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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

  

Prebiyotikler üst gastrointestinal sistemde sindirime uğramadan kalın bağırsağa geçen ve orada bir 

tür veya sınırlı sayıda birkaç tür mikroorganizmanın çoğalma veya aktivitesini seçici olarak teşvik 

eden, konakçının sağlığını olumlu yönde etkileyen ürünlerdir. Prebiyotikler kompleks karbonhidrat 

yapısındadırlar ve Lactobacilli, Bifidobacteria, Eubacteria gibi belirli bakterilerin çoğalmasını 

uyarırlar. Prebiyotiklerin bağırsak florasındaki bakterilerin metabolik aktivitesi sonucu 

fermantasyona uğraması ile flora ortamı patojen mikroorganizmaların çoğalması için uygun 

olmayan hale gelir. Yapılarında bulunan β-glikozidik bağlar sindirim enzimleri tarafından 

hidrolize edilemez ve bu nedenle sindirilemeyen prebiyotikler olarak adlandırılır. Aynı zamanda 

prebiyotikler, probiyotik mikroorganizmların besin ve enerji kaynağı olarak görev yapar. Bu 

işbirliği sonucunda vücutta kalsiyum, magnezyum gibi minerallerin emilimini arttırır. Günümüzde 

probiyotiklerin tamamlayıcısı olarak görülen prebiyotikler insan beslenmesinin ayrılmaz bir 

parçasıdır ve  prebiyotik pazarı dünya çapında büyümeye devam etmektedir. Prebiyotiklerin 

üretim mekanizmaları önemlidir ve pek çok yolla üretilebilir. Ancak bazı durumlarda düşük verim 

gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Biz de immobilize glukan sükraz enzimi kullanarak saf ve sürekli 

şekilde prebiyotik oligosakkarit sentezi gerçekleştirmek için bir reaktör geliştirmeyi amaçlıyoruz.  

Glukansükrazlar özelliklerine göre prebiyotik olarak hareket eden farklı oligosakkaritleri üretmek 

için alıcı reaksiyonları gerçekleştirirler.Ucuz substratlar kullanılarak hafif ve çevre dostu koşullar 

altında glukan sukrazdan yüksek verimle oligosakkaritler üretilebilir. Gıda ürünleri fonksiyonel 

gıda ürünleri elde etmek için prebiyotiklerle güçlendirirlebilir. Glukansükrazlar yeni oligosakkarit 

elde etmek için alıcı moleküller olarak farklı mono-di oligosakkaritleri veya bunların türevlerinni 

ve şeker içeren yan ürünleri kullanabilirler. Glukan sükrazlar glukanların sentezini ve glukozun 

alıcılara transferini katalize eder. Glukanlar dal bağlantılarının sentezine yol açan alıcılar olarak 

hizmet edebilir. Glukan sükrazlar polisakkarit ve oligosakkkarit sentezi için yüksek enerjili bir 

glikozil donörü olarak sakkaroz kullanırlar. Reaksiyon ortamına maltoz, izomaltoz gibi verimli 

alıcılar eklendiğinde, glukansukraz, yüksek moleküler ağırlıklı glukan yerine düşük molekül 

ağırlıklı oligosakkaritlerin sentezini katalize eder. Projemizde immobilize reaktör sisteminde kısa 

sürede ve kesintisiz olarak prebiyotik oligosakkarit üretimi gerçekleştirilecektir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Son yıllarda, tüketicilerin sağlıklı gıdaları tüketmeye yönelik alışkanlıklarının artması fonksiyonel 

gıda üretimi konusunda yeni teknikler geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu gıdalardan biri de 

prebiyotiklerdir. Prebiyotikler bağışıklık sistemini güçlendirerek insan sağlığına önemli fayda 

sağlarlar ve özellikle de salgın hastalıkların yaygınlaşması prebiyotiklere olan talebi daha da 

arttırmıştır. Talebin artmasıyla, prebiyotik ve probiyotik pazarı dünya çapında büyümeye devam 

etmektedir. Bu talebi prebiyotikoligosakkaritler karşılayabilir. Oligosakkaritler, özellikle 

