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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ülkemizde her yıl 350.000 ton atık bitkisel yağ üretilmektedir ve bu miktar su kirliliğinin 

%25’lik kısmını oluşturur (Nas & Berktay, 2007). Su kaynaklarını ciddi bir tehdit altına alan 

bu durumun etkilerini azaltabilmek için Team CLA grubu olarak bir proje geliştirdik. 

Projemiz, yüksek miktarda linoleik asit içeren bitkisel atık yağların konjuge linoleik asite 

(CLA) dönüştürülerek geri kazanılmasının yanı sıra atık yağların sebep oldukları çevre 

sorunlarını en aza indirmeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda; rekombinant DNA 

teknolojisiyle, Escherichia coli BL21(DE3)’de linoleat izomeraz (LAI) ve delta-12 fatty acid 

desaturase 2 (FAD2) proteinlerinin ekspresyonu sağlanacaktır. Rekombinant FAD2 enzimi 

yardımıyla atık yağlardaki oleik asitin linoleik asite dönüştürülmesi sağlanacak ve bu sayede 

yağdaki linoleik asit miktarı artırılacaktır. Ek olarak, rekombinant LAI enzimi yardımıyla 

linoleik asitin CLA’ya konjugasyonu sağlanacaktır. Elde edilen enzimler direkt olarak atık 

yağlarla bir araya getirilecek olup bu sayede kontrol oranı yüksek hücresiz enzimatik bir 

üretim ortamı sağlanacaktır. Aynı zamanda toksik problemler de en aza indirilmiş olacaktır. 

Üretilen CLA, kromotografik yöntemlerle saflaştırılıp besin takviyesi olarak kullanılmak 

üzere pazara sunulacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Bitkisel atık yağ, CLA, E. coli, FAD2, LAI 

2. Problem/Sorun: 

Projemiz ile önlemeye çalıştığımız sorun, atık yağların çevre üzerindeki zararlı etkileridir. 

Günden güne artan üretim ve tüketim atık miktarının artmasına sebep olmuştur. Örneğin, son 

20 yılda artan fastfood tüketimi nedeniyle Türkiye dâhil birçok ülkede insanların yemek 

alışkanlıklarında kızartma yiyecekler daha fazla yer almıştır ve her yıl hemen hemen her 

ülkede muazzam miktarda atık yağ üretilmektedir (Gurbuz & Ozkan, 2019). Atık yağların 

toplanılamadığı, geri dönüştürülemediği zaman çevreye, insanlara ve diğer canlılara verdiği 

zararlar bilinse dahi insanların bu dönüşümü kendilerinin sağlayamadığı görülmüştür (Gurbuz 

& Ozkan, 2019). Arıtılmamış sudaki atık yağlar yer altı sularına, denizlere, göllere ve 

nehirlere ulaşıp suları kirletmektedir. Atık yağlar suyun yüzeyini bir film tabakası gibi 

kaplayıp oksijen transferini engelleyerek sudaki oksijenin azalmasına neden olur ve diğer 

canlı türlerine özellikle de balık çeşitlerine büyük zararlar verir (Gurbuz & Ozkan, 2019). 

Sadece 1 litre atık bitkisel yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletmek için yeterlidir (Kajdas, 

2000). Figür 1’de görüldüğü üzere su kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerinde ciddi etkileri 

vardır. Ekosisteme zarar verebilecek bu atık yağların güvenilir bir şekilde bertaraf edilmesini 

sağlayacak ve çevreye verdiği zararı minimuma indirgeyecek geri dönüşüm yöntemleri 

ihtiyaç vardır (Bolat ve ark.,2016). Günümüzde atık yağlar sabun ve biyodizel üretimi gibi 

alanlarda kullanılmaktadır ama üretilen ve tüketilen atık yağlara bakıldığında daha fazla 

güvenilir uygulama alanına ihtiyaç olduğu gözükmektedir (Gurbuz & Ozkan, 2019). Atık 

yağın geri dönüşümü için yeni alanlar bulunması atık yağ yönetimi ile ilgili sorunları 

kesinlikle çözecektir (Panadare, 2015). Projemiz, bitkisel atık yağların, CLA üretimi ile geri 

dönüşümünün sağlanmasını önermektedir. İnsan vücudu tarafından üretilemeyen, genellikle 

geviş getiren hayvanlardan elde edilen ürünlerde bulunan CLA’nın insan sağlığı üzerine çok 

önemli etkileri bulunmaktadır (Çelebi & Kaya, 2008). 
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Figür 1: Sajingan Kecil nehrine dökülen bitkisel atık yağların neden olduğu su kirliliği ve 

insan sağlığı üzerindeki etkisi (ECOTON, 2020). 

