) enzim üretimi, YE için % 0.5, 

SO için 1/2 etrafında görülmektedir. Design Expert programı şekillerden görüldüğü 

gibi 2D ve 3D çizimlerle görsel olarak optimum değerler  hakkında fikir verirken, 

programın içinde bulunan optimizasyon adımıyla da maksimum enzim üretimini veren 

YE ve SO değerlerini nümerik olarak elde etmek mümkündür. 

Nümerik optimizasyon adımında seçilen kriterler: 

SO aralığı : 0.1………. 0.5 

YE aralığı : 0…………1 

Akitivite  : Maksimum 
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Seçilen bu aralıkta bulunan optimum değerler ise Tablo 3.20 de verilmiştir. 

 

Tablo 3.20: Nümerik optimizasyon sonuçları (program çıktısı) 
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Yapılan RSM analizi sonucunda optimum YE konsantrsayonu yaklaşık olarak %0.5; 

ZKS /Toplam hacim oranı (SO) da 1/2 olarak alınmış ve bundan sonraki tüm 

deneylerde bu değerler kullanılmıştır. Elde edilen bu sonuçları konfirme etmek için, 

lipaz fermantasyonu optimum değerlerde gerçekleştirilmiş ve maksimum lipaz 

aktivitesi 17.14 µmol/dak olarak bulunmuştur. Bu değerde %95 güvenlik sınırları olan 

14.91 ve 21.62 değerleri arasındadır. Bulunan bu sonuç, RSM ile analizi yapılan ZKS 

den enzim üretimine ait ikinci dereceden denklemin, sistem, istatistiksel olarak 

tanımlayabileceğini göstermektedir. 

 ZKS dan lipaz üretiminde seyrelme oranı ve ortama azot ilavesi primer öneme 

sahiptir. Bu yüzden ilk etapta bu iki paramatrenin yer aldığı etkileşimlerin RSM ile 

analizi gerçekleştirilmiştir. Şüphesiz besi ortamına  ilave edilecek her bir ilave madde 

(karbon kaynağı, indükleyici, tuz çözeltisi içeriği, mineraller vs) mikrobiyal üretimi 

etkileyecektir. Proseste kesin olan en önemli sonuç, ZKS nin doğrudan doğruya 

kullanılamayacağıdır. Şüphesiz yüksek SO ları ve bu oranlarda ortama çok zengin 

nutrient karışımının ilavesi enzim üretimini arttırabilir. Mühendislik yaklaşımla, ZKS 

nin en az 1/2  oranında seyreltilmesi ve ortama maksimum enzim üretimini 

gerçekleştiriecek minimum miktarda bileşen ilavesi yapılması gerekmektedir.  Gerek 

literatürden ve gerekse proje araştırmacılarının daha önceki kişisel deneyimleri 

sonucunda elde edilen sonuçlardan yola çıkarak, lipaz üretimini etkileyen en önemli 

parametrelerden birinin ortama ilave edilen indükleyicinin olduğuna karar verilmiştir. 

Bundan dolayı, SO nı sabit tutarak (1/2), YE ile indükleyici  arasındaki ilişki 

istatistiksel olarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu aşamada bu amaç için sadece 

zeytinyağı kullanılmıştır.  Böylece zeytinyağının hem enzim üretimini indükleyici 

ve/veya mikroorganizmlar için karbon kaynağı olarak kullanılma olasılığı, hem de 

mikrobiyal sistemlerde çok önemli olan karbon-azot dengesi açısından da inceleme 

fırsatı yaratılmış olacaktır. 

 

3.3.3. İndükleyici ilavesinin RSM ile analizi 
 Bu kısımda, daha önceki analizde olduğu gibi kodlanmış 5 değere sahip 22-

tam faktöriyel merkezi composite tasarımı (22-full factorial central composite design, 

CCD) merkezde 3 tekrar olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Yıldız noktaların 

merkezden uzaklığı için α=±21/2  şeklindedir. Bu şartlarda RSM, 11 deney seti 

belirlemiş ve bu deneylere göre R.oryzae den lipaz üretimi gerçekleştirilmiştir. 
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İstatistiksel hesaplamalar için, değişkenler aynı şekilde Eşitlik-1’ e göre kodlanmıştır. 

Deneysel çalışma planı Tablo 3.21 de verildiği gibidir. 

 
 Tablo 3.21: İndükleyici ilavesinin RSM ile analizinde deneysel çalışma alanı 

Faktör      Sembol Çalışma aralığı ve değerleri 

-  21/2 - 1 0 +1 + 21/2 

YE* 

ZY** 

  

  

0.2 

0.2 

0.65 

0.65 

1.1 

1.1 

1.55 

1.55 

2 

2 

* YE= Yeast ekstrakt, **ZY= Zeytinyağı 

 

YE ve ZY parametrelerinin etkileşimi CCD plana göre tasarlanmış deney 

setlerinde çıkan sonuca göre incelenmiştir (Tablo 3.22) 
 

Tablo 3.22: Kodlanmış değerleri içeren CCD ye göre deney tasarımı ve 

gözlenen aktivite değerleri 

Deney # Değişkenler Cevaplar 
 X1 X2 Ölçülen Aktivite 

(µmol/dak) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

-1 
+1 
-1 
+1 

-21/2 
+21/2 

0 
0 
0 
0 
0 

-1 
-1 
+1 
+1 
0 
0 

-21/2 
+21/2 

0 
0 
0 

26.07 
22.22 
22.32 
16.11 
20.04 
15.20 
21.16 
16.70 
30.37 
34.33 
32.43 

 

Bu değerlere göre RSM analizi gerçekleştirilmiş elde edilen sonuçların varyans 

analizi (ANOVA)Tablo 3.23a ve Tablo 3.23b de verilmiştir. 



62 
 

Tablo 3.23a: İkinci dereceden (kuadratik) model için ANOVA (Program 

Çıktısı)

 

Tablo 3.23b: İkinci dereceden (kuadratik) model için ANOVA  

Kaynak SS DF MS F-değeri P 

Model 

Residual(Error) 

Lack of Fit 

Pure Error 

Total 

406.93 

33.90 

26.06 

7.85 

440.84 

5 

5 

3 

2 

10 

81.39 

6.78 

8.69 

3.92 

14.57 

-- 

3.66 

-- 

-- 

0.0082 

-- 

0.3262 

-- 

-- 

R2 = 0.9231, SS:Sum of Squares, DF: Degrees of Freedom, MS: MEan Square,  

 

 Ortaya konan model birçok açıdan deneysel verilerle uyum içindedir. Örneğin, 

modele ait P değerinin 0.05 den çok küçük olması (Prob>F),  “lack of fit”  değerinin 

0.3262 (0.05 den büyük olmalı) ve R2  değerinin 0.9231 olması gibi.  