fruktooligosakkaritler (FOS) ve galakto-oligosakkaritler (GOS), prebiyotik ve bağışıklık 

düzenleyici işlevleri nedeniyle fonksiyonel gıdalar veya gıda takviyeleri olarak geliştirilen önemli 

bileşiklerdir. Prebiyotikoligosakkaritler bitkilerde doğal olarak bulunduğu için bitkilerden 

ekstraksiyon yoluyla, bitki polisakkaritlerininenzimatik hidrolizi yoluyla ve disakkaritlerden veya 

diğer substratlardanenzimatik veya kimyasal sentez yoluyla ve mikrobiyal sentez yoluyla elde 

edilebilirler. Prebiyotik oligosakkaritlerin doğal kaynaklarda bulunduğu ve ekstraksiyon ile elde 

edilebildiği belirtildi.Oligosakkaritlerin geleneksel ekstraksiyon yöntemleriyle ekstraksiyonu her 

zaman yüksek sıcaklık ve uzun süreler gerektirir. Anne sütünde galaktooligosakkaritler, soğanda 

(Alliumcepa), pırasada (Alliumporrum) ve sarımsakta (Alliumsativum) bulunan fruktanlar, soya 

fasulyesinde bulunan soya-oligosakkaritler örnek olarak verilebilir. Fakat prebiyotik etkileri 

nedeniyle biyoteknoloji, basit şekerlerden enzimatik sentezle veya daha kompleks 

karbonhidratların enzimatik hidrolizi ile yeni oligosakkarit tipleri elde etmeye çalışmıştır. 

Biyokütledenenzimatik yolla oligosakkarit üretiminin ticari düzeyde çok pahalı bir süreç olduğu 

genel olarak kabul edilmektedir. Biyokütleninoligosakkaritlerehidrolizinde enzim kullanmanın 

ticari üretim maliyetlerini azaltmak için farklı seçenekler vardır. Bu seçeneklerden biri de, enzimin 

geri dönüştürülmesiyle tekrar kullanılmasını sağlayan enzim immobilizasyonudur. Prebiyotiklerin 

enzimle üretimi kimyasal senteze göre üstün bir role sahiptir. Çok adımlı kimyasal sentezler 



4 

 

enzimatik senteze göre daha zor olabilir. Karbonhidratlarda eşit derecede reaktif grup vardır bu 

durum kimyasal sentezi karışık hale getirir. Glikosidik bağın sterokimyası kimyasal katalizle takip 

edilmesi zordur ve prebiyotikoligosakkaritlerin işlevselliğine bağlıdır. Laktik asit bakterileri 

(LAB) glukan sukraz enzimlerini üretir. Glukansükraz enzimleri ile oligosakkarit sentezi 

yapılabilir. Laktik asit bakterilerinin bu enzimleri üretebilmelerinden faydalanarak prebiyotik 

oligosakkaritler mikrobiyal sentez yoluyla üretilebilir. Fakat mikrobiyal sistemlerin karmaşık 

olmasından dolayı verim düşüktür.  Prebiyotik oligosakkaritlerin enzimle üretiminde şu an 

kullanılan prosesler enzim kaynağı, substratın konsantrasyonu ve doğası, reaksiyon koşulları 

nedeniyle oldukça düşük verime sahiptir. Bu da üretim maliyetini artırır.Biz de bu sorunları 

ortadan kaldırmak için immobilize glukan sükraz enzimi kullanarak bir kolon sistemi içerisinde 

sürekli ve saf olarak prebiyotikoligosakkarit üretimini amaçlamaktayız. İmmobilize enzimlerin 

tekrar tekrar kullanılabilmesi de projeye olumlu bir etki yaratacak ve geliştireceğimiz reaktörü 

diğerlerinden ayrı kılacaktır. 

 

3. Çözüm  

Hafif çalışma koşulları, yüksek devir sayısı ve biyolojik olarak parçalanabilirlik enzimlerin 

gösterdiği olumlu özelliklerdir.Enzimlerin bu gibi özellliklerinden dolayı ve 

prebiyotikoligosakkarit üretiminde kullanılan yolların yukarıda belirtilen dezavantajları nedeniyle 

immobilize bir reaktör sistemi geliştirmeyi amaçlamaktayız.Laktik Asit Bakterileri, 

homopolimerik ve heteropolimerikekzopolisakkaritleri (EPS) üretebilir. 