 

3. Çözüm  

Projemiz, bitkisel atık yağların, insan vücudunda sentezlenemeyen ama sağlık ve benzeri 

birçok alanda yararları bulunan bir madde olan CLA üretimiyle değerlendirilebileceği bir 

sistem hakkındadır. Ülkemizde en çok kullanılan yağ olan ayçiçek yağının ısıtıldıktan sonra 

yaklaşık %45.15'inin linoleik asitten (C18:2) ve yaklaşık %39.74’ünün ise oleik asitten 

(C18:1) oluştuğu tespit edilmiştir (Bautista ve ark., 2009). Diğer bitkisel yağlarda da bu 

oranlar yaklaşıktır (Ibrahim ve ark., 2018). Bu sebeple, yağların büyük bir kısmını oluşturan 

oleik ve linoleik asitin dönüşümü, atık bitkisel yağların geri kazanılmasında elzemdir. 

Mümkün olan en fazla linoleik asidi, CLA’ya çevirebilmek amacıyla, öncelikle, oleik asitin 

FAD2 enzimiyle, linoleik asite katalizasyonu gereklidir (Nayeri & Yarizade, 2014). Bu işlem 

sonucunda elde ettiğimiz linoleik asit CLA’ya çevrilerek en yüksek verim sağlanacaktır. 

Lactobacillus sakei LMG 13558’den elde edilen, istenilen enzim üretimi sağlayan LAI geni ve 

ayçiceğinden (Helianthus annuus) elde edilen FAD2 geni, kodon optimize haliyle GenScript 

firmasına sentezletilerek hizmet alımı suretiyle temin edilecektir. Bu genler pET28a 

plasmidine rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak klonlanacaktır. Sonuç olarak, FAD2 ve 

LAI enzimlerinin kontrollü üretimi sağlanacaktır. Figür 2’de enzimlerin elde edilmesi için 

kullanılacak yöntemin akış şeması verilmiştir. Elde edilen enzimler saflaştırıldıktan sonra, 

atık yağ ile hücresiz sistemde birleştirilir ve CLA üretimi gerçekleşir. Projemizde kullanılacak 

hücresiz enzimatik sistemin görsel şeması Figür 3’de gösterilmiştir. Üretilen CLA saflaştırılır 

ve HPLC ile miktar analizi yapılır. 

 

Gorissen ve ark. (2011) tarafından yayınlanan makalede farklı bakteri türlerinin linoleik asiti 

CLA’ya çevirme yüzdeleri ∑CLA ⁄ (LA + ∑CLA) X 100 denklemi ile hesaplanmıştır. Deney 

sonucuna göre, L. sakei LMG 13558 en yüksek verimi sağlayan bakterilerden biri olmuştur. 



4 

 

Buradan yola çıkarak, bu türden izole edilen genden ekspres edilen enzimin de yüksek bir 

verimle konjugasyon sağlaması beklenmektedir. 

 

Tarafımızca önerilen bu sistem sayesinde, bitkisel atık yağların neden olduğu su kirliliğinin 

önüne geçilmiş olup, aynı zamanda bu yağlardan katma değeri yüksek, sağlığa yararlı olan 

CLA üretilir. Böylece atık bitkisel yağların, yaratıcı geri kazanımı sağlanır. Antimutajenik ve 

antikanserojenik özelliğe sahip olan CLA, bazal metabolizma artırıcı olarak diyetlerde de 

kullanılabilmektedir. Kalp ve damar hastalıklarının oluşum riskini azalttığı ve bağışıklık 

sistemine destek olduğu görülmüştür ve birçok çalışmada diğer yararlı etkileri de 

kaydedilmiştir (Demirel & Erdoğan, 2004). 

