
BESİN BİYOTEKNOLOJİSİ 

 

Biyoloji→Canlıları inceleyen bilim dalıdır. Dünyada gözle görünen / görünmeyen 

milyonlarca canlı birbirleri ve çevreleri ile ilişki halinde varlıklarını devam ettirir. 

 

Tüm canlıların 2 temel çabası vardır: 

1. Varlığını devam ettirmek 

2. Neslini devam ettirmek ve türünün devamını sağlamaktır. 

 

Genler→ Canlıların kendi türlerinin özelliklerine ait bilgilerin toplandığı 

moleküllerdir. Genler sayesinde canlılar kendi nesillerinin ve türlerinin özelliklerini 

bir sonraki nesillere aktarır. Canlılar, kendisini, neslini ve türünü tehdit eden dış 

etkilerle mücadele eder ve değişen çevresine göre yeni bilgileri de deposuna ekleyerek 

sonraki nesillere aktarır. 

 

Biyolojik Çeşitlilik→ Canlıların kendi türleri içinde, türler arasında ve bulundukları 

sistemler arasında doğal olarak var olan farklılıklardır. Her canlı birbirinden farklıdır. 

Bu farklılık insanlara milyonlarca farklı ürün sunar.  

(Farklı canlıların varlığından ve çeşitliliğinden her alanda yararlanmaktayız.) 

 

Biyoteknoloji→ Biyolojik sistemlerin ya da organizmaların kullanılarak onlardan 

yararlanıldığı, istenilen biçimlere, ürünlere dönüştürüldüğü bilimsel teknikler, 

endüstriyel yöntemlerdir. 

Biyoteknoloji, insanların gereksinim duyduğu ürünleri ve hizmetleri geliştirmek 

amacıyla biyolojinin teknolojide kullanılmasıdır. 

 

Klasik Biyoteknoloji→ Canlılardan mevcut şekliyle yararlanır. 

      Örn: Fermantasyon (mayalama) teknolojisi ile tek hücreli canlılardan 

yararlanılarak bir üründen başka bir ürün elde edilir. 

      Üzümden→ şarap 

      Sütten→ yoğurt 

      Arpadan→ bira   v.b. 



 

Bu durumda 1970 yıllarına kadar klasik biyoteknoloji daha çok mikroorganizmalar ve 

uygun substratlarının kullanılması sonucu elde edilen değişik metabolik ürünlerin elde 

edilmesine yöneliktir. Bu metabolikler enzim, vitamin, aminoasitler, organik asitler, 

tek hücre proteini v.b. dir. 1970’lerden sonra ise genetik çalışmalar hız kazanmış 

(prokaryotik canlılar üzerinde) ve modern biyoteknolojinin temeli atılmıştır. 

 

Modern Biyoteknoloji→Canlıların genetik bilgilerinden yararlanarak, ürün veya 

hizmet elde eden uygulama alanıdır. (Canlıların genellikle genetik olarak modifiye 

edilmiş hallerini kullanır). 

Biyoteknoloji alanında yapılan yatırımların; 

     %60’ı modern biyoteknoloji → gen mühendisliği, 

     %30’u hücre biyolojisi, 

     %10’u endüstriyel uygulamalarda m.o’ların olduğu haliyle kullanımına yönelik 

olan klasik biyoteknoloji  üzerinedir. 

 

Modern biyoteknoloji canlının genetik yapısının incelenip, uygun gen ya da DNA 

parçacıklarının kopyalanıp, çoğaltılıp bir başka organizmaya aktarılıp sonunda çeşitli 

ürünlerin teknolojik olarak elde edilmesine yönelik bir dizi basamaktan oluşur. Yani 

m.o’nın genetik olarak modifiye edilip uygun hale getirildikten sonra kullanımı 

üzerinedir. 

 

Bu basamakların her biri için farklı teknikler mevcuttur ve her basamak farklı 

amaçlarla kullanılabilmektedir.  

 

Örn: genetik yapının belirlenmesiyle hem biyolojik çeşitlilik hem de genetik hastalık 

belirlenebilmektedir. 

 

Genetik yapının kopyalanması ile yapay organ üretiminin de temeli oluşmaktadır. 

 

Genetik yapının aktarılmasıyla Örn: Bol miktarda insülin üretilebilmektedir. 

 



Genetik yapının aktarılmasıyla elde edilen canlı artık kendi türünde bulunmayan yeni 

ve yabancı bir genetik yapı taşır.  

 

Örn: Bir bakterinin belli bir özelliği bir bitkiye aktarılarak yeni bir bitki / tarım çeşidi 

elde edilir. Bu şekilde elde edilen organizmalara Genetiği Değiştirilmiş organizma 

(GDO) adı verilir. (GDO = transgenik canlı = modifiye organizma ) 

 

Biyogüvenliğin ilgi alanı genetik yapının aktarılması ve bu süreçteki tekniklerdir. 

 

Biyogüvenlik GDO’ların doğadaki diğer canlılara, onların çeşitliliğine, devamlılığına 

yani biyoçeşitlilik ve insan sağlığına zarar vermeden kullanılabilmesi için 

oluşturulmuş kurallar ve tedbirler sistemidir. 

 

Modern biyoteknoloji, gen mühendisliği, tıp, endüstri, hayvancılık, tarım v.b. 

gibi alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. 

 

 



ENDÜSTRİYEL MİKROORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİ 

 

Endüstriyel ürünlere hem hücreler hem de hücrelerce üretilen ürünler dahildir.  

Endüstriyel olarak ilgi çeken mikrobiyal ürünlere; 

 Mikroorganizmaların kendileri ( tek hücre proteini gıda olarak), 

 Ekmek yapımı, 

 Bira- şarap gibi alkol üretimi ve bunun için kullanılan mayalar, 

Ve ayrıca; 

 Bazı enzimler örn: fruktoz şurubu eldesinde kullanılan glukoz izomeraz 

enzimi, 

 Aspartam (gıda ve içecek tatlandırıcısı ) gibi gıda katkıları, 

 Amino asitler ve vitaminler, 

 Etanol, 

 Sitrik asit, 

 Steroidler, 

 Alkoloidler, 

 Antibiyotikler   dahildir. 