Homopolimerikekzopolisakkaritler bir çeşit monosakkarit içerir. HomopolimerikEPSlerden biri 

olan 𝛼-glukanlar, substrat olarak sakkarozu kullanan glukan sükraz enzimleri ile LAB tarafından 

üretilen bir gruptur.  Şimdiye kadar, birkaç Leuconostoc, Streptococcus, Lactobacillus ve 

Weissella türünün glukanları sentezlemek için glukansükraz kullandığı 

görülmüştür.Glukansükrazlar sentezledikleri glukanların yapısına bağlı olarak farklı gruplara 

ayrılabilirler: alternanları sentezleyen alternansükrazlar, reuteranları sentezleyen reuteransükrazlar, 

dekstranları sentezleyen dekstransükrazlar, mutanları sentezleyen mutansükrazlar. Örneğin 

reuteranlar, çok sayıda 𝛼 − (1 → 4) - glukozidik bağ içerirler.Glukansükrazların alıcı 

reaksiyonlarında(acceptorreactions)sükroz, verici (donor) substrat olarak görev yapar ve 

glukansükrazlar, sükrozdan ayrılan glukozil birimlerinin alıcı şekerlere (acceptorsugars) transferini 

katalize eder. Glukansükrazların alıcı reaksiyonları yoluyla farklı oligosakkaritler oluşturulabilir. 

Reaksiyon ortamına maltoz, izomaltoz gibi alıcılar eklendiğinde, glukansukraz, yüksek moleküler 

ağırlıklı glukan yerine düşük molekül ağırlıklı oligosakkaritlerin sentezini katalize eder. Glukan 

sükrazlar, yeni oligosakkaritler elde etmek için alıcı moleküller olarak farklı 

mono/di/oligosakkaritler, bunların türevleri ve şeker içeren yan ürünleri kullanabilir. Farklı LAB 

suşları, çeşitli glukansükrazları sentezleme yeteneğine sahiptir ve aynı şeker molekülünün farklı 

glukansükraz enzimleri kullanılarak alıcı reaksiyonu ile farklı ürünler oluşturulabilir. Potansiyel 

fonksiyonel rollere sahip yeni oligosakkaritleri üretmek için ucuz substratların kullanılması, 

glukansükraz alıcı reaksiyonlarının ana avantajıdır.Ucuz substratlar kullanılarak çevre dostu 

koşullar altında glukansukrazdan yüksek verimle oligosakkaritler üretilebilir.  

Geliştirmeyi amaçladığımız immobilize reaktör sisteminde, kitin materyali üzerine immobilize 

edilmiş glukansükraz enzimi kullanılacaktır.Sürekliliğin sağlandığı bir kolon sistemi ile sürekli ve 

saf prebiyotik oligosakkarit üretimi gerçekleşecektir. Bu kolon sisteminde immobilize glukan 

sükraz enzimi sabit kalacak ve kolonun girişine glukansükraz enzimine uygun substratlar olarak 

birim şekerler verilecektir. Sistemin çıkışından ise sürekli olarak ve saf nitelikte prebiyotik 

oligosakkaritler kısa sürede çıkacaktır.Glukan sükraz enziminin immobilize edilmesi, enzimin 

defalarca kullanılmasını sağlar ve dolayısıyla üretim maliyeti düşer. İmmobilizasyonda 

kullanılacak organik polimerin özellikleri önemlidir. Destek materyali olarak seçtiğimiz kitin, 

doğada bolca bulunan, biyouyumlu, ucuz bir polimerdir. Bu özelliklerinden dolayı kitin 

immobilizasyon destek materyali olarak seçilmiştir.Kitini, taşıyıcıya yani enzime kovalent 

bağlama metodu ile bağlarız. Kovalent bağlama metodu enzim immobilizasyonunda sık kullanılan 

metotlardan biridir. Kovalent bağ, kitindeki fonksiyonel gruplar ile enzimdeki amino, karboksil,  