 RSM analizi sonucunda elde edilen ve enzim aktivitesi ile proses değişkenleri 

(YE,ZY) arasındaki ampirik ilişkiyi veren kodlanmış birimdeki regresyon eşitliği: 

 

32.38 2.11  2.02  6.53  5.87  0.59    Eşitlik 3.4 
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Eşitlikte yer alan her bir katsayısının anlamlı olup olmadığı Student’s t-testi ve P-

değerleri ile belirlenmiş, sonuçlar Tablo 3.24 de verilmiştir. 

 

Tablo 3.24: Regresyon analizi 

Terim Katsayı Standart Hata t-değeri P-Değeri 

Offset 

 

 

 

 

 

32.38 

-2.11 

-2.02 

-6.53  

-5.87 

-0.59 

±1.50 

±0.92 

±0.92 

±1.07 

±1.10 

±1.10 

21.58 

-2.29 

-2.20 

-6.10 

-5.34 

0.53 

-- 

0.0402 

0.0406 

0.0019 

0.0030 

0.0694 

 

Katsayılara ait P-değerleri kıyaslandığında, YE ve ZY nin 0.1 den küçük  değerleri 

bu iki proses değişkeninin hem lineer hem de ikinci dereceden etkisinin önemli 

olduğunu; bu iki değişkende yapılacak değişikliklerin enzim aktivitesini değiştireceğini 

belirtmektedir. Ayrıca, her iki parametrenin eşzamanlı etkisi de lipaz üretimini 

etkilemektedir.  

İstatistiksel olarak bir modelin uyumu aynı zamanda hataların dağılımı grafiğinden 

de anlaşılabilir. Bu dağılım grafiğinde verilerin yaklaşık lineer olması uygunluğun 

göstergesidir (Şekil 3.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.13: Hata dağılım grafiği 
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Şekil 3.14 de ise analize ait perturbasyon grafiği verilmiştir. Görüldüğü gibi, YE ve ZY 

parametreleri aktivite üzerinde benzer etkiye sahiptir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3.14: Perturbasyon grafiği 

 

Şekil 3.15 ve Şekil 3.16 dan görüldüğü gibi, yüksek aktivite değerleri; yani, analizi 

istatistiksel olarak optimum kılan YE ve ZY değerleri merkez değerler (grafikte 

kodlanmış olarak verilmektedir) etrafındadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.15 YE ve ZY nın aktiviteye etkisi (contour plot) 
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Şekil 3.16: YE ve ZY nın aktiviteye etkisi (3D plot) 

 Nümerik optimizasyon değerleri ise, daha önce belirtildiği gibi bağımsız 

değişkenlerin (ZE ve ZY) ile proses değişkeni değerlerin seçilmesiyle elde edilebilir. 

Bunun için, yine YE ve ZY kendi aralık değerlerinde; aktivite ise maksimum olacak 

şekilde seçilmiştir. Optimizasyon sonuçları Tablo 3.25 de görülmektedir. 

 
Tablo 3.25: Nümerik optimizasyon sonuçları (program çıktısı) 
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 Nümerik optimizasyon sonucu, istatistiksel olarak anlamlı en yüksek aktivite 

değeri, YE=0.96 ve ZY=0.95 konsantrsayonlarında çıkmaktadır. Bu optimum 

değerlerle yapılacak olan lipaz üretiminde elde edilecek aktvite değerleri, %95 

güvenlik sınırı ile 28.90 µmol/dak ile 36.51 arasında değişebilecektir.  

 Buradan çıkan bir ilginç sonuç, ortamda ZY bulunması durumunda optimum 

YE konsantrasyonunun %1 değerine çıkmasıdır. Oysa yapılan ilk RSM analizinde, 

ortamda indükleyici yokken, en yüksek aktivite YE=%0.5 değerinde görülmüştü.  

 ZKS den yola çıkarak R.oryzae ile lipaz üretiminde, işletmeden alınan atık 

madde fermantasyon ortamı olarak kullanılmadan önce 1/2 oranında seyreltilmeli; 

mikroorganizmanın mikrobiyal faaliyeti için seyreltilmiş bu ortama  ~%1 YE ve ~%1 

zeytinyağı ilavesi yapılmalıdır. Dolayısıyla bundan sonra yapılacak olan optimizasyon 

çalışmalarında bu değerler kullanılacaktır. 

  

3.3.4. Farklı Azot Kaynaklarının Etkisi 
 Daha önceki gelişme raporunda, azot kaynağı olarak sadece YE kullanılmış ve 

bu sonuçlardan yola çıkarak bu raporda da RSM ile optimize edileceği belirtilmişti. 

Yukarıda verilen optimizasyon sonucu, ortamda sadece azot kaynağı olarak YE 

bulunmasını kapsamaktadır. Mikrobiyal sistemlerde inorganik veya organik azot 

kaynaklarının lipaz üretimine olan etkisini görebilmek amacıyla çeşitli azot kaynakları 

kullanılmış ve sonuçlar aşağıda verilmişitir (Tablo 3.26). 

 
Tablo 3.26: Farklı azot kaynaklarının lipaz üretimine etkisi 

Ortam : SO: 1/2, %1 ZY, %1 azot kaynağı   

Zaman 
(saat) 

YE Nutrient 
broth 

Pepton Üre Malt 
ekstrakt 

Amonyum 
nitrat 

20 1.63 0.71 0.76 0 0.00 0.07 

41 16.43 16.16 6.72 0 0.07 0.40 

45 29.53 18.81 7.09 0 0.10 0.41 

65 21.25 18.70 4.50 0 0.13 0.52 

  

 

Görüldüğü gibi en yüksek aktivite değerleri ortamda yeast ekstrakt olması durumunda 

elde edilmiştir. 
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3.3.5. Farklı Yağların Etkisi 
 

  Benzer şekilde farklı yağların lipaz üretimine etkileri incelenmiş ve sonuçlar 

Şekil 3.17 ve Tablo 3.27 de verilmiştir. 
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 Şekil 3.17: Farklı yağ kaynaklarının lipaz üretimine etkisi 

  Ortam : SO: 1/2, %1 YE, %1 yağ kaynağı 

 
 
 Tablo 3.27: Farklı yağ kaynaklarının lipaz üretimine etkisi 

 Ortam : SO: 1/2, %1 YE, %1 yağ kaynağı   

 

 
Zaman 
(saat) 

   Aktivite 
(IU:µmol/dak) 

   