 

Endüstriyel olarak ilgilenilen m.o; 

 Ürünü yüksek verimde üretmeli, 

 Ürünü ucuz / artık substratlar üzerinden üretebilmeli, 

 Genetik manipulasyona uygun olmalı, 

 Mümkünse patojen olmamalı, 

 Ortamdan kolayca ayrılabilmeli, 

 Yanında zararlı başka ürün bulundurmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 



PRİMER VE SEKONDER METABOLİTLER 

 

Primer ve sekonder olmak üzere 2 temel tipte mikrobiyal metabolit vardır. 

Primer metabolitler, aktif hücre çoğalması sırasında üretilirler. Alkol tipik bir primer 

metabolittir. 

 

Et-OH→ maya ve bazı bakterilerin anaerobik metabolizması ürünüdür ve enerji 

metabolizmasının bir parçası olarak oluşur. Et-OH oluşumu üreme ile paralel gider çünkü 

üreme sadece enerji üretimi gerçekleşebildiğinde oluşabilir. 

 

Ürünlerin bazıları ise aktif üreme fazında değil de duraklama fazında oluşur. Bu metabolitlere 

sekonder metabolit denir. 

 

Ekonomik açıdan değerli olan pek çok kimyasal sekonder metabolittir. Ve primer metabolite 

kıyasla çok fazla üretimi mevcuttur. 

 

Primer metabolitler, m.o’nın çoğalması ve yaşamsal faaliyeti için esas bileşenler olup düşük 

molekül ağırlıklı ürünlerdir.  

 

Primer metabolitlere en uygun örnek amino asitler, pürin, pürimidin ve vitaminler verilebilir. 

 

Primer metabolitlerin aşırı üretimine m.o, normal şartlarda izin vermez. M.o’ların metabolik 

kontrol sistemleri bu maddelerin gereği kadar oluşumuna fırsat verir. Ancak bazı m.o’ların 

kontrol mekanizmalarındaki anormallikler sonucunda bazı metabolitlerin aşırı üretimi söz 

konusu olabilir. Bu da endüstriyel çapta biyoteknolojik yöntemlerle yapılan üretimler için 

avantaj oluşturur. 

 

Sekonder metabolitler, m.o üremesinin sonlarına doğru genelde durgunluk fazında üretilirler ve 

m.o’nın gelişme ve üremesi için gerekli ürünler değildirler. 

 Antibiyotikler, 

 Mikotoksinler, 

 Pigmentler,                

Sekonder metabolitlere örnek verilebilir. 

 



Primer- Sekonder Metabolitler Arasındaki Farklar 

 

1.Primer metabolitler tüm m.o’larca sekonder metabolitler ise sadece belli grup m.o’larca 

üretilir. 

2.Primer metabolitler m.o.’nın üreme ve gelişmesi için esas bileşiklerdir. Sekonder metabolitler 

ise primer metabolit oluşumunda ve hücre içinde biyosentezin düzenlenmesinde önemlidir. 

3.Sekonder metabolitlerin kimyasal yapıları birbirine çok benzerdir / bazılarında da çok 

farklıdır. 

 

 

 



VİTAMİNLER 

 

Vitaminler insan besinleri ve hayvan yemlerinde katkı maddesi olarak kullanılır. İlaç 

olarak kullanılan vitamin satışı antibiyotiklerden sonra 2. sıradadır. Vitaminlerin 

büyük kısmı kimyasal yöntemlerle ucuz olarak sentezlenmesine rağmen komplex 

yapıdaki birkaç vitamin (B12 ve Riboflavin ) ancak biyokatalizle üretilir. 

 

Vitamin B12 → Doğada sadece m.o’lar tarafından üretilir. Hayvan biyokimyasında Co 

enzim olarak iş görür. Eksikliğinde; 

 Kırmızı kan hücrelerinin üretimi düşer, 

 Sinir sistemi bozukluğu olur ki 

Bu durum pernisiyöz anemiye yol açar. 

 

Hayvanlar Vitamin B12’yi ; 

 Besinler ile ya da 

 Barsak m.o’larının ürettiği B12’yi absorbe ederek karşılarlar. 

 

Bitkiler B12 üretmez ve ihtiyaç duymazlar. Vitamin B12’nin endüstriyel üretiminde özel 

seçilmiş mikrobiyal soylar kullanılır: 

 Propionibacterium 

 Pseudomanas 

Kobalt, B12 vitamininde bulunan önemli bir metaldir. Ve endüstriyel B12 vitamini 

üretimini arttırmak için ortama az miktarda Co eklenmektedir. 

 

Riboflavin → Riboflavin oksidoredüksiyon reax.larındaki önemli enzimlerin koenzimi 

olan FAD ve FMN’nin ana bileşenidir. Riboflavin bakteri, fungus ve mayalarca 

üretilir. Ashyba gassypii adlı fungusca doğal olarak bol miktarda üretilir. (7gr/lt)  

Bu nedenle mikrobiyolojik süreçlerde tercih edilir. Buna rağmen Riboflavin 

üretiminde mikrobiyolojik süreç ve kimyasal sentez arasında büyük bir ekonomik 

yarış vardır. 

 

 



AMİNO ASİTLER 

 

Aminoasitler, besin endüstrisinde yem katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. En önemli ticari 

a.a monosodyum glutamat (MSG)’tır.  

 Diğer önemli a.a’ler aspartam bileşenleri olan; 

 Aspartik asit ve 

 Fenilalanin’ dir. 

Bunların dışında Lizin a.a’i besin katkı maddesi olarak kullanılmak üzere; 

       Brevibacterium flavum tarafından ticari olarak üretilmektedir. 