hidroksil ve sülfidril grupları arasında kurulur.  Sürekliliğin sağlandığı bir kolon sisteminde 

immobilizeglukansukraz enzimi kullanılması, saf prebiyotikoligosakkarit üretiminin hızlanmasına 
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olanak sağlayacak, verim artarak maliyet düşecektir. Bu sayede prebiyotikoligosakkaritlerin ticari 

anlamda üretiminin artmasına olanak sağlanacak ve daha çok prebiyotik gıda ürünü 

geliştirilmesine fırsat sağlanacaktır. Bu sayede prebiyotik gıdalar daha ulaşılabilir olup halk 

sağlığına katkı sağlayabilir. 

 

4. Yöntem 

Enzimler protein yapıdadır ve kimyasal reaksiyonları katalizlerler. Kullanılan enzimlerin pahalı 

olması ve ürün kullanıldıktan sonra ekonomik olarak geri kazanılmaması maaliyeti yükseltir. Bu 

nedenle immobilizasyon teknikleri geliştirilmiştir. Enzimler sürekli ve tekrar kullanımını sağlamak 

amacıyla organik veya inorganik taşıyıcılara tutturulur. Düşük termal stabilite, dar ph aralığı, su 

ortamında etkili aktivite ve bir döngüden sonra katalitik aktivitenin kaybı enzimlerin kullanımında 

büyük engel teşkil etmektedir. Enzimlerin katalitik potansiyel özelliklerinin iyileştirilmesine 

yönelik yoğun çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalar arasında en yaygını enzimlerin 

hareketsizleştirilmesidir. Enzimler katı taşıyıcılar üzerine çeşitli kimaysal ve fiziksel yöntemler le 

immobilize edilirler. Enzim tüm taşıyıcılar üzerinde hareketsizleştirilemez. Taşıyıcı seçilirken 

maaliyet, kullanılabilirlik ,stabilite gibi özelliklerin göz önünde bulundurulması gerekir. Genel 

olarak enzim immobilizasyonunda kullanılan taşıyıcılar organik veya inorganik olarak 

sınıflandırılabilir. Kitin en yaygın olarak kullanılan organik taşıyıcılar arasındadır. Çalışmamızda 

kitini seçmemizin sebebi belirli bir enzim ve bunun uygulaması için koşullara uyacak şekilde 

kimyasal olarak kolayca modifiye edilmesidir. Belirli bir malzemenin seçimi birçok faktör 

tarafından belirlenir ve her işlem için ayrı ayrı yapılmalıdır. Aynı zamanda kitinin yüksek 

biyouyumluluğu ve bulunabilirliği, toksik etki göstermemeleri gibi özelliklerinin olması kitini 

seçmemizde bir diğer önemli faktördür.  

Kitin dünyadaki en önemli ikinci doğal polimerdir. Karides, deniz kabukluları ve yengeçlerden 

elde edilir. bu biyopolimer çok sayıda canlı organizma tarafından sentezlenir ve dünyada her yıl 

üretilen kitin göz önüne alındığında selülozdan sonra en bol bulunan polimerdir. Takviye kuvvetin 

gerekli olduğu birçok işleve hizmet eder. Endüstriyel işlemde kitin kalsiyum karbonatı çözmek 

için asitle muameleyle kabuklulardan ekstrakte edilir ardından proteinleri çözündürmek için alkali 

ekstraksiyon yapılır. Ek olarak kalan pigmentleri çıkarmak ve renksiz bir ürün elde etmek için 

genellikle renk giderme adımları eklenir.  

Enzim immobilizasyonu üzerine yapılan geniş araştırma yelpazesiyle çevresel izleme, 

biyotransformasyon, teşhis, ilaç ve gıda endüstrileri alanında yüksek verimli ve ekonomik olarak 

yetkin biyoteknolojik süreçler için en umut verici tekniklerden biridir. Enzim tabanlı stratejiler, 

hem laboratuvarlarda hem de endüstrilerde geleneksel kimyasal yöntemlerin yerini gidererek 

verimlilik, daha hızlı performans ve çok yönlü kullanım gibi özelliklerle değiştiriyor. 