Mısır 
yağı 

Soya 
yağı 

Zeytin yağı Ayçiçek 
yağı 

Tribütirin Fındık 
yağı 

20 3.67 4.40 1.63 4.76 0.67 3.49 

40 17.67 9.50 16.43 6.55 1.53 22.64 

44 31.37 18.05 29.53 8.27 3.79 26.62 

65 30.81 19.10 21.25 2.47 2.30 18.65 
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 Görüldüğü gibi, ZY nin dışında özellikle ortama mısır yağı ve fındık yağı ilavesi 

lipaz üretiminde oldukça anlamlı artışlara neden olabilmektedir. Her üç yağdan elde 

ediilen sonuç birbirine yakın olmakla beraber, ekonomik maliyeti ve enzim 

aktivitesinin kararlılığı açısından mısır yağı, zeytin yağı ve fındık yağına göre daha 

avantajlı görülmektedir. Bu yüzden bundan sonraki çalışmalarda, ortama bu oranda 

mısır yağı ilave edilecektir. Ortama ilave edilen bu indükleyicilerin, 

mikroorganizmanın enzim üretim mekanizmasında olumlu yönde rol oynadığı burdan 

çıkarılacak sonuçlardan biridir. Şüphesiz, mikroorganizma bu tür maddeleri hem 

indükleyici hem de substrat kaynağı olarak kullanabilmektedir; ancak bunun için farklı 

analizler gerekir. Bu da şimdilik  bu çalışma konusunun dışında tutulmuştur. 

 

3.4. Prinadan Lipaz Üretim Ortamına Azot Kaynaklarının Etkisi 
 Katı kültür fermantasyonunun (KKF), derin kültüre göre bir takım avantaj ve 

dezavantajları vardır. Özellikle fermantasyon esnasındaki sıcaklığın artışı, 

fermantasyon sıvısının az olması bu dezavantajlardan önemli ikisidir; ancak bunun 

yanında konsantre ürün sıvısı elde edebilme gibi avantajı da sayılabilir. Derin kültürde 

özellikle örnekleme ve analiz için örnekleri işleme, katı kültüre göre daha kolaylıkla 

yapılabilmektedir. Bu yüzden derin kültürde çalışılan optimizasyon değerleri, pirinanın 

yer aldığı katı kültür içinde kullanılmıştır. ZKS ile yapılan deneyler, azot kaynağı 

olarak kullanılan YE ve nutrient broth un en iyi sonuç verdiğini göstermiştir. Bu 

yüzden bu kısımda sadece bu iki azot kaynağı farklı oranlarda lipaz üretim ortamına 

ilave edilmiş ve sonuçlar aşağıda sunulmuştur.   

 Deneylerde önceki çalışma döneminde belirlenen tuz çözeltisi ve mineral 

destekli besi ortamına farklı konsantrasyonlarda azot kaynağı ilavesi yapılmıştır. 

 
3.4.1. Yeast ekstrakt (YE) ilavesi 

Yaş pirinanın mevcut nemi, 80 °C’ deki Pastör fırınında 4 saat tutularak 

uzaklaştırılmıştır. Kurutmadan sonra elde edilen 15g kuru pirina, Tablo 3.28’ deki YE 

ve diğer elementleri içeren 10 ml’lik saf su+zeytin karasuyu çözeltisi (1:1 

hacim:hacim) ve %1 zeytinyağı(hacim/ ağırlık) karışımı ile (pH=6,00 1M NaOH ile) 

%40 nemlendirilmiştir. 
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Tablo 3.28: Farklı oranlarda YE içeren KKF ortamı nemlendirme sıvısı bileşenleri 

Kullanılan kimyasallar g/L 
(%0.25 

YE.) 
(%0.5 YE) (%1 YE) 

NH4NO3 5 5 5 
KH2PO4 5 5 5 
MgSO4.7H2O 1 1 1 
NaCl 1 1 1 
MnSO4 0.008 0.008 0.008 
ZnSO4.7H2O 0.017 0.017 0.017 
FeSO4.7H2O 0.025 0.025 0.025 
YE 6.25 12.5 25 

 

 

 

 Hazırlanan nemli ortam, 500 ml’ lik erlenlerde 30°C’ de inkübe edilmiştir. Elde 

edilen sonuçlar Şekil 3.18 de grafik olarak verilmiş, Tablo 3.29’ da da değerler 

özetlenmiştir. 

 

 

 

 Tablo 3.29: Zamanla aktivite değişimine YE etkisi 

 

Zaman 

(saat) 

Aktivite (U) 

%0.25 YE %0.5 YE %1 YE 

48 196.6 184.6 184.7 

72 198.9 196.5 195.9 

96 211.3 203.5 197.6 

120 221.1 223.4 210.8 

144 206.1 211.1 209.3 
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 Şekil 3.18: Farklı YE konsantrasyonlarının pirinadan lipaz üretimine etkisi 

 

 Görüldüğü gibi, pirinadan KKF ile lipaz üretiminde ortama farklı 

konsantrasyonlarda YE ilavesi, enzim sekresyonunda çok büyük değişiklikler 

yapmamıştır. Her üç durumda da maksimum enzim aktivitesi 120. saatte elde 

edilmiş, daha sonra azalma göstermiştir. 

 

3.4.2. Nutrient Broth İlavesi 
 Benzer şekilde, yaş pirinanın mevcut nemi, 80 °C’ deki Pastör fırınında 4 saat 

tutularak uzaklaştırılmıştır. Kurutmadan sonra elde edilen 15g kuru pirina, Tablo 3.30’ 

daki azot kaynağı ve diğer elementleri içeren 10 ml’lik saf su+zeytin karasuyu 

çözeltisi (1:1 hacim:hacim) ve %1zeytinyağı(hacim/ ağırlık) karışımı ile (pH=6,00 1M 

NaOH ile) %40 nemlendirilmiştir. 

 

Tablo 3.30: Farklı oranlarda nutrient broth içeren KKF ortamı nemlendirme sıvısı 

bileşenleri 

Kullanılan kimyasallar g/L 
(%0.25 NB) (%0.5 NB) (%1 NB) 

NH4NO3 5 5 5 
KH2PO4 5 5 5 
MgSO4.7H2O 1 1 1 
NaCl 1 1 1 
MnSO4 0.008 0.008 0.008 
ZnSO4.7H2O 0.017 0.017 0.017 
FeSO4.7H2O 0.025 0.025 0.025 
Nutrient Broth 6.25 12.5 25 
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Hazırlanan nemli ortam, 500 ml’ lik erlenlerde 30°C’ de inkübe edilmiştir. Elde 

edilen sonuçlar Şekil 3.19 da grafik olarak verilmiş, Tablo 3.31’de de değerler 

özetlenmiştir. 