 
Figür 2: Projemizde kullanılacak yöntemin akış şeması 

 

4. Yöntem 

4.1. Gen ekstrasyonları Rekombinant DNA’nın oluşturulması; 

FAD2 geninin alınacağı canlı, Helianthus annuus bitkisi, ökaryotik olduğu için, klonlama 

işleminin göreceli olarak uzun olacağı ve maliyetin, genin sentezletilmesiyle de yaklaşık 

olarak aynı fiyata tekabül etmesi nedeniyle kodon optimizasyonu ile gen sentezleme 

yöntemini tercih ediyoruz. LAI geni için; klonlamada kullanılacak primerler, PCR için gerekli 

bileşenler vb. gibi yapılması ve kullanılması ihtiyaç olan adımlardan dolayı, LAI genini de 

sentezleterek deney süresini kısaltmayı amaçlıyoruz. LAI (GenBank: FR732051.1) ve FAD2 

(GenBank: AF251842.1) genlerinin sekansları GenScript Biotech firmasına gönderilecek ve 

bu genlerin ayrı ayrı pET28a plasmidine yerleştirilmiş halleri satın alınacaktır. Plasmidler 

FAD2-pET28a ve LAI-pET28a olarak adlandırılarak bakteriyel transformasyonda 

kullanılacaktır. 
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4.2. Bakteriyel Transformasyon; 

1. LB medyasında E. coli BL21 (DE3) kültürü 37 °C büyütülür. 

2. 12-16 saat boyu inkübe edilen E. coli kültürü, LB agar medyasına eklenir. Daha sonra, 

buz üzerinde 20 dakika inkübe edilir. 

3. 4 ℃’de santrifügasyon sonrası, pelet soğuk CaCl2 tamponunda çözülür ve 30 dakika 

inkübe edilir (Hücreler kompetent hale getirilir, hücre zarı daha geçirgen hale 

getirilir). 

4. Tekrar 4 ℃’de santrifügasyon sonrası, pelet soğuk ve %15 gliserol içeren CaCl2 

tamponunda çözülür. 

5. FAD2-pET28a plazmidi kompetent hale getirilmiş hücrelere eklenir ve 30 dakika 

boyunca inkübe edilir. 

6. Daha sonra, solüsyon 42 ℃ su banyosunda 30 saniye bekletilir. (Isı şoku adımı, 

plazmidin kompetent hücrelere geçmesini kolaylaştırır.) 

7. Ayrı bir tüpte LAI-pET28a plazmidi kompetent hale getirilmiş hücrelere eklenir ve 30 

dakika inkübe edilir. 

8. Daha sonra, solüsyon 42 ℃ su banyosunda 30 saniye bekletilir. (Isı şoku adımı, 

plazmidin kompetent hücrelere geçmesini kolaylaştırır.) 

9. Kanamisin içeren plakaya LB agar medyası eklendikten sonra, hücreler 12-16 saat 

boyu inkübe edilerek büyütülür (Kanamisin rezistansı içeren rekombinant pET28 

plazmidine sahip olmayan hücreler öldürülür). Büyütüldükten sonra oluşan koloniler, 

pET28 plasmidlerini içeren transformantlardır (Chang ve ark., 2017). 

 

4.3. Protein ekspresyonu; 

 

1. Büyütüldükten sonra, transformantların bulunduğu medyadan alınan bir koloni önce 5 

ml'lik LB ve kanamisin içeren sıvı besiyerinde gece boyunca büyütülür.  

2. 1 ml örnek alınıp 100 ml LB ve kanamisin içeren besiyerde inoküle edilir. OD600nm 

0.8’e ulaşana kadar 37 °C’de büyütülürler ve daha sonra 28 °C’ye düşene kadar 

beklenir. 

3. 1 mM IPTG (Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside) eklenerek (7-8 saat boyunca 

kültürlenir) 28°C’de bir çalkalayıcıda hücreler büyütülür, böylece lac baskılayıcı 

ayrıştırılır böylece istenen genlerin ekspresyonu indüklenir.  