Hareketsizleştirilmiş enzimlerin özellikleri hem enzimlerin hem de destek malzemesinin özellikleri 

tarafından yönetilir. Akıllıca seçilen destek, immobilize edilmiş sistemin operasyonel 

performansını önemli ölçüde artırabilir. Tüm enzimler ve uygulamaları için evrensel bir destek 

materyali yoktur. Destek materyali için arzu edilen bir takım ortak özellikler olmalıdır. Gıda, 

farmasötik, tıbbi ve tarımsal uygulamalar için malzemenin toksik olmaması ve biyouyumluluğu 

gereklidir. Ayrıca artan halk sağlığı ve çevre bilincine yanıt olarak biyolojik olarak parçalanabilir, 

ekonomik ve ucuz olmalıdır. Kitin yukarıda bahsedilen özelliklerin çoğunu sunması nedeniyle ilgi 

çekicidir. 

Glukansukraz ve kitin bağlama domaini fragmentleri PZR ile çoğaltılacak. Plazmit üzerinde 

fragmentler toplanarak hazırlanan vektör plazmitelektroporasyonlaL. lactis GRS5 konakçısına 

aktarılacak. Doğru klonun seçimi, hedef enzimin gösterilmesi ve doğrulanması adımını takiben 

kitinin glukansukraz enzimine immobilizasyonu aşamasına geçilecek. Enzimin kısmi 

saflaştırılması gerçekleştirilirken eş zamanlı olarak kolon reaktörü hazırlanacak ve ardından, 

glukansukraz kitin üzerine immobilize edilecek. Kolon reaktörüne şeker monomerleri verilerek 

oligosakkarit elde sağlanmış olacaktır. Son olarak, elde edilen oligosakkaritlerinkarakterizasyonu 

ve prebiyotik etkisinin belirlenmesi planlanmaktadır.  
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5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Kitin üzerine immobilize edilen glukansükraz enzimini kolon sistemi içinde kullanarak sürekli ve 

saf prebiyotikoligosakkarit üretimi ve kullanılan enzimin yerel nitelikte olması projemizi özgün 

yapmaktadır. İmmobilizasyon işlemi sayesinde enzimin geri kazanımının ve yeniden 

kullanılmasının kolaylaşması reaksiyon verimini artırmıştır.İmmobilize edilmiş enzimler çevre 

şartlarına daha dayanıklıdır, sürekli işlemlere uygundur, bazı durumlarda serbest enzimden daha 

yüksek aktivite gösterebilir ve mekanistik çalışmalar için uygundur.Enzim desteği materyali olarak 

kullanılan kitin kullanılabilirlik, düşük maaliyet ve düşük toksisite sunar. Yüksek potansiyele sahip 

işlevsel bir materyal olarak büyük ilgi gören kitin de prebiyotik oligosakkarit üretiminin veriminin 

artırılmasına bu özellikleriyle katkıda bulunur. Bu nedenle, prebiyotikoligosakkarit üretiminde 

immobilize glukansükraz enziminin kullanılması mevcut sistemlere göre daha düşük maliyetli ve 

yüksek verime sahip yeni bir yoldur. Enzimle üretilen oligosakkaritler prebiyotik özellik açısından 

umut vericidir.Glukansükraz türevli oligosakkaritler ucuz ve çevre dostu sentez koşulları ve 

yüksek oligosakkarit verimi nedeniyle prebiyotik çalışmalarında önemli yere 

sahiptir.Oligosakkaritler arasındaki glikosidik bağların potansiyel çeşitliliği gelecekteki 

uygulamalar için farklı alıcı şekerlerden glukan sukraz ile üretilen oligosakkaritlere olan ilgiyi 

artırır.Glukan sukrazlar ile sükroz,maltoz gibi farklı basit şekerlerden/substratlardan farklı 

oligosakkaritler üretilebilir. Enerji kaynağı ve tatlandırıcı gibi geleneksel rolleri olan 
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oligosakkaritler stabilizatörler, hacim artırıcılar, immün sistemi uyarıcı ajanlar ve projemiz 