 

Amino Asit                     Kullanımlar                                                          Amaç 

 

 

MSG                            Besinler                                                       Tat arttırıcı,et, yumurta 

 

Glisin                               Meyve suları, tatlandırılmış besin                    Tat tamamlama 

 

Sistein                            Ekmek, meyve suyu                                         Antioksidant 

 

L. Triptofan ve               Besinler, süt tozu                                             Antioksidant 

L. Histidin 

 

Aspartam                       Alkolsüz içki, sakız                               Düşük kalorili tatlandırıcı 

                                          

 

L.Lizin                            Ekmek- yem katkıları                               Besin katkısı 

 

D-L Metiyonin                Soya ürünleri, yem katkıları                     Besin katkısı 

 

 



GIDA VE İÇECEK ENDÜSTRİSİNDE ÖNEMLİ (DİĞER) ENDÜSTRİYEL 

ÜRÜNLER  

(GELENEKSEL BİYOTEKNOLOJİ) 

 

Endüstriyel mikrobiyolojinin temeli antibiyotik üretimine dayanmasına rağmen, 

antibiyotikler endüstriyel ölçekte üretilen ürünlerin sadece bir tanesidir. Pek çok 

sayıda ürünleri ve katkı (ek) maddeler endüstriyel işlemlerle üretilir. Bunların başında 

da yine alkol üretimi gelir. 

 

Alkol ve Alkollü İçecekler 

 

Birçok meyve suyu ve tahıl üzerinde doğal olarak bulunan mayalar tarafından bu 

ürünler doğal olarak fermente edilir ve bunun sonucunda şarap bira v.b elde edilir. 

Endüstriyel boyutta kontrollü bir fermantasyon için bu mayalar seçilerek kullanılır. 

Günümüzde alkollü içki üretimi dünya çapında bir endüstri koludur. 

 

En önemli alkollü içecekler; 

 Meyve suyunun fermantasyonu ile üretilen şarap, 

 Malt haline getirilmiş tahıllardan üretilen bira veya ale, 

 Fermantasyon sırasında oluşan alkolün distilasyonla konsantre 

edilmesinden üretilen distile içkilerdir. 

Şarap Yapımı→Pek çok şarap üzümden yapılır, bu nedenle de şarap üretimi yüksek 

kaliteli üzümlerin en ekonomik olarak üretildiği bölgelerde yapılır. 

Çok sayıda farklı şarap vardır ve kalite- karekterleri de değişiklik göstermektedir. 

Sek (Dry) şaraplar pratik olarak meyve suyundaki şekerin tamamının fermente olduğu 

şaraplardır. 

 

Tatlı şaraplar ise, içinde bir miktar şekerin kaldığı şaraplardır. Hatta sonrasında bu 

şarapların içine bir miktar daha şeker de ilave edilebilmektedir. Tatlı şarap yapımında 

üzümler toplanmadan önce Botrytis cinerea küfü ile infekte edilir. Bu işlem su kaybına 

ve şeker içeriğinin artmasına neden olur. Şherry ve porto, alkol oranları arttırılmış 

şaraplardır.Şampanya gibi köpüklü şarap, içinde CO2 bulunan şaraplardır. 



 

Şarap Üretimi → Sonbaharda üzümlerin toplanmasıyla başlar. Üzümler parçalanır ve 

şıra denen meyve suyu ezilerek çıkarılır. Kullanılan üzümün beyaz ya da kırmızı 

olmasına bağlı olarak kırmızı ya da beyaz şarap elde edilir. Kırmızı ya da beyaz şarap 

elde edilmesi aynı zamanda şıra elde edilmesine bağlı olarak da değişebilir.  

 

Örn: Beyaz şarap, beyaz üzümlerden elde edilebildiği gibi kırmızı rengi veren 

kabukların uzaklaştırılması şartıyla kırmızı üzümlerden de elde edilebilirler. 

 

Kırmızı şarap yapımında ise üzüm posası yani ( kabuk- çekirdek ve sap parçaları ) 

fermantasyon ortamında kalır. Renk farkından ayrı kırmızı şarapta üzüm 

kabuklarından ortama geçen taninler  kırmızı  şarabın beyaz şaraptan daha keskin hale 

gelmesini sağlar. Şarap, üzümün dış tabakasında bulunan yabani mayalar kullanılarak 

yıllar öncesinden beri yapılmaktadır. 

 

  Bu durumda şarap fermantasyonunda yer alan mayalar 2 çeşittir. 

   1.Araziden toplanan üzümlerin üzerinde bulunan yabanıl mayalar (Saccaharomyces 

cerevisiae) 

   2.Fermentasyonu başlatmak üzere meyve suyuna eklenen üretilmiş şarap mayası 

olan Saccaharomyces ellipsoideus. 

Farklı maya ırkları şarabın o bölgeye ait karakteristik tad ve aromasını verir. 

Günümüzün modern şarap üreticileri kendi özgün maya ırklarını özelliklerine göre 

seçimini yapıp bu kültürleri saklarlar. Yabanıl mayaların ticari şarap mayalarına göre 

alkol toleransı daha azdır. Bunun yanı sıra yabanıl mayaların kullanılması durumunda 

şarabın kalitesini etkileyen istenmeyen bazı bileşiklerin üretilmesine de olanak 

sağlanır. Bundan dolayı Kaliforniya’da yabanıl mayaların SO2 eklenerek öldürülmesi 

söz konusudur. Ticari maya olan Saccaharomyces ellipsoideus SO2’in kullanılan 

konsantrasyonuna dirençlidir. 

 

Şarap fermantasyonu için 200 lt’lik fıçılardan 200.000 lt’lik tanklara kadar çeşitli 

büyüklüklerde ve meşe- çimento- taş ya da cam kaplamalı metalden yapılmış kaplar 

kullanılmaktadır. 



 

Fermantör, fermantasyon sırasında CO2’in dışarı çıkabileceği ancak havanın içeri 

giremeyeceği şekilde tek yönlü sübap takılı kaplar şeklinde dizayn edilir. Şarap 

fermantasyonu günlerce sürmektedir. Kırmızı fermentasyonda 3-5 gün sonrasında 

fermentasyon sonrası üzüm posasından yeterli miktarda tannin ve renk açığa çıkar. 