 
 

  
Şekil 3.19: Farklı nutrient broth (NB) konsantrasyonlarının pirinadan lipaz üretimine 

etkisi 

 

 Tablo 3.31: Zamanla aktivite değişimine NB etkisi 

Zaman 

(saat) 

Aktivite (U) 

%0.25 NB %0.5 NB %1 NB 

48 150.1 128.5 143.2  

72 159.4 138.5 151.7 

96 163.8  156.8 157.9 

120 165.8 166.3  165.0  

168 165.8 161.0  162.8 

192 102.4 131.0  140.1 

 

 

 

 



72 
 

3.4.3. Üre ilavesi 
KKF çalışma ekibinin yaptığı araştırma doğrultusunda, KKF nunda ortama üre 

ilavesi mikrobiyal aktiviteyi etkileyebilmektedir. Bu yüzden yukarıdaki azot 

kaynaklarına benzer oranda pirina ortamına üre ilave edilmiştir. 

Burada da yaş pirinanın mevcut nemi, 80 °C’ deki Pastör fırınında 4 saat tutularak 

uzaklaştırılmıştır. Kurutmadan sonra elde edilen 15g kuru pirina, toplam hacmin 

%0,25, %0,5 ve %1’ i oranında üre ve bunlara ilaveten Tablo 3.32’ deki elementleri 

içeren 10 ml’lik saf su+zeytin karasuyu çözeltisi (1:1 hacim:hacim) ve %1 

zeytinyağı(hacim/ ağırlık) karışımı ile (pH=6,00 1M NaOH ile) %40 nemlendirilmiştir. 

Hazırlanan nemli ortam, 500 ml’ lik erlenlerde 30°C’ de inkübe edilmiştir. Elde edilen 

sonuçlar Şekil 3.20 ve Tablo 3.33 de verilmiştir. 

 

Tablo 3.32: KKF ortamı nemlendirme sıvısı bileşenleri 

Kullanılan kimyasallar Miktar (g/l) 
NH4NO3 5 
KH2PO4 5 
MgSO4.7H2O 1 
NaCl 1 
MnSO4 0.008 
ZnSO4.7H2O 0.017 
FeSO4.7H2O 0.025 
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Şekil 3.20: Farklı üre konsantrasyonlarının pirinadan lipaz üretimine etkisi 
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 Tablo 3.33: Zamanla aktivite değişimine üre etkisi 

Zaman (saat) Aktivite (U) 

%0.25 Üre %0.5 Üre %1 Üre 

72 143.7 140.4 137.0 

96 150.3 149.6 146.9 

120 160.9 157.1 153.1 

168 154.0 154.5 152.3 

192 121.1 132.7 144.2 
 

 

 Anlaşılacağı üzere, her iki azot kaynağının ilavesiyle maksimum aktiviteler 

yaklaşık 120.saatte ölçülmüştür. Derin kültürde olduğu gibi burada da YE ile daha 

yüksek enzim aktivite değerleri elde edilmiştir (Tablo 3.34). Benzer şekilde, ortama 

ilave edilen farklı konsantrasyonlardaki NB un enzim üretiminde önemli bir etkisi 

yoktur. 

 

Tablo 3.34: Maksimum enzim aktivitesinin karşılaştırılması 

Azot Kaynağı %0.25  %0.5  %1  
YE 221.1 223.4   210.8 

NB 165.8 166.3     165.0 

ÜRE 160.9 157.1    153.1 

 

 

3.5. ZKS ile Biyoreaktörde Enzim Üretimi 
 Şimdiye kadar optimize edilen ve yukarıda bahsedilen değerler kullanılarak  iki 

reaktör denemesi gerçekleştirilmiş ve sonuçlar aşağıda verilmiştir. Çalışmada,  pH, 

sıcaklık, çözünmüş oksijen konsantrasyonu, karıştırma hızı gibi işletim 

parametrelerinin ölçüldüğü (veya kontrol edilebildiği) modüllere sahip, 1 L lik 

biyoreaktör kullanılmıştır.  

 Resim 2.2’den de görüldüğü gibi, biyoreaktöre ilave edilen ZKS siyah renkte 

olup, karıştırmalı sistemlerde mikrobiyal aktivite için kullanımı oldukça zor bir sıvıdır. 

Bundan dolayı, yapılan ilk denemede aşırı köpük oluşumu gerçekleşmiş ve 

fermantasyon sıvısında kayıplar olduğu için sağlıklı sonuçlar elde edilememiştir. 
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Diğer iki denemede ise ortam reolojisini etkilemeyecek oranda köpük kırıcı ilavesi 

yapılmıştır.  

 Bilindiği gibi, mikroorganizmaların erlenlerde ve biyoreaktördeki aktiviteleri çok 

farklı olabilmektedir. Şüphesiz her iki durumda da mikrobiyal aktiviteyi etkileyebilecek 

birçok parametre vardır. Bundan dolayı yapılan ilk denemede optimizasyon 

değerlerinden bağımsız olarak, literatürden alınan ortam değerleri kullanılmıştır.  

 

3.5.1. ZKS ve Sentetik Ortamda Lipaz Üretimi 
Burada kullanılan değerler grup elemanlarından birinin daha önceden elde ettiği 

sonuçlardan alınmıştır (Elibol ve Özer, 2002). Buna göre 1/2 seyreltilmiş ZKS ye ilave 

edilen maddeler ve ortam şartları Tablo 3.35 de verilmiştir. 

 
Tablo 3.35: ZKS ve sentetik ortamda lipaz üretimi 
 

Kimyasal Miktar (g/l) 
Glikoz 

YE 

Mısır yağı  

MgSO4.7H2O 

K2HPO4, 

KH2PO4 

1 

2 

3 

0.2 

0.5 

0.5 
T: 28oC , Başlangıç pH: 6 , Havalandırma Hızı: 1vvm   

Karıştırma Hızı: 300rpm, V : 1 L, %10 inokulasyon 

 
 Bu ortam bileşiminde gerçekleştirilen fermantasyon sonuçları Şekil 3.21 de 

sunulmuştur. 

 Görüldüğü gibi, elde edilen aktivite değerleri daha önceden ZKS li ortamda 

erlenlerde yapılan deneylerden düşük çıkmıştır. Glikoz konsantrasyonu bu projeden 

alınan glikoz ölçüm cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Deney esnasında, R.oryzae 

biyoreaktörde karıştırıcı şaftı ve pervane çeperlerine tutunmuş ve orada gelişimini 

sağlamıştır. Bundan dolayı, reaktör içerisinde mikroorganizma homojen dağılmamış 

(morfolojisinden dolayı) kitle halinde söz konusu bölgelerde çoğalmıştır. Ayrıca, çok 

fazla biyokütle oluşumu gözlenmemiştir. Bu durum, muhtemelen mikrobiyal aktiviteyi 

etkilemiş ve bundan dolayı da enzim üretimi tam olarak gerçekleşmemiş olabilir. 
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Şekil 3.21: Enzim aktivitesi ve glikoz konsantrasyonun zamanla değişimi 
 
 
 
3.5.2. Optimizasyon Değerleri ile 1-L Biyoreaktörde Lipaz Üretimi 

Burada, erlenlerde belirlenen optimizasyon değerleri kullanılarak ve ayrıca farklı 

havalandırma hızlarında 1 litrelik biyoreaktörde lipaz üretimi gerçekleştirilmiştir (Tablo 

3.36). Elde edilen sonuçlar Şekil 3.22-3.25 de grafiğe geçirilmiştir. 