kapsamında en önemlisiprebiyotik bileşikler olarak gıda,yem, ilaç veya kozmetik endüstrilerinde 

gittikçe daha fazla yeni uygulama alanı bulunmaktadır. İmmobilize glukansükraz enzimi ile 

prebiyotikoligosakkarit üretimi yenilikçi bir yaklaşımla enzim biyoteknolojisi alanına katkı 

sağlayacaktır. Prebiyotik oligosakkaritler ile geliştirilen fonksiyonel gıda üretimi de azalan maliyet 

ve artan verimle birlikte artarak gıda sektörüne katkı sağlayacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik ve Riskler 

Proje sürecinde kullanılması planlanan glukansukraz enzimi yerel niteliktedir. Aynı zamanda 

kullanılacak olan kitin destek materyali doğada yaygın olarak bulunan bir biyopolimer olduğundan 

bu ürünler ulaşılabilirdir. Bu nedenle ve projenin özgün olmasıyla da bu projenin 

ticarileştirilmesinin kolay olduğu düşünülmektedir. Proje kapsamında yapılacak uygulamalarda 

insan sağlığına tehlike arz edebilecek herhangi bir risk bulunmamaktadır. 

Prebiyotikoligosakkaritler son dönemlerde insanların hayatında oldukça önemli bir yer 

tutmaktadır. İnsanlar prebiyotiklere kolayca ulaşmak için çaba sarf etmektedir. Bu nedenle 

projemizin insanlık yararına olduğunu ve küresel anlamda yerli ve milli olan, inovatif değeri 

yüksek olan bir ürünün kullanılması açısından da değerli olduğunu 

düşünmekteyiz.Enzimlerinimmobilizasyonunun en büyük dezavantajı %100 kapasitelerde değil, 

kapasitelerinin %50-60 civarında olmasıdır. Ancak uzun süre kullanımında, sürekli üretimde 

kapasitelerinin düşmesi büyük bir sorun teşkil etmez. Karakteristik çözünmezliği nedeniyle kitin 

kolayca jeller, lifler veya zarlar halinde imal edilemez. Bu nedenle kitin kolon işlemlerinde esas 

olarak toz formunda kullanılır 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin gerçekleştirilebilmesi için kimyasal sarf, hizmet alımı ve burs kalemlerine ihtiyaç 

bulunmaktadır. Kimyasal sarf kalemleri enzimin klonlanması ile enzimin immobilize edildikten 

sonra nihai hedef prebiyotiklerin üretilmesi için kullanılacaktır. Hizmet alımı ise üretilen 

prebiyotiklerinkarakterizasyonu amacıyla NMR analizinde kullanılacaktır. Burs kalemi proje 

ekibinde yer alacak araştırmacıların özlük hakkı için harcanacaktır. Bu kalemlerle ilgili olarak 

toplam tahmini bütçe bu kısmın sonunda tablo halinde verilmiştir.  

Yıldız Teknik Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü projenin gerçekleştirilebilmesi için 

laboratuvar ve cihaz alt yapı olanaklarına sahiptir. Ayrıca projenin deneysel faaliyetlerin 

yürütülmesinde ihtiyaç olan birçok kimyasal malzeme bölüm laboratuvarımızda mevcuttur. Bu 

imkanlar projenin en az maliyetle uygulanabilirliği bakımından fırsat sunmaktadır. Bu konuda 

bölüm başkanlığından gerekli izinler alınmıştır.  

 

Malzeme Niteliği Kullanım Amacı Sağlanma 

Biçimi 

Tahmini 

Bütçesi 
Enzimin klonlanması Proje hedefi doğrultusunda glukansukraz 

enziminin kitine sürdürülebilir 

immobilizasyonunda Kitin Bağlanma 

Domaini ile birlikte ifadesini sağlamak için 

polimeraz, restriksiyonendonükleaz, ligaz, 

fosfataz, DNA izolasyon ve saflaştırma 

kitlerine ihtiyaç olacaktır.  

Tüm enzimler ve 

kitler yerel 

kaynaklardan 

temin edilecektir.  