Daha sonra 1-2 haftalık ileri fermentasyon için diğer bir tanka alınır. Sonraki 

basamakta ise şaraptan maya hücreleri ve diğer tortular ayrılır. Sonrasında şarap, 

olgunlaşma – tat gelişimi ve berraklaşma için depolanır. Şarap diatome toprağı, aspest 

veya membran filtrelerden süzülüp berraklaştırılabilir. Şarap sonrasında şişelenir ve 

daha ileri olgunlaşma için depolanır veya satılır. Kırmızı şarap genellikle 1 kaç yıl 

veya daha uzun süre olgunlaştırılırken, beyaz şarap çok fazla olgunlaştırılmadan 

satılır. Olgunlaşma sırasında, burukluğu veren bileşiklerin indirgenmesi dahil, tat ve 

koku gelişimini sağlayan komplex kimyasal değişimler olur. 

Şarabın alkol içeriği, üzümdeki şeker içeriğine; fermentasyon süresine ve kullanılan 

mayaya bağlı olarak % 6 – 15 oranında değişir. Şarap oluşumu sırasında üzümdeki 

şeker-Et.OH’e dönüşürken Et.OH’ de kabuktaki pigmentlerin şaraba geçmesini sağlar. 

 



BİRA YAPIMI 

 

Şıra yapımı →Bira, malt haline getirilmiş (çimlendirilmiş ) arpadan yapılır. Tipik malt 

içkilerine bira, ale, porter (siyah bira), stout (siyah renkli- sert bira ) dahildir. Malt 

çimlenmiş arpa tohumu olup, içinde tahıl nişastasını hidroliz ederek şekere çeviren 

(amilaz) doğal enzimler içerir. Malt yapmak için öncelikle arpa taneleri su içerisinde 

2- 3 gün bekletilir. Sonra süzülür. Daha sonra 13 - 17 ̊C’de 10 günlük periyoddann 

sonra nişastanın maltoza dönüşmesi için gerekli amilazın üretilmesiyle çimlenme 

başlar(mayşelenme). (Bira mayaları normalde nişastayı sindiremediğinden bu 

işlemlerin yapılması için maltlama gereklidir.) Sıcaklığın 40 – 70 ̊C’ye çıkarılmasıyla 

enzimler denatüre edilir. Çimlenme durdurulur. (Tanelerin kavrulma sıcaklığına göre 

farklı renk ve tada malt oluşur ve buna bağlı da farklı tad ve renkte bira oluşur.) Daha 

sonra taneler silindirler arasından geçirilerek parçalanır. Sonrasında 62 – 68 ̊C’de su 

eklenip 2 saat bekletilir. Bu işlem şekerin malttan ayrılarak çözülmesine yarar ve 

fermente edilecek şeker serbest kalır. Bu arada proteinler, aminoasitler ve mayanın 

üremesi için gereken diğer bileşenler de sıvının içine geçer. Bu işlem sonrası sıvı, 

kabuklar tahıl kalıntıları gibi atık tanelerden filtrasyonla ayrılır. (Filtrasyonla ayrılan 

katı artıklar hayvan yemi olarak satılır.) 

 

Biranın karekteristik tadını veren şerbetçi otu ( Humulus lupulus ) bu aşamada şıraya 

eklenir. (Şerbetçi otunun fermentasyon sırasında kontaminasyonu engellemeye 

yönelik antimikrobiyal etkisi de vardır. Daha sonra şıraya az miktarda şeker eklenir. 1 

kaç saat kaynatılır. Bu durumda şıradaki istenmeyen proteinler çöktürüldüğü gibi şıra 

steril edilmiş olur. Şıra süzülür- soğutulur- fermentasyon tankına alınır. 

 

Bira Üretiminde Fermentasyon Süreci 

 

 Fermentasyon tankına alınan şıraya; 

 

- Saccharomyces cerevisiae ( üst mayalar )  ya da 

- Saccharomyces carlbergensis ( alt maya ) ilavesiyle fermentasyon süreci başlatılır. 

 



20̊ C’de 5 günlük fermentasyon sonucunda ( Et.OH ve CO2 oluşur.) mayalar 

uzaklaştırılır ( Marmamite adı verilen bu maya özütü besin endüstrisinde kullanılır). 

Olgunlaşma sürecinden haftalar – bazen de aylar sonra bira artıklarından 

uzaklaştırmak üzere santrifüje edilir. Ve uygun şişeleme ile satışa sunulur. 

 

Ayrıntılı Fermentasyon Süreci 

 

Bira mayaları: üst fermentasyon yapan ( Saccharomyces cerevisiae) ve alt 

fermentasyon yapan ( Saccharomyces carlsbergensis) olmak üzere 2 çeşittir. Üst 

fermentasyon mayaları şırada düzenli bir şekilde yayılma olup fermentasyon 

sırasındaki CO2’in üste taşınmasına hizmet eder ( Ale üretimi ). Alt fermentasyon 

mayaları ise dipte bulunur. ( Lager biralarının yapımında kullanılır.) 

 

Üst mayalarla fermentasyon genelde 14–23 ̊C’de , 

Alt mayalarla fermentasyon ise genelde 6–12 ̊C’de tamamlanır. 

 

Üst mayalarla fermentasyon 5 – 7 günde 

Alt mayalarla fermentasyon 8 – 14 günde tamamlanır. 

 

Alt fermentasyonla üretilen lager birası, fermentasyon tamamlanmasıyla 1 kaç hafta ~ 

-1̊C’de, depolanır, sonrasında bira süzülür, paketlenir. Üst fermentasyonla üretilen ale 

ise, karekteristik tadına gelmesi için 4 – 8 ̊C’de, kısa süre depolanması / bekletilmesi 

yeterlidir. 