4.4. Protein Saflaştırma; 

1. Hücreler 4 °C’de 4200 rpm’de 10 dakika santrifüjlenerek toplanır. 

2. Hücre parçalanması için 10 ml lizis tampon ve 0.1 mg/ml lizozim eklenir ve 4 °C’de 

30 dakika boyunca karıştırılır. 

3. Solüsyon sonikasyona tabi tutulur (3 x 30 s AÇIK, güç 4'te ve 3 x 1 dakika KAPALI) 

ve 0.1% Triton X100 eklenerek 4 °C’de 1 saat bekletilir. 

4. Hücreler 4 °C’de 26400 g’de 45 dakika santrifüj edilerek hücre zarı parçalanır. 
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5. Santrifüj edilen solüsyonun süpernatantı kullanılırak, nikel afinite kromatografi 

yöntemi ile nikel, FAD2 ve LAI enzimlerinde bulunan histidin arasındaki afiniteden 

yararlanılarak etiketlenen enzimler (FAD2 ve LAI) saflaştırılır. 

6. Proteinler yıkama tamponu (lizis tamponu + 10 mM imidazol) ile üç kez (her biri 10 

dakikalık inkübasyondan sonra) yıkanır. Rekombinant proteinler, 4 °C'de 30 dakikalık 

inkübasyondan sonra elüsyon tamponu (lizis tamponu + 500 mM imidazol) 

kullanılarak ayrıştırılır. 

7. Solüsyonda bulunan imidazoldan kurtulmak için, sırasıyla 30kDa ve 50kDa Amicon 

Ultra filtreleri kullanılarak FAD2 ve LAI enzimleri gliserol içerisinde ortamdan 

ayrıştırılır (Bhardwaj ve ark., 2020). -20 °C'de saklanır veya daha uzun süre saklamak 

isteniyorsa -80 °C tercih edilir. 

 

4.5. Hücresiz Enzimatik Ortamda CLA Üretimi; 

 

1. Coomassie mavisinin kahverengimsi-turuncu renkten yoğun mavi renge dönüşmesine 

bağlı olarak protein konsantrasyonu belirlenen LAI ve FAD2 enzimlerinin, en yüksek 

oranda dönüşümü sağlanacak şekilde oranları test edilir. 

2. Hücresiz enzimatik ortam oluşturmak için steril falkon tüplerde PPB (Potasyum Fosfat 

Tamponu) çözeltisi, elde edilen FAD2 ve LAI enzimleri ve atık bitkisel yağ örneği ile 

enzim sabitleme yöntemi kullanılarak ve yüksek hız ile karışım sağlanacak şekilde 

birleştirilir. 

3. Enzim sabitleme yöntemi için yaygın olarak kullanılan sentetik polimer jellerden olan 

polyacrylamide kullanılacaktır. Sentetik polimer jelin en büyük avantajı, yüksek 

mekanik mukavemetidir. L-aspartik asit üretmek için E. coli'yi hapseden 

poliakrilamidin kullanılması endüstride uygulanmaktadır (Li, 2017). Figür 4’ de 

kullanacağımız enzim sabitleme yönteminin şematik gösterimi verilmiştir. %15 jel 

hazırlamak için 7.5 g akrilamid, 0.5 g bisakrilamid, 50 mg amonyum persülfat, 25 ml 

fosfat tamponuna eklenir ve bu katıları çözmek için karıştırılır. Daha sonra 25 ml 

amilaz solüsyonu eklenir ve uygun şekilde karıştırılır.50 µl TEMED eklenir ve 

nazikçe karıştırılır. Homojen ve istenen kalınlıkta jel elde etmek için cam Petri 

kaplarına dökülür. Oda sıcaklığında 1 saat polimerizasyon yapılır. Jel küçük parçalar 

halinde kesilir ve sonraki kullanıma kadar 0.1 M fosfat tamponu içinde süspanse edilir 

(Mahajan & Sharma, 2010). 

4. Uygun ortamda inkübasyon yapılarak CLA üretimi sağlanır. 

 

4.6. Düşük sıcaklıkta kristalizasyon ile CLA'nın saflaştırılması; 

 

1. Bu aşamada, optimum koşullar altında CLA üretiminden sonra, elde edilen ürün 

aseton, petrol eteri ve metanol (5 g/100 ml) içinde çözülür ve kristalizasyon için derin 

bir dondurucuda farklı sıcaklıklarda (0 ila -85 °C) 48 saat yavaşça karıştırılır. 