45.300,00 

Mikroroganizmaların 

çoğaltılması 

Çalışmada yerel suşL. retueri E81 ve L. 

lactissuşlarının geliştirilmesi ve diğer 

mikrobiyolojik çalışmaların 
gerçekleştirilmesi için MRS, M17, glukoz, 

vs. kullanılacaktır.  

Tüm besiyeri ve 

substratlar yerel 

kaynaklardan 
temin edilecektir. 

12.752,00 

Plastik ve cam 

malzemeler 

Proje kapsamında çalışmaların yürütülmesi 

için falkon tüpleri, petri, öze, eppendorf 

tüpleri, pcr tüpleri mikrobiyolojik tüpler, 

Tüm cam ve 

plastik 

malzemeler yerel 

5.950,00 
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mavi kapaklı cam şişeler, erlen, beher vs. 

kullanılacaktır.  

kaynaktan 

sağlanacaktır.  

Kimyasal malzemeler Proje kapsamında tampon çözeltilerin 

hazırlanmasında, kimyasal analizlerin 

gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır.  

Yerel 

kaynaklardan 

sağlanacaktır.  

2.540,00 

Oligosakkaritüretimi için 

şeker substratları ve 

prebiyotik etkinin 
belirlenmesi 

Kolon içinde kitin yüzeyine tutuklu 

glukansukraz enzimi tarafından 

prebiyotiklerin üretilmesi için monomer 
şeker için glukoz, früktoz, rammnoz, 

mellebioz, sakkaroz şekerleri kullanılacaktır.  

Yerel 

kaynaklardan 

sağlanacaktır. 

1.230,00 

    

    

 

 

Sarf Kalemleri I. Dönem* II. Dönem 

Enzimin klonlanması X  

Mikroorganizmaların çoğaltılması X X 

Plastik ve cam malzemeler X X 

Prebiyotik üretimi için şeker substratları ve 

prebiyotikkarakterizasyonu 

 X 

Hizmet alımı  X 
*: Dönemler 6 aylık periyotlar halinde verilmiştir.  

Benzer projeler bulunmadığı için karşılaştırma yapılamamıştır.  

 Aylar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. 

İş Paketi 

Kitin Bağlanma Domaini ilave edilmiş 

glukansukrazenzminin klonlanması ve 

ifadesi 

      

PZR ile 

fragmentlerin 

çoğaltılması 

          

  Plazmid 

üzerinde 

fragmentlerin 

toplanması 

        

    L. lactis 

konakçısına 
plazmidin 

aktarılması 

      

II. 

İş Paketi 

      Kitine GS enziminin immobilizasyonu ve 

prebiyotiklerin üretilmesi 

      GS 

enziminin L. 

lactis 
konakçısında 

üretimi 

    

        GS enziminin 

kitin yüzeyine 

immobilizasyonu 

  

          Oligosakkarit 

üretimi ve 

prebiyotik 

etkilerinin 

karakterizasyonu 
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İş 
Paketi 

İş Paketi Adı İş paketi kapsamında yapılacak çalışmalar 

I Kitin Bağlanma Domaini 

ilave edilmiş 

glukansukrazenzminin 
klonlanması ve ifadesi 

GS ve KBD fragmentlerinin PZR ile çoğaltılması 

Vektör plazmidinin hazırlanması, 

GS+KBD fragmentinin P45 promotoru altına 
yerleştirilmesi, 

Hazırlanan plazmidinL.lactis GRS5 konakçısına 

elektroporasyonla aktarımı, 

Doğru klonun seçilmesi, hedef enzimin üretiminin 
gösterilmesi ve doğrulanması (SDS-PAGE ve enzim 

aktivitesi) 

 

II Kitine GS enziminin 

immobilizasyonu ve 

prebiyotiklerin üretilmesi 

Klon L.lactis’ten M17G ortamında enzimin üretilmesi 

Enzimin kısmi saflaştırılmasının yapılması, 

Kolon reaktörün hazırlanması, kitinin aktivasyonu, 

GS enziminin kitin yüzeyine immobilizasyonu, 
Kitin yüzeyine GS enziminin immobilizasyonunun 

gösterilmesi, 

Şeker monomerleri kullanılarak oligosakkarit üretimi 
Oligosakkaritlerinkarakterizasyonu (TLC analizi, NMR 

analizi) 