 

 

 

 

 

 



SİRKE ÜRETİMİ 

  

Sirke, Et.OH’ün asetik asit bakterilerince asetik asite dönüştürülmesidir. 

            (Asetik asit Bakterileri) 

Et-OH ──────────────> Asetik asit 

            (Asetobacter, Glucanobacter) 

 

Meyve suları (elma suyu, elma şarabı), şarap, bira ve meyve ezmelerinden asetik asit 

şeklinde sirke üretimi çok uzun yıllardır yapılmaktadır. Romalılar devrinde ferahlatıcı 

bir içki olarak kullanılan sulandırılmış sirke, şarap fıçılarının ağzının  açık 

bırakılmasıyla  elde edilirdi. Sirke su içerisindeki alkol karışımından da damıtılarak 

üretilebilir. (Damıtılmış sirke olarak ifade edilen bu üründeki damıtılmış terimi 

sirkenin kendinden çok ürünün yapıldığı alkolü ifade eder.) 

 

Sirkeler salata ve diğer gıdalarda tadlandırma bileşeni olarak kullanılır; asitliğinden 

dolayı turşularda ve salamura et ve sebzelerin dondurulmadan yıllarca saklanması 

amacıyla kullanılır. 

 

Şekerli meyvelerden sirke yapımında 2 farklı fermentasyon işlemi vardır: 

1- Alkol fermentasyonu 

2- Asetik asit fermentasyonu 

 

 Sirke üretiminde 3 farklı metod uygulanmaktadır: 

 

1.Açık- fıçı (Orleans) Metodu; Metod ilk Fransa’da geliştirilmiş halen 

uygulanmaktadır. Şarap havanın etkisine maruz kalacak şekilde sığ fıçılara konur. 

Asetik asit bact. sıvının üzerinde cıvık bir tabaka halinde hava ve substratla sadece 

yüzeyde ilişki kurduğundan çok etkili değildir. 

 

2.Damlatma (Hızlı sirke) Metodu; Odun talaşı ya da dallar üzerine bakterilerin 

immobilize olması sağlanır, alkollü sıvı immobilize bakteriler üzerinden geçirilirken 



bakteriler hem hızla odun üzerinde ürer hem de sirke üretimi gerçekleşir. İşlemde 

süreklilik vardır. 5-30 yıl sürdürülebilir. 

 

3.Havalandırmalı Metod; Derin fermentasyondur. Uygun havalandırma ile alkol’ün 

asetik asite çevrilme verimi % 90-98’e kadar çıkar. 

 

Asetik asit kimyasal yoldan da üretilebilmesine rağmen, mikrobiyal ürün olan sirkenin 

tadı başlangıç substrat, fermentasyon sırasındaki diğer ürünlerle birlikte daha özel ve 

tercih sebebidir. 

 



EKMEK YAPIMI 

 

Ekmek yapımında çeşitli tahıllardan elde edilen unlar kullanılmaktadır. Undaki 

enzimler ( amilazlar ) nişastayı; maltoz ve glukoza dönüştürür. İşlem; ( Un + su + tuz 

+ yağ + yumurta + şeker karışımı ve mayayı ) kapsar. Hamurdaki yumurta ve şeker 

maya büyümesini arttırır, tuz ve yağ ise maya büyümesini azaltır. Ekmek 

fermentasyonunda en sık kullanılan maya Saccharomyces cerevisiae’dir. 

 

Ekmek mayası undaki ( hamurdaki ) fermente edilebilir şekeri; CO2 ve Et.OH’e 

dönüştürür. CO2,  ekmeğin kabarmasını sağlar.  Ekmeğin yapısını ise undaki proteinler 

belirler. 

 

Ekmek yapımında; maya, tuz, un-hamur- ve sıcak su (süt ) karıştırılır. Yoğurma işlemi, 

iyi bir karışım elde edilinceye kadar sürer (Başka bir deyişle, gluten proteini açığa 

çıkarana kadar sürdürülür) ve ekmek hamuru kabarmaya bırakılır. Ekmek mayasının 

en etkili olduğu sıcaklık 350C’dir. ( 28-300C de kullanılmaktadır. ) 

 

Ekmek mayası çeşitleri;  

1. Pres ekmek mayası: Ekmek sektöründe kullanılan mayadır. Ticari amaçla üretilir. 

Saklama koşulları zor ve dayanıksızdır. 

2. Kuru maya: Evlerde kullanılan mayadır. Uygun saklama koşullarında depo ömrü ( 

1-2 ) yıldır. 

a) Aktif kuru maya: Saklanma koşulları daha uygundur. Soğuk zincirin yetersiz olduğu 

durumlarda kullanılır. Ancak ısıl şoklara daha duyarlıdır. Kullanımdan önce ılık suda 

çözündürmek gerekir. Kuru- ölü hücrelerin dış çeperlerin deki mayalarda oluşur. 

Küçük paketler N altında, büyükler vakum altında paketlenir. Bu ambalajlamada 

aktivite kaybı ( % 1 )’ dir (kurutma 450C ’yi geçmemeli, ( 2-4 ) saat içinde, ( % 7-8 ) 

nem içeren aktif kuru maya elde edilir.  

b) İnstant kuru maya: Aktif kuru mayadan daha hızlı tepkime verir. Aktif kuru 

mayadan daha ince granüllüdür.  

 

 



Gluten miktarı kaliteli ekmek için ( % 10-14 ),  

                                    bisküvi için  ( %10 )’dan az olmalıdır. 

 

 

EKMEK MAYASI: 

 

Ekmek mayası hamurdaki basit şekerleri fermente ederek oluşan CO2 ile hamurun 

kabarmasını, olgunlaşmasını ve aroma oluşumunu sağlayan Saccharomyces cinsine ait 

( çoğunlukla Saccharomyces cerevisiae ) mikro organizmalarıdır. 