 

Tablo 3.36: Optimizasyon değerleri ile biyoreaktörde üretim şartları 

Kimyasal Miktar (%) 
YE 

Mısır yağı  

1 

1 

SO:1/2 , T: 28oC , Başlangıç pH: 6 , Havalandırma Hızı: 0.5-4 

vvm  Karıştırma Hızı: 300rpm, V : 1 L, %10 inokulasyon 
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Şekil 3.22: 0.5 vvm hava hızında lipaz aktivitesinin zamanla değişimi 
 
 
 
 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 20 40 60 80

A
kt

iv
ite

(U
)

Zaman(saat)
 

Şekil 3.23: 1 vvm hava hızında lipaz aktivitesinin zamanla değişimi 
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 Şekil 3.24: 2 vvm hava hızında lipaz aktivitesinin zamanla değişimi 
 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

0 20 40 60 80

A
kt

iv
ite

(U
)

Zaman(saat)
 

 Şekil 3.25: 4 vvm hava hızında lipaz aktivitesinin zamanla değişimi 
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1 litrelik reaktörde yapılan farklı karıştırma ve havalandırma hızlarında daha 

etkin olan parametrenin küçük hacme bağlı olarak havalandırma hızı olduğu 

görülmüştür. Artan havalandırma hızı, aerobik olan Rhizopus oryzae için oksijen 

beslemesini sağlarken daha etkili bir karıştırma dolayısıyla daha etkili bir kütle 

transferi ve sonuçta daha yüksek bir enzim aktivitesi sağlamıştır. Erlenlerde yapılan 

çalışmalarda aktivitenin en yüksek elde edildiği saatler ekimden sonraki 42-48 saatler 

arasında olduğu bilinmektedir. Reaktörde ise yüksek havalandırma hızlarında yine bu 

saat değerleri arasında en yüksek aktiviteler elde edilmişken düşük havalandırma 

değerlerinde kütle transferinin az olmasına ve dolayısıyla mikroorganizmanın 

metabolizmasının yavaş olmasına bağlı olarak aktivite daha geç saatlerde daha 

yüksek değerlere ulaşmıştır. Farklı hava hızlarında elde edilen lipazın prodaktivite 

açısından karşılaştırılması Şekil 3.26 da verilmiştir. Görüldüğü gibi 4 vvm hava 

hızında elde edilen değer oldukça yüksektir; ancak bir sonraki aşamada, karıştırma 

hızının etkisinin incelendiği denemelerde bu hava hızı yerine 1 vvm değeri 

kullanılmıştır. Çünkü 1 litrelik reaktörün yapılan denemeler sonucunda, özellikle 

yüksek havalandırma ve yüksek karıştırma hızları için uygun olmadığı sonucuna 

varılmıştır. 

 ZKS den lipaz üretimi 1 litrelik reaktörde 1 vvm hava hızında ve 3 farklı 

karıştırma hızlarında gerçekleştirilmiş ve sonuçlar Şekil 3.27 de verilmiştir. Artan 

karıştırma hızlarının da aktiviteyi arttırdığı ancak, özellikle 500 rpm hızında 

gerçekleştirilen çalışmada reaktörden aşırı miktarda buharlaşan ortamla çalışma 

hacminin çok azaldığı görülmüştür. Görüldüğü gibi, biyoreaktörden elde edilen enzim 

aktiviteleri erlenlerden elde edilen değerlerden düşüktür. Ayrıca, maksimum enzim 

konsantrasyonu için daha uzun bir zaman geçmesi gerekmektedir. Bu durum 

mikroorganizmanın, oldukça kompleks bileşime sahip ZKS de mikrobiyal aktivitesini 

gerçekleştirebilmesi için ortama adapte olmasının uzun sürmesinden kaynaklanabilir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, erlenlerde ve biyoreaktörde mikroorganizmalar tamamıyla 

farklı davranışlar gösterebilmektedir.  
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Şekil 3.26: Hava akış hızının lipaz prodaktivitesine etkisi 
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Şekil 3.27: Farklı karıştırma hızlarında lipaz üretimi 

 

 

Görüldüğü gibi, yüksek karıştırma hızında enzim aktivitesi diğerlerine göre çok 

yüksek olmasına rağmen, maksimum enzim aktivitesi elde edildikten hemen sonra 

kayma gerilimi etkilerinden dolayı aktivite hızlı bir şekilde düşmektedir. 

 

3.5.3. 3-L Biyoreaktörde Lipaz Üretimi 
Daha önce verilen ve erlenlerde elde edilen optimum değerler kullanılarak, 

lipaz üretimi 3 litrelik biyoreaktörde de gerçekleştirilmiştir. Bunun için%1 mısır yağı ve 
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%1 YE içeren 1250 ml ZKS, 1250 ml çeşme suyu ile karıştırılmış, %10 (v/v) 

inokulasyon yapılarak mikroorganizmalar 30 ºC,  300 rpm ve 1 vvm havalandırma 

hızında  inkübasyona bırakılmıştır. Elde edilen sonuçlar Şekil 3.28-3.30 da verilmiştir. 
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Şekil 3.28: 3 litrelik reaktörde, 1 vvm hava hızında lipaz aktivitesinin zamanla 
değişimi 
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Şekil 3.29: 3 litrelik reaktörde, 2 vvm hava hızında lipaz aktivitesinin zamanla 
değişimi 
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Şekil 3.30: 3 litrelik reaktörde, 4 vvm hava hızında lipaz aktivitesinin zamanla 
değişimi 
 

3 litrelik reaktörde sabit karıştırma ve artan havalandırma hızlarında yapılan 

çalışmalarda 1 litrelik reaktörde olduğu gibi havalandırma hızının artmasıyla 

aktivitenin de arttığı görülmüştür. Her iki reaktör için aynı karıştırma ve havalandırma 

hızlarında aktivitenin 3 litrelik reaktörde biraz daha iyi olduğu görülmüştür. Bunun 

nedeni 1 litrelik reaktörün 1, 3 litrelik reaktörün ise 2 karıştırıcısının bulunması ve 3 

litrelik reaktörün boy/en oranının 1 litrelik reaktörden daha fazla olması ve buna bağlı 

olarak havalandırma, havalandırmayla oluşan karıştırma ve kütle transferinin daha iyi 

gerçekleşmesi olduğu söylenebilir. Dolayısıyla R.oryzae ile ZKS den lipaz üretiminde 

oksijen transferi önemli kontrol parametrelerinden biridir. 