Oligosakkaritlerinprebiyotik etkisinin belirlenmesi 

 

Katkı Kaynağı 

Makine ve 

Teçhizat 
Giderleri 
(06.1 + 

06.3) 

Sarf 
Giderleri 

(03.2) 

Hizmet 
Alımları 
(03.5) 

Temsil ve 

Tanıtma 
Giderleri 

(03.6) 

Seyahat 

Giderleri 
(03.3 + 
03.4) 

Bursiyer 
Ücretleri 

(05.4) 

Geçici İşçi 

Ücretleri 
(Yardımcı 
Personel) 

(01.3) 

TOPLAM 

TÜBİTAK’tan 
Talep Edilen 
Katkı 

 67.772,00 20.000,00   18.000,00  105.772,00 

Öneren 
Kuruluş Katkısı 

        

Destekleyen 

DiğerKuruluş 
Katkısı (**) 

        

TOPLAM  67.772,00 20.000,00   18.000,00  105.772,00 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Prebiyotiklerin pek çok faydası bulunur ve bu nedenle prebiyotiklere olan talep günden güne 

artmaktadır. Prebiyotikler gastrointestinal enfeksiyonların önlenmesini sağlar. 

Faydalımikrobiyotanın desteklenmesini ve potansiyel patojenlerin/zararlı mikroorganizmaların 

büyümesinin inhibisyonunu sağlar.Karaciğerde yağ metabolizmasının ve kolestrol 

metabolizmasının düzenlenmesine yardımcı olur. Ca ve Mg gibi minerallerin emilimini yani 

biyoyararlanımınıartırır. B vitaminlerinin üretimini ve absorbsiyon metabolizmasını uyarır. 

Yukarıda sayılan faydalı özelliklere sahip olan prebiyotikler, toz veya şurup olarak formüle 

edilebilir ve takviye olarak pazarlanabilir veya genelde yoğurt ve ekmek olmak üzere gıda 

ürünlerine eklenebilir. Meyve, sebze, süt ve balda doğal olarak bulunan ksilooligosakkaritler 

(XOS), gıda ve ilaç endüstrilerindeki uygulamalar da dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla 

kullanılabilir. Ayrıca, XOS orta derecede tatlıdır, geniş bir pH ve sıcaklık aralığında stabildir ve 

gıdalara eklenmeye uygun organoleptik özelliklere sahiptir.İnsan sağlığı üzerindeki spesifik 

etkileri nedeniyle prebiyotikler son yıllarda dünya pazarında büyümektedir. Bu büyüme, teknolojik 

yenilikler, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve yaşam kalitesini iyileştiren ürünlerle ilgilenen sağlık 

bilincine sahip tüketicilerin sayısının artmasıyla güçlendi. Bu kolon sistemi sayesinde sürekli ve 
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saf prebiyotik oligosakkarit üretimi gerçekleştirerek, prebiyotik oligosakkaritlerin daha düşük 

maliyetle gıda sektöründe daha sık kullanılması sağlanabilir. Prebiyotik oligosakkaritler ile 

fonksiyonel gıda geliştirilmesi yaygınlaşarak hem AR-GE faaliyetleri artacak, hem de fonksiyonel 

sağlıklı gıda talebinde bulunan halk bu gıdalara daha kolay ulaşabilecektir. Aynı zamanda 

immobilizeglukansukraz enzimi enzim biyoteknolojisi alanına katkı sağlayabilir.  

 

9. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Aslı POLAT 

Danışman: Prof. Dr. Ömer ŞİMŞEK 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Aslı POLAT Takım lideri Yıldız Teknik 

Üniversitesi 

Gıda Mühendisliği 

3.sınıf 

İrem KOCAMANOĞLU Takım üyesi Yıldız Teknik 

Üniversitesi 

Gıda Mühendisliği 

3.sınıf 

Burcu KAÇMAZ Takım üyesi Yıldız Teknik 

Üniversitesi 

Gıda Mühendisliği 

3.sınıf 
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