 

18.yüzyılın ortalarına kadar ekmek hamuru hazırlanmasında ekşi hamur mayası 

kullanılırdı ( bir gün önce kabarmış hamurun ertesi gün için kullanılmak üzere içinden 

bir miktar ayrılması şeklinde). 

 

Ekşi hamur mayası içinde Saccharomyces cerevisiae dışında özellikle laktik asit 

bakterileri ve bazen diğer bakteriler de bulunmaktadır. Sonraki dönemlerde ekmek 

mayası olarak bira ve ispirto fabrikası artığı mayalar da kullanılmaya başlanmıştır. 

Ancak bu mayaların kaliteleri sürekli farklılık göstermekte ve saf dayanıklı olmaları 

için yeni üretim teknolojilerine ihtiyaç duyulmuştur. 

 

Ekmek mayasında istenen özellikler; 

1- Isıya dayanıklı, 

2- Hızlı çoğalmalı, 

3- Enzimatik etkinlikleri uzun olmalı, 

4- Kabartma özelliği fazla olmalı, 

5- Ekmeğe yabancı, istenmeyen tat ve koku vermemelidir. 

 

 

 

 

 

 



EKMEK MAYASI ÜRETİM KOŞULLARI: 

 

Hammade:  Melas, nişasta ve diğer şekerli sıralar kullanılır. Türkiye’de daha çok şeker 

pancarı melası kullanılmaktadır. Şeker pancarı melası;  %80  K.M, %50  şeker,  %1.5-

2  azot,  %7.5  kül içerir.  

 

Melas ekmek mayası üretimi için gerekli makro ve mikro elementlerin çoğunu içerir, 

eksik olanlar da ( N, P, Mg ) gibi elementlerdir.  

Bunlarda; ( N ) → Amonyak, amonyum tuzları, ( P ) → Fosforik asit olarak ilave edilir 

ayrıca ( biyotin, tiamin ) gibi diğer vitaminler de ilave edilmelidir. 

 

Oksijen: ( 1:1 ) oranında ( maya : oksijen )’e gerek vardır. Endüstriyel uygulamalar da 

O2 gereksinimi steril hava verilerek sağlanır ( Çözünmüş O2 olması önemlidir ). 

 

Şeker konsantrasyonu:  Substrattaki şeker konsantrasyonu yüksek ise maya verimi 

düşük, CO2 ve Et.OH oranı yüksektir.  

Maksimum verim için şeker ( 0.3 / lt. )’yi geçmemelidir. 

pH:  ( 4.5-5.0 ) olmalıdır ki bakteriyel kontaminasyon düşük olsun. 

Sıcaklık:  ( 28-300C )’dir. 

 



YOĞURT YAPIMI 

 

Yoğurt yapımında süt ya da süt tozu kullanılabilir. Süt önce patojen mikro organizmalardan 

arındırılır. Bunun için ( 15-30' ) dakika ( 85-950C )’de ısıtılır ve ( 43-450C)’ye kadar soğutulur 

sonrasında süte ( %2-3 ) oranında yoğurt bakterileri eklenir. Aynı ısı muhafaza edilerek 

beklenir. Bu sırada yoğurt bakterileri sütteki laktoz’u laktik asit’e çevirir. Laktik asit sayesinde 

süt ekşir ve sütün asiditesi artar. Asditenin artmasına bağlı olarak sütteki kalsiyum kazeinat 

kolloidal durumunu koruyamaz, çözünerek jel haline geçer ki bu duruma yoğurtlaşma denir. 

 

Yoğurt yapımında kullanılan mikro organizmalar: 

 

Yoğurt yapımında;   Lactobacillus   ve / veya Streptococcus kullanılmaktadır. 

 

Lactobacillus’lar Gr ( + ) basil morfolojisinde fakültatif anaerobdurlar. Üreme faktörüne 

gereksinim duyarlar. Asite karşı toleranslıdırlar. 

Streptococcus’lar Gr (+ ) ve kok morfolojisine sahiptir. Yoğurt yapımında her iki tip bakteri de 

kullanılmaktadır. 

 

İşlem sırasında Lactobacillus’lar proteinleri parçalayıp peptit’leri açığa çıkarır. Bu sonuç 

Streptococcus thermophilus’un üremesini indükler.  

 

Streptococcus thermophilus ürerken çıkan methanoik asit de Lactobacillus üremesini indükler. 

Her iki bakteri de üremesi sırasında az miktarda alkol üretir. 

 

Yoğurt yapımı sırasında yoğurt istenen kıvama gelince soğutularak bakterilerin aktiviteleri 

önlenir. Bu işlem ne kadar çabuk olursa asit gelişimi o kadar az olur. 

 

Son yıllarda yapılan “Bioyoğurt” kremsi tatlı tadda olup üretiminde söz konusu 2 bakteriye 

ilaveten Lactobacillus acidophilus kullanılarak asidik tad uzaklaştırılmaktadır. 

 

İki tip laktik asit fermentasyonu vardır: 

1-Heterofermentatif fermentasyon; Çok sayıda yan ürün oluştuğu için    endüstriyel 

uygulamalarda uygun değildir. 



2-Homofermentatif fermentasyon; Laktik asitin bol üretildiği yan ürünlerin az olduğu 

fermentasyon olduğundan tercih edilir. 

N:K.S. :  1 mol Glu→ 2 mol Laktat 

                                      2 mol ATP oluşur. 

 

 

 

 

 

 

 



PEYNİR YAPIMI 

 

Peynir sütün içindeki proteinlerin çökelmesiyle elde edilen en eski süt ürünlerindendir. 

 

Çok farklı ( yüzlerce ) çeşit peynir bulunabilmektedir. Peynirin tadında, renginde olan bu 

farklılıklar süte, sütün kaynağına, olgunlaşma ve ileri aşamalarda kullanılan yöntem 

farklılıklarına göre değişebilmektedir. 

Peynir yapımındaki ilk aşama: ( yoğurt yapımına benzer ilk aşama ) 

 Süt proteinlerinin koagülasyonu ( Süt kesiği ), 

 Peynir altı suyunun uzaklaştırılması, 

 Olgunlaşma aşamalarından oluşur. 