Üç litrelik biyoreaktörde farklı hava hızlarının enzim prodaktivitesine etkisi, 1 

litredekine benzer şekilde yüksek hava hızlarında daha yüksektir (Şekil 3.31). 
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Şekil 3.31: 3 litrelik reaktörde hava hızının lipaz prodaktivitesi üzerine etkisi 
 

 
3.5.4. 30-L Biyoreaktörde Lipaz Üretimi 
 Bir sonraki denemede yine yukarıda belirtilen optimum ortam koşulları ile bu 

kez 30 litrelik biyoreaktörde 20 litre çalışma hacim olacak şekilde ZKS den lipaz 

üretimi gerçekleştirilmiştir. Bunun için kısım 2.3.4.1 deki Resim 2.4 ile gösterilen 

reaktörün sterilizasyonu gerçekleştirilmiş ve fermantasyon 300 rpm karıştırma hızı ve 

2 vvm hava hızında başlatılmıştır. Sonuçlar Şekil 3.32 de verilmiştir. Görüldüğü gibi, 

maksimum enzim aktivitesi 138. Saatte 18.54 U olarak ölçülmüştür.  

1-,3- ve 30-L lik reaktörde yapılan deney sonuçları, ölçek büyüdükçe (aynı 

işletim şartlarında)  maksimum aktive değerinin elde edildiği zamanında arttığını 

göstermektedir. Şüphesiz, bu durum gerek işletim parametrelerinin gerekse besi 

ortamı ve inokulasyonun modifikasyonuyla daha da geliştirilebilir. 
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Şekil 3.32: 30 litrelik biyoreaktörde lipaz üretimi, 2 vvm, 300 rpm, %10 
inokulasyon 

 

3.5.5. Enzim Kararlılığı 
Fermantasyon sonucu elde edilen lipazın, aktivitesini ne kadar süreyle 

koruduğunu anlamak amacıyla fermantasyon ortamından alınan çözeltiler (filtrasyon 

ve santrifüj sonrası) iki kısma ayrılmış; bir kısmı 4 ºC de diğer kısmı da -20 ºC de 

depolanmıştır. Belirli aralıklarla alınan örneklerde enzim aktivitesi belirlenmiş ve 

sonuçlar Şekil 3.33 de verilmiştir.  

 
Şekil 3.33: Lipaz enzimini depolamanın, enzim kararlılığı üzerine etkisi 
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Sonuçlardan görülmektedir ki kısa süreli (0-72 saat) saklama işlemi için +4 ºC 

derece, uzun süreli (72 saatten fazla) saklama işlemi için -20 ºC deki koşullar tercih 

edilmelidir. Kısa süreli zaman aralığında -20 ºC de saklanan enzimin daha fazla 

aktivite kaybına uğraması nedeni oluşan buz kristallerinin enzimin yapısına verdiği 

zarar olduğu düşünülmektedir. Buz kristallerinin oluşturduğu zarar sonrası enzim bu 

koşullar altında en stabil duruma geçer ve aktivitesini uzun sürede daha fazla korur. 

+4 ºC deki saklama koşullarında ise herhangi bir buz kristalinin oluşmama 

durumundan ani bir aktivite kaybı meydana gelmez fakat uzun süreli saklama 

durumunda saklama tüplerinde mikrobiyal aktivitenin devam etmesine bağlı olarak -

20 ºC deki saklama koşullarına nazaran daha hızlı bir aktivite kaybı yaşanır. 

 

 

3.6. Katı Kültür Fermentöründe Lipaz Üretimi 
Katı kültür fermantasyonu ile lipaz üretimi için, daha önce kısım 2.3.4.2 de 

anlatılan 22 litre kapasiteli fermentör kullanılmıştır. Bunun için 2 kg pirina, Tablo 3.32 

de verilen ortam bileşimi, %1 mısır yağı ve %1 YE ile karıştırılmış; 28 C de % 50 nem 

olacak şekilde inkübasyona bırakılmıştır. Belirli zamanlarda fermentörün alt 

kısmından örnekler alınmış ve sonuçlar Şekil 3.34 de verilmiştir. Görüldüğü gibi 

burada da elde edilen aktivite değerleri erlenlerde elde edilen değerlerden düşük 

çıkmıştır. 
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Şekil 3.34: Katı kültür fermentöründe lipaz üretimi 
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3.7. İmmobilize R.oryzae ile Lipaz Üretimi 
3.7.1. Kabak Lifinde İmmobilizasyon 

Lokal marketlerden alınan kabak lifi kısım 2.3.5.1. de anlatıldığı gibi 

hazırlanmış, 1/2 seyrelme oranında, %1 mısır yağı, %1 YE içeren 50 ml besi 

ortamında %2 inokulasyon yapılarak inkübasyona bırakılmıştır. Karşılaştırma 

açısından serbest ortamda aynı şartlarda ekim yapılmış ve elde edilen sonuçlar Şekil 

3.35 de verilmiştir. 
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Şekil 3.35: Kabak lifinde immobilize edilmiş R.oryzae den lipaz üretimi 

 

3.7.2. Na-aljinatla İmmobilizasyon 
Kısım 2.3.5.2 de anlatıldığı gibi hazırlanan aljinat boncuklar, yaklaşık 30 adet 

boncuk olacak şekilde, 50 ml besi ortamı içeren ortama ilave edilmiş ve daha sonra 

inkübasyona bırakılmıştır. Elde edilen aktivite değerleri Şekil 3.36 da sunulmuştur. 
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Şekil 3.36:  Na-aljinat ile immobilize R.oryzae den lipaz üretimi 

 

Her iki yöntemle immobilize edilen mikroorganizmaların tekrar kullanılabilirliği 

araştırılmış ve sonuçlar aşağıdaki şekilde verilmiştir. R.oryzae sıvı ortamda yığın 

şekilde çoğaldığından, tekrarlanabilirlik çalışmalarında serbest halde de kullanılmıştır. 

Bunun için belirli aralıklarla kullanılmış besi ortamı ortamdan alınmış, yerine taze besi 

yeri eklenmiştir. Şekil 3.37 den de görüldüğü gibi 3. Tekrarda bile enzim aktivitesinde 

kayıplar olduğundan, üretim daha fazla devam ettirilmemiştir. 
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Şekil 3.37: İmmobilize R.oryzae nin tekrar kullanılabilirliği 
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 İmmobilizasyon işleminin aktiviteye etkisine bakıldığında ilk serbest üretimde 

en yüksek aktivitenin elde edildiği görülmüştür. Çünkü bu durumda 

mikroorganizmalar serbestçe erlende dolaşırlar ve nutrientlerin difüzyonunda bir 

sorun yaşanmadığı için diğer erlendeki mikroorganizmalara göre daha iyi bir 

metabolik aktivite gösterirler. İlk tekrarlı üretim işleminde, aljinatla immobilize edilmiş 

mikroorganizmaları içeren erlendeki enzimin aktivitesinin, kabak lifinde immobilize 

edilmiş mikroorganizmaları içeren erlendeki enzimin aktivitesinden ve onun da 

serbest üretim yapılan erlendeki enzimin aktivitesinden yüksek olduğu görülmüştür. 