2. Katı yağ asitleri, derin bir dondurucuda kristalizasyon sıcaklıklarında bir Buchner 

hunisi içinden süzülür ve belirlenen sıcaklıklarda saklanır. Yağ asitleri buharlaştırıcı 

üzerinde buharlaştırarak süzüntüden geri kazanılır. 
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3. Daha sonra bir vakum fırına yerleştirilir ve çözücüyü çıkarmak için 5 saat boyunca 50 

°C'de muhafaza edilir (Erinç ve İşler, 2018). 

 

4.7. CLA'nın miktar ve izomer analizi; 

1. CLA'nın ayrışması Ag+–HPLC ile gerçekleştirilir. HPLC sistemi, 20 μl'lik enjeksiyon 

loopu (Shimadzu CBM-20Alite System Controller), 233nm’ye ayarlanmış UV_VIS 

detektörü (Shimadzu SPD-20A), 25 °C’da sutün fırını (Shimadzu CTO-10AS VP) ve 

işletim sisteminden (LC-Solution) oluşur. Seri olarak iki adet ChromSpher 5 lipid 

analitik gümüş emdirilmiş kolon (4.6 mm i.d.×250 mm paslanmaz çelik; 5 µm 

parçacık boyutu; Chrompack, Bridgewater, NJ) kullanılır. Seri olarak iki adet 

ChromSpher 5 lipid analitik gümüş emdirilmiş kolon (4.6 mm i.d.×250 mm paslanmaz 

çelik; 5 µm parçacık boyutu; Chrompack, Bridgewater, NJ) kullanılmıştır. Mobil faz, 

heksan içinde %0.1 asetonitrilden oluşur ve 1.0 ml/min bir akış hızında izokratik 

olarak çalışır. Standartlar, izomerlerin belirlenmesi için aynı koşullar altında enjekte 

edilir (Erinç ve İşler, 2018). 

 
Figür 3: Projemizde kullanılacak hücresiz enzimatik sistemin görsel şeması 
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Figür 4: Enzim sabitleme yönteminin şematik gösterimi (Gonzalez-Saiz & Pizarro, 2001) 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bitkisel atık yağların toplanması ve değerlendirilmesi konusunda, Türkiye’de belediyeler 

tarafından çalışmalar yapılsa da, bu çalışmalar sadece biyodizel üretimine ve şu anda 

yasaklanmış olan sabun üretimine dayanmaktadır (Behçet ve ark., 2012). Atık yağların 

yönetimi yönetmeliğine göre, yağların büyük bir oranı kullanılamadığı için yakılmaktadır. 

Fakat bizim amacımız, bitkisel atık yağlardan yararlı ve katma değeri yüksek bir ürün olan 

CLA elde etmek ve olabildiğince verim sağlamaktır. Laktik asit bakterileri kullanılarak daha 

öncesinde yapılmış benzer çalışmalar olsa da, bu çalışmalarda atık yağlar kullanılmamış ve 

substrat olarak sadece linoleik asit kullanılmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapılan bir 

tez çalışması ile örnek verecek olursak, bu çalışma, ayçiçek yağı ve soya yağında bulunan 

linoleik asiti kullanarak yağ asitlerini elde etmiş ve laktik asit bakterilerinin bulunduğu çeşitli 

kültürlerde CLA üretimini gerçekleştirmiştir (Ballıkaya, 2011). Fakat biz, L. sakei 

bakterisinden elde ettiğimiz LAI genini, rekombinant DNA teknolojisi kullanarak E. coli 

bakterisinde ekspres ediyoruz. Rekombinant FAD2 enzimini kullanarak atık yağda bulunan 

oleik asiti de linoleik asite çevirerek ortamda bulunan substrat miktarını, elde edeceğimiz ürün 

miktarını da artırmak amacıyla çoğaltmak bizim projemizin yenilikçi yönüdür. Buna ek 

olarak, hücresiz enzimatik sistemin yararlarından faydalanarak da projeye yenilikçi bir bakış 