 

Peynir yapımı: 

 Süt ( 720C )’de ( 15" ) saniye ısıtılır, 

 Hızla ( 310C )’ye soğutulup peynir tankına alınır, 

 Laktik asit bakterileri ( Streptococcus lactis ve   S. cremoris ) eklenir, 

 Azalan laktozun → laktik asite dönüşümü ve süt proteinlerinin koagülasyonu 

gerçekleşir, 

 İleri düzeyde süt kesiği sağlamak için ( %90 ) kimozin ve ( %10 ) pepsin karışımı 

olan Rennet eklenir, 

 ( 45' ) dakika sonra süt kesiğinden peynir altı suyu uzaklaştırılır ( Tuz eklenir ), 

 Olgunlaşma işlemlerine geçilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BİYOPROTEİN- BİYOMAS -MİKROBİYAL PROTEİN: (TEK HÜCRE PROTEİNİ) 

 

Tek hüre proteini değişik besiyerlerinde uygun koşullar altında çoğaltılan mikroorganizmaların 

oluşturduğu bir biyokütle ürünüdür. Tek hücre proteini algal, bakterial ya da fungal kaynaklı 

olabilir. Tek hücre proteini alglerin, mayaların, bakterilerin büyük çapta üretilmesi ve bunların 

kurutulmasıyla hazırlanır. 

 

Dünya nüfusunun hızla artan gereksinimlerini karşılayabilmek için alışılagelmiş protein 

kaynaklarının bulunması gerekliliğinden yola çıkarak tek hücre proteini üretimi 

gerçekleşmektedir. Tek hücre protein kaynağı olarak kullanılan mikro organizmalar aynı 

zamanda çevre kirliliğine yol açacak atık maddeleri de substrat kaynağı olarak kullanarak 

üreyebiliyorsa bu durumda hem çevre kirliliği giderilmekte aynı zamanda da açlık problemini 

gidermeye yönelik protein elde edilmiş olmaktadır. 

 

T.H.P.’ nindeki proteinin yüksek olması ve temel amino asitleri içermesi onun önemini arttırır: 

 BESİN MADDESİ                                           PROTEİN MİKTARI ( % ) 

 

            Patates                ────────────────              2.0 

           Yumurta              ────────────────             12.4 

            Balık                   ────────────────             20.0 

        Soya fasulyesi        ────────────────              38.0 

            Bakteri               ────────────────             47-87 

            Maya                  ────────────────             45-50 

            Mantar               ────────────────             19-57 

            Algler                ────────────────              24-80 

 

 

Tek Hücre Proteinin ( T.H.P. ) Tercih nedenleri: 

 

1.Mikrobiyal biyokitlelerin yüksek oranda protein içermesi ( % 50-60 bazen % 80 oranında ). 

 

2.Mikrobiyal protein / mikroorganizmaların üretim / üreme hızının yüksek olması. Örneğin: 

500 kg. ağırlığında bir sığırın günde yarım kg. protein ürettiği düşünülürse aynı miktarda 

mikroorganizmanın günde 50 ton protein üretmesine karşılık gelir. 



 

3.Mikrobiyal protein üretimi için küçük alanların yeterli olması ( Mikrobiyal biyokütle üretimi 

için tarımsal üretimde olduğu gibi geniş alan sağlama zorunluluğu yoktur.) 

 

4.Üretim koşullarının iklime bağlı olmadan kontrol edilebilir olması. 

 

5.Proteine dönüştürdükleri substratların çok çeşitli ve ucuz olması. 

 

6.Mikrobiyal proteinlerin dengeli bir amino asit yapısına sahip olması. 

 

 

T.H.P. Üretiminde Kullanılacak Mikro Organizmalarda Aranacak Şartlar: 

1- Hızlı üremeli,  

 2- Çok sayıda ucuz substratı kullanabiliyor olması, 

 3- Besiyerinin kolay hazırlanır olması, 

 4- Geniş pH aralığında ürüyor olması, 

 5-  Fermentasyon ortamından ayrılmasının kolay olması, 

 6-  Toksik bir ürün taşımıyor olması ( son ürünün toksik olmaması ), 

 7-  Besin değerinin (↑)yüksek, sindiriminin kolay olması, 

  8-  Lezzetinin uygun olması gerekir. 

 

( Örneğin: Önceleri E. coli kullanılıyordu   sonrasında Bacillus’ la devam edildi. E. coli’de tüm 

ürünler hücre içinde kalıyor ve yanında toksik bazı ürünlerde sentezlendiğinden Bacillus 

kullanılmaya başlandı.) 

 

T.H.P. Kullanımında Sınırlıyıcı Faktörler: 

1- Oluşan proteinin yanında toksik ürünlerin sentezlenme durumu. 

2- Alışılmamış lezzet-koku v.b. içermesi. 

3- Nükleik asit ve protein oranları. THP’leri genelde(↑) yüksek oranda nükleik asit içerirler 

ancak bu düzeyin fazla olması kandaki üre miktarını arttırmakta böbrek taşı oluşumuna ve gut 

hastalığına yol açabilmektedir. 

4- Sindirimlerinin zor olması nedeniyle sebep oldukları gastrointestinal hastalıklar. 

5- İçerdiği yağ-selüloz v.b. maddelerin oranları. 

6- Ürünün sterilitesi, güvenilirliği. 



 

THP’nin Tarihçesi:    

     

 İlk kez 19. yüzyıl sonlarında atık bira mayasının hayvan yemlerine karıştırılması ile 

başlanmıştır. 1910’da Almanya’da ilk kez Sacchoromyces cerevisiae hayvan ve insan 

beslenmesinde kullanılmıştır. 1930’da Candida utilis kullanılmasıyla üstün kalitede gıda ve 

yem mayası üretilmiştir. 

Günümüzde 100 mikro organizma türü THP olarak kullanılmaktadır. 