Bunun nedeni kabak lifinde immobilize olmuş mikroorganizmalara nazaran aljinatta 

immobilize olmuş mikroorganizmaların kendilerine daha kontrollü bir gelişme ortamı 

sağlamaları, birbirlerini teşvik edici salgıları ortak kullanabilmeleri ve aralarındaki 

sinyal iletiminin daha iyi olmasından kaynaklanmış olabilir. Ayrıca immobilize edilmiş 

mikroorganizmaların tekrarlı üretim işleminden sonra, serbest üretim yapılan 

erlenlerde en yüksek aktivitelerin elde edilmesi için beklenen 42-48 saatlik sürecin 

azaldığı da görülmüştür. Tekrarlı yapılabilecek üretimlerin sayısı hem 

mikroorganizmaların yaşlanmalarına bağlı üretkenliklerinin azalması,  hem de aljinat 

formunun bozulmasından dolayı 3 olarak belirlenmiştir. Sonuçlara genel olarak 

bakıldığında çalışma, kesikli olarak yapılacaksa mikroorganizmaların serbest formu, 

tekrarlı üretim olarak yapılacaksa immobilize formlarının kullanılmasının yararlı 

olduğu görülmektedir. 

 

3.8. Lipazın Saflaştırılması 
Lipaz, kısım 2.3.6. da anlatılan yöntemle saflaştırılmıştır. Bunun için 3 litrelik 

reaktörde 50 saatlik inkübasyona bırakılmış ve maksimum aktivitesi yaklaşık 25 U 

olan fermantasyon sıvısı kullanıldı. Saflaştırma işlemi sonucunda, 2750 ml 

fermantasyon sıvısından 38 kat saflaştırmayla, 3160 U/mg spesifik aktiviteye sahip, 

yaklaşık 8 mg saf lipaz elde edildi (Tablo 3.37).   
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Tablo 3.37:  ZKS den R.oryzae ile üretilen lipazın saflaştırılması 

Saflaştırma 
basamağı 

Toplam 
aktivite 

(U) 

Toplam 
protein 
(mg) 

Spesifik 
aktivite 
(U/mg) 

Saflaştırma 
oranı 
(kat) 

Verim 
(%) 

Ham ekstrakt 
 

66371 790 84 1 100 

Amonyum sülfat 
fraksiyonu 

 
53097 

 
395 

 
134 

 
1.6 

 
80 

     
      
Sepharose 
 

45140 66 684 8 68 

Sephadex 26548 8.4 3160 38 40 
  

Saflaştırılan lipaz,  SDS-PAGE metoduyla yapılan çalışmada tek bir protein 

bandı vermektedir (Resim 3.1). Görüldüğü gibi, proteinin kütlesi yaklaşık 30 kDa 

civarındadır. Bu değer Rhizopus türü ve diğer tür mikroorganizmalarla elde edilen 

lipazın literatür değerleri ile oldukça uyum içerisindedir (Hiol vd., 2000; Diaz vd., 

2006; Koblitz ve Pastore, 2006; Abramic vd., 1999; Yu vd., 2007). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resim 3.1: Saflaştırılmış lipaz için SDS-PAGE 

1. Ham ekstrakt, 2. Amonyum sülfat fraksiyonu, 3. Sepharose 

kolon, 4. Sephadex kolon 
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3.9. Lipazın İmmobilizasyonu ve Biyodizel Üretimi 
Elde edilen lipazın, enzimatik biyodizel reaksiyonunu katalizleyebildiğini 

denemek amacıyla, lipaz kısım 2.3.9. da anlatıldığı gibi silika jel de immobilize edildi. 

Biyodizel üretimi için iki farklı enzim kaynağı kullanıldı. Birincisi, fermentasyon 

ortamından filtrasyon ve santrifüjle alınan enzim kaynağı; ikincisi de saflaştırma 

işleminden elde edilen enzimin immobilizasyonuyla elde edilen enzim kaynağıdır. 

Sıvı ortamda bulunan enzim ile yapılan çalışmalarda maalesef, beklenildiği 

gibi, herhangi bir esterleşme yani biyodizel dönüşümü gerçekleşmedi. Bu durum hem 

görsel olarak, hem de reaksiyon ortamından alınan örneklerde herhangi bir ester 

oluşumu kaydedilmemesiyle doğrulandı.   

İkinci, yani immobilize enzimle gerçekleştirilen reaksiyona ait sonuçlar Şekil 

3.38 de görülmektedir. 24 saat süren reaksiyon süresince çeşitli zamanlarda alınan 

örnekler analiz edilmiş ve dönüşüm oranları hesaplanmıştır.  
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Şekil 3.38:  İmmobilize lipaz ile biyodizel üretimi 
 (Oklar stokiometrik oranda metanol ekleme zamanlarını göstermektedir) 

 

Görüldüğü gibi dönüşüm oranı %35 i geçmemekle beraber, ZKS den elde 

edilen ve saflaştırılan lipaz ile enzimatik biyodizel dönüşümü başarıyla 

gerçekleştirilmiştir. Şüphesiz enzimatik ester reaksiyonu, kullanılan enzimin, işletim 

ve ortam parametrelerinin optimizasyonu ile daha da geliştirilip dönüşüm oranları 

yukarılara çekilebilir. Ancak bu durum, bu projenin kapsamındaki hedeflerin 

dışındadır.  
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4.SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
 Ülkemiz ekonomisi açısından zeytin işleme ve zeytinyağı sektörü büyük önem 

taşımaktadır. Özellikle Ege Bölgesi bu sektörde başı çekmektedir. Ancak bu 

işletmelerin atıkları, aynı zamanda turizm açısından da önemli olan bu bölgede tehdit 

edici unsurlardan biridir. Gerçekleştirilen bu projeyle bu işletme atıklarının katma 

değeri yüksek bir ürün olan enzim (lipaz) üretiminde substrat kaynağı olarak 

kullanılabileceğinin ortaya konması, bu projenin en genel sonucudur. Bu anlamda 

proje amacına ulaşmıştır. Daha spesifik olarak projeden çıkarılabilecek sonuçlar ana 

hatalarıyla aşağıda verilmiştir. 
 

• Zeytinyağı işletmesinden getirilen atığın herhangi bir işleme tabii tutulmaksızın 

doğrudan kullanımı ile herhangi bir lipaz aktivitesi kaydedilememiştir. Bundan 

dolayı ZKS bir takım ön işlemlere tabii tutulmuştur. Bunun için ilk önce ZKS çeşme 

suyu ile seyreltilmiş ve seyrelme oranının etkilerinin incelenmesi sonucunda, en iyi 

lipaz aktivitesinin ZKS:Su karışım oranının 1:1 olduğu yani SO (ZKS/Toplam 

hacim) 1/2 olduğu durumda bulunmuştur. 