açısı kazandırıyoruz. Hücresiz enzimatik sistemi kullanma sebeplerimiz; standardize edilmesi 

zor olan, hantal karmaşıklığa, uyumsuzluğa ve değişkenliğe neden olan canlı hücrelerin ve 

hücre zarının engellerinin ortadan kaldırılmasıdır (Lu, 2017). Son olarak, bakteri hücresinde 

bulunan ve parçalandığında açığa çıkan toksin maddelerin, bu sistemi kullanarak önüne 

geçilmesidir (Wilding ve ark., 2019). E. coli sistemleri; yüksek verimli protein üretimi için 

optimize edilmiş olması, gen ekspresyonunda ve mikrobiyoloji alanında yaygın olarak 

kullanılıyor olması, dayanıklılığı, çok yönlülüğü, kullanım kolaylığı, hızlı büyümesi ve 

patojenik olmaması nedeniyle seçimimiz olmuştur (Vezeau, 2020; Blount, 2015). 

 

6. Uygulanabilirlik 

Projemiz, rekombinant DNA teknolojisi sayesinde hayata geçirilecektir. Rekombinant DNA 

teknolojisi sayesinde gerekli genlerin (FAD2, LAI) expresyonu E. coli hücrelerinde sağlanır. 

Enzim izolasyonu için nikel-histidin afinitesinden yararlanılarak nikel kromatografi 
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kullanılacak ve histidin etiketli enzimler (FAD2, LAI) ayrıştırılacaktır. Elde edilen enzimler 

uygun koşullar altında atık yağlarla birleştirilecek ve atık yağlarda bulunan oleik asitin 

linoleik asite, linoleik asitin CLA’ya dönüşümü sağlanacaktır. Optimum şartların 

sağlanabilmesi için konjugasyon; farklı sıcaklıklar, farklı pH seviyeleri ve farklı 

konsantrasyonlar kullanılarak birkaç kez gerçekleştirilecek ve en yüksek verimin elde edildiği 

şartlar belirlenecektir. Son olarak, CLA saflaştırması HPLC kullanarak sağlanacaktır. 

Numune deneylerin olumlu sonuçlarından sonra, atık yağların, büyük ölçeklerle CLA’ya 

dönüşümü  gerçekleştirilecektir. 

Konjuge yağ asiti olan CLA, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) trans yağ 

etiketlenmesinden muaf tutulmuştur. CLA’nın isomerlerinden olan cis-12’nin de aralarında 

bulunan izomer karışımının güvenli olduğu (GRAS, Generally Recognized As Safe) kabul 

edilmiş olup, 1 yıl boyunca, her gün maksimum 6 gram CLA ya da 2 yıl boyunca her gün 

tüketilen 3.4 gram CLA’nın yapılan klinik araştırmalarda güvenli olduğu saptanmıştır. Sağlık 

perspektifinde, iyileştirme amacıyla bir dizi ek gıda ürününe CLA eklenilmesi uygun 

görülmüştür. CLA ek gıdalarda anti obez, antimutajenik, antikanser, kas kütlesi arttırıcı, 

bağışıklık tepkisi arttırıcı ve yaşlılığa bağlı kalp hastalıklarının önlemesi nitelikleriyle yer 

almaktadır (Kim ve ark., 2016). Bu nitelikler göz önüne alındığında, ilaç sektöründe, birçok 

ürünün içeriğinde bulunacak olan CLA, ticari bir ürün olarak yüksek kazanç sağlayacaktır. 

1. THS (Teknolojik Hazırlık Seviyesi) olan temel ilkelerin incelenmesi ve raporlanması 

literatür taramasıyla ön rapora geçirilmiştir. İnovatif yön projenin maksimum verimi ve 

yüksek kazancı göz önüne alınarak oluşturulmuştur. 2. hazırlık evresi olarak deneyde 

kullanacağımız yöntemler belirtilen özelliklere göre tasarlanmıştır. 3. THS olarak CLA’nın 

kritik işlevi ve özelliği kanıtlanmıştır. Ek olarak gerçekleşen benzer projelerin sonuçları 

değerlendirilmiştir. İlk üç THS, belirtilen ilk zaman dilimimiz olan Mart-Haziran aylarında 

gerçekleşmiştir. THS geri kalan safhaları malzemelerin tedariğinden sonra gerçekleştirilecek 

olup, olumlu sonuçlar alındığı takdirde, 2022 yılında daha geniş hacimli biyoreaktörlerle 