 

•  Erlenlerde yapılan ZKS ile lipaz üretiminde R.oryzae diğer 

mikroorganizmalara göre daha yüksek aktivitede ve yaklaşık 45. saatte elde 

edilmiştir. Bu yüzden projede yapılan tüm çalışmalar bu mikroorganizma ile 

gerçekleştirilmiştir. 

 

• Lipaz üretimi için azot ilavesi kesinlikle yapılmalıdır. 

 

• Ortama zeytinyağı ilavesi hem karbon kaynağı olarak kullanıma hem de 

indüksiyon etkisi yapmıştır. 

 

• Pirina ile lipaz üretimi için tuz çözeltisi ve mineral ilavesi yapılmalıdır. 

 

• Bir istatiksel deney tasarım ve analiz metodu olan RSM ile yapılan çalışmalar 

sonucunda, en iyi seyrelme oranı 1/2, YE ve yağ miktarı yaklaşık %1 civarında 

elde edilmiştir. Her üç parametre de lipaz üretiminde istatistiksel olarak etkilidir. 
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• YE dışında ortama azot kaynağı olarak, ayrı ayrı nutrient broth, pepton, üre, 

malt ekstrakt ve amonyum nitrat eklenmiş; ancak en iyi sonuç YE ın bulunduğu 

ortamda gözlenmiştir.  
 

•  Zeytin yağı ile yapılan deneylere ilaveten lipaz üretimi; mısır yağı,soya yağı, 

ayçiçeği yağı, tribütirin ve fındık yağı varlığında gerçekleştirilmiş ve ekonomik ve 

aktivite bazında mısır yağının diğerlerine göre daha avantajlı olduğuna karar 

verilmiştir. 

 

• ZKS deneylerinden elde edilen sonuçların ışığında, pirina ile lipaz üretiminde 

farklı azot kaynağı olarak, yeast ekstrakt, nutrient broth ve üre denenmiş, en iyi 

sonuçlar ZKS de olduğu gibi YE varlığında elde edilmiştir.  

 

• 1 litrelik biyoreaktörde düşük hava hızlarında elde edilen enzim aktiviteleri 

erlenlerden elde edilen değerlerden düşüktür. Ayrıca, maksimum enzim 

konsantrasyonu için daha uzun bir zaman geçmesi gerekmektedir. Bu durum 

mikroorganizmanın, oldukça kompleks bileşime sahip ZKS de mikrobiyal 

aktivitesini gerçekleştirebilmesi için ortama adapte olmasının uzun sürmesinden 

kaynaklanabilir. Yukarıda da belirtildiği gibi, erlenlerde ve biyoreaktörde 

mikroorganizmalar tamamıyla farklı davranışlar gösterebilmektedir.  

 

•  1 ve 3 litrelik biyoreaktörde yapılan deneyler, hava hızının 0.5 vvm den 4 vvm 

e arttıkça lipaz  prodaktivitesinin de artacağını göstermiştir. 

 

• 150, 300 ve 500 rpm karıştırma hızında yapılan denemeler, karıştırma hızının 

artmasıyla lipaz aktivitesinin de etkili bir şekilde arttığını ortaya koymuştur. ZKS 

den lipaz üretiminde hava hızı ve karıştırma hızının etkili olması R.oryzae den 

lipaz üretiminde oksijen transferinin önemli olduğunu belirtmektedir. 

 

• Elde edilen lipazın +4 ve -20 ºC de depolama kararlılığı ile ilgili yapılan 

denemeler sonucunda, 288 saatlik bir depolama sonucunda başlangıçtaki 

aktivitesinin sırasıyla, %38 ve %22 sini kaybettiği sonucuna varılmıştır. 
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• R.oryzae, başarılı bir şekilde kabak lifine fiziksel adsorpsiyon, Na-aljinat içine 

de enkapsülasyon yöntemleriyle immobilize edilmiş ve her iki yöntemle de lipaz 

üretimi 3 kez tekrarlanabilmiştir. 

 

•  Saflaştırma işlemi sonucunda, 2750 ml fermantasyon sıvısından 38 kat 

saflaştırmayla, 3160 U/mg spesifik aktiviteye sahip, yaklaşık 8 mg saf lipaz elde 

edilmiştir. 

 

• Saflaştırılan lipazın  kütlesi SDS-PAGE metoduyla, yaklaşık 30 kDa 

civarındadır. 

 

• Fermantasyon sonrası elde edilen ekstraktlarla (ham enzim kaynağı) yapılan 

biyodizel dönüşümünde herhangi bir ester oluşumu kaydedilememiştir. 

 

• Elde edilen enzim, glutaraldehitle aktifleştirilmiş silika jel üzerine immobilize 

edildiğinde ise %35 lik bir dönüşümle biyodizel üretimi gerçekleştirilmiştir.  

 
 
 

ZKS birçok atık maddeyi de bünyesinde ihtiva etmektedir, özellikle polifenolik 

bileşikler, askıda katı maddeler vs. gibi içerikler biyoprosesi etkileyen en önemli 

parametrelerdir. ZKS nin fermantasyon öncesinde bu bileşiklerden arıtılması, ZKS nin 

havalandırma gibi bazı ön işlemlere tabii tutulması ve ayrıca fermantasyon süresince 

COD, BOD, fenol miktarı ve askıda katı madde gibi bazı parametrelerin takip edilmesi 

üretimi ve üretimi etkileyen parametrelerin ortaya konması açısından çok anlamlı ve 

yerinde olacaktır. 

 

R.oryzae nin kitle olarak çoğalması, maalesef tüm fermantasyon süresince 

biyokütle miktarını ölçmeyi zorlaştırmaktadır. Üretimin kinetik anlamda 

incelenebilmesi, verimlilik gibi bazı değerlerin ortaya konabilmesi için de biyokütle 

miktarının bilinmesi gerekmektedir. Bunun için üretim süresince, biyokütle 

oluşumunun doğrudan veya dolaylı olarak takip edilmesi şüphesiz üretim hakkında 

bazı kinetik bilgilerin ortaya konmasını sağlayacaktır.  
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Elde edilen enzimin immobilizasyonunda daha farklı destek maddeleri veya daha 

farklı aktifleştirme yöntemleri kullanılarak, enzim çok daha efektif olarak kullanılabilir.  

 

Enzimatik ester reaksiyonu yani biyodizel üretimi, kullanılan enzimin, işletim ve 

ortam parametrelerinin optimizasyonu ile daha da geliştirilip dönüşüm oranları 

yukarılara çekilebilir. 
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