CLA’nın seri üretimine geçilmesi ve sistemin performans değerlendirilmesi ardından 

ticarileşmesi beklenmektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

FAD2-pET28a  $445 

LAI-pET28a $639 

E. coli bakterisi 
Danışman hocamız Özkan Fidan’dan temin 

edilecektir. 

LB Broth with agar (Lennox) 
1kg - $297.66 

Calcium Chloride, Lab Grade, 500g $10.95 
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Glycerol, Laboratory Grade, 500 mL 
$13.25 

Kanamisin $134 

Potasyum fosfat tamponu (4L) $125.33 

IPTG EZ Pak™ for 1 M Solution, 10mL $ 63.00 

ExiProgen™ His-tagged Protein 

Purification Kit 

$250 

İmidazol $89 

30kDa Amicon Ultra filtreleri 
$119 

50kDa Amicon Ultra filtreleri 
$119 

Coomassie boyası 
$70,28 

Aseton 
$73 

Petrol eteri  

 $65.58 

Metanol 
$45 

TEMED 
$75 

Amilaz 
$227 

Fosfat tamponu 
$123.42 

Amonyum persülfat 
$56 

Akrilamid 
$30 

https://www.goldbio.com/product/2184/iptg-ez-pak-for-1-m-solution
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Bisakrilamid 
$76 

Toplam $3146.47 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

CLA, egzersiz yapmayı seven, zayıflama sürecinde olan veya bağışıklık sistemlerini 

güçlendirmek isteyen insanlar tarafından tercih edilen bir takviye edici gıdadır (Ercoşkun ve 

ark., 2005). CLA'nın vücuttaki yağ birikimini önleyici etkisi sayesinde, aşırı kiloya sahip ya 

da obez bireyler hedef kitlemiz arasındadır. Vücut geliştiriciler ve atletler gibi egzersiz yapan 

bireyler, ağır direnç egzersiz eğitiminden kas kütlesi ve kuvvet artışını hızlandırmak için 

genellikle diyetlerine besin takviyesi eklerler ve CLA besin takviyesi olarak, katabolizmayı ve 

vücut yağını azaltıcı, kas kütlesini iyileştirici etkiye sahiptir (Benjamin ve ark., 2015). 

Oldukça fonksiyonel bir gıda bileşeni olmasının haricinde tedavisi zor ve masraflı olan 

hastalıklara sahip birçok insanın tedavi ve iyileşme süreci açısından oldukça yararlıdır. 

Örneğin, kanserin tüm safhalarında antikanserojenik etkiye sahip olduğu saptanmış ve tümör 

hücrelerinin gelişimini meme, deri ve midede önlediği görülmüştür (Ercoşkun ve ark., 2005). 

Bu nedenle kanser hastaları da hedef kitlemiz arasında yer almaktadır. CLA'nın anti-sklerotik 

ve kan lipit profilindeki gelişmeler, hipolipidemik ve anti-oksidatif etkiler gibi sağlık yararları 

(anti-CVD etkileri), kardiyovasküler sağlık üzerinde önemli bir rol oynamaktadır (Benjamin 

ve ark., 2015). Bu nedenle, kalp hastaları da hedef kitlemiz arasındadır. CLA'nın insanlardaki 

anti-diyabetik özelliği sayesinde, diyabet hastaları için de kullanılabilir olması, bu grubu da 

hedef kitlemiz arasına alır. Ayrıca, gebeliğe bağlı hipertansiyon insidansını azalttığı gözlenen 

CLA, bu riski taşıyan gebeler için de kullanılabilir (Benjamin ve ark., 2015). Son olarak, 

projemizin temel amaçlarından olan su kirliliğini önlemek çevresel bir probleme çözüm 

sunduğu için yerel yönetimleri de hedef kitlemiz haline getirmektedir. 

9. Riskler 
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