 

THP Üretiminde Kullanılan Mikroorganizmalar: 

 

Bakteriler; Hızlı çoğalmaları ve çok sayıda substratı  (petrol ürünleri- doymamış HC’lar- metan- 

metanol- tarımsal artıklar) kullanmaları, sıcaklık toleransı, geniş pH aralığı nedenleri ile tercih 

edilmektedir. 

Bu amaçla kullanılan bakteriler: 

 E. coli 

 Bacillus 

 Lactobacillus 

 Cornybacterium 

 Brebibacterium 

 Pseudomonas 

 

E. coli iyi bir protein tamamlayıcısıdır ancak fazla miktarda nükleik asit içermesi ve üretim 

sırasında kültür sıvısından zor ayrılması, sınırlayıcı özelliklerindendir. 

 

Mayalar; Yalnız hayvan yemlerine katılarak değil 2. Dünya savaşında Almanya ve Rusya’da 

insan gıdası olarak da kullanılmıştır.  

 

 Sacchonomyces cerevisiae 

 Sacchonomyces fragilis 

 Candida utilis 

 Torula utilis 

 Pichia 

 



Maya üretiminde hammadde / substrat olarak; melas, patates nişastası, peynir suyu, sülfit sıvısı 

ve meyvelerin etli kısımları kullanılabilmektedir. 

 

Küfler; Protein oranı yüksek ancak nükleik asit oranı bakteri ve mayaya göre düşüktür. Ve 

miselleri nedeniyle üreme ortamından kolay ayrılır. 

 

 Penicillium 

 Rhizopus 

 Aspergillus 

 Fusarium 

 

Algler; Klorifilleri vardır. Işık, CO2, H2O ve mineral tuzların olduğunda yüksek protein içerikli 

ve kaliteli proteinler yapabilirler. Ayrı bir C kaynağına ihtiyaç göstermez, baziları havanın 

N’unu fiske eder. Mikroalgler yüksek protein- yağ- CH ve vitamin içerir. 

 

THP Üretimi: 

 

THP üretiminde basamaklar hammaddeye göre değişebilmektedir. Üretim için genellikle 

sürekli üretim sistemi kullanılmaktadır. Kuvvetli bir karıştırma ile hücrenin yeterli besin ve O2 

alması sağlanır. Ortamdan hücre süspansiyonu ayrıldıkça ( eşit miktarda ) besiyeri ve ( eşdeğer 

miktarda ) O2 ile ortam desteklenmelidir. Üretim sonunda hücresel biyokitlenin ayrılması ve 

saflaştırılması için çöktürme, filtrasyon ya da santrifügasyon işlemleri uygulanabilir. Sonraki 

aşamalarda ise yıkama ve kurutma işlemleri uygulanır. 

 

THP’nin besin değeri→ mikroorganizmanın fermantörden alındığı sıradaki metabolik 

durumuna ve hasat sonrasında uygulanan işlemlere bağlıdır. THP’nin protein durumu 

kullanılan mikroorganizmaya bağlı olarak değişir.  

 

Örnek: Mayadan elde edilen THP’nin sindirim ve emilimi (%80-90) arasındadır. Hücre zarının 

parçalandığı durumlarda bu oran artabilmektedir. THP üretiminde en önemli sorun yüksek 

nükleik asit içeriğidir. Bu sorunda çeşitli enzim muameleleri ya da nükleik asit oluşumunu 

baskılayan genlerin mikroorganizmaya transferi ile aşılmaya çalışılır. 

 

 



THP’nin güvenilirliği 

 

 Güvenli ve yenilebilir olduğu kanıtlanmalıdır. THP bazı gıdalarda zenginleştirme amacıyla 

kullanılır, tek başına kullanılmaz (buğday unu, mısır, pamuk tohumu, susam ürününde katkı 

maddesi kullanılır.) İngiltere’de Fusarium CH üzerinde geliştirip insan gıdalarında kullanılır.( 

yavan tada, lifli, vejeteryanlar için kullanılır.)                                        

 

ÜRETİM YÖNTEMLERİ:                              

  

1.Yüzey Yöntemi 

2.Derin Kültür Yöntemi 

 

1.Yüzey Yöntemi: ( Yavaş Yöntem ) 

 

Mikroorganizmalar sıvı, yarı katı ya da katı substratların yüzeylerinde gelişirler. Asetik asit 

bakterilerinden sirke üretimi örnek verilebilir. 

 

2.Derin Kültür Yöntemi: ( Hızlı Yöntem ) 

 

Mikroorganizmalar substrat / kültür içerisinde gelişir. Gerekli hava, ya yüzeyden ya da 

havalandırma düzeneği ile sağlanır. Özellikle aerob mikroorganizmalar ile çalışıldığında yeterli 

havanın sürekli bir biçimde sağlanması zorunludur. 

 

ÜRETİM SÜREKLİLİĞİNE GÖRE; 

 

1- Kesikli Üretim Yöntemi 

2- Yarı-Sürekli Üretim 

3- Sürekli üretim 

 

1.Kesikli Üretim Yöntemi: Üretim kabı gerekli substrat ile doldurulur. Mikroorganizma ekimi 

yapılır (öncesinde sterilize edilir ). Üretim başlar. Fermentasyonun sonunda üretim kabı 

boşaltılıp temizlenir. Bu süre içinde kaba herhangi bir substrat girişi ya da ürün çıkışı yapılmaz. 

Fermentasyon kabı temizlendikten sonra yeni bir parti üretimi için tekrar substrat ile doldurulur. 



Ve bu işlemler sürekli devam eder. Doldurma, boşaltma, temizleme ve sterilizasyon için her 

defasında zaman harcanır. 

2.Yarı-Sürekli Üretim: Kesikli ve sürekli yöntem arasında bir geçiş yöntemidir. Kesikli 

yöntemde fermentasyon en üst seviyeye ulaştığında fermentasyon kabındaki içeriğin bir kısmı 

alınır ve kalanın üzerine yeni substrat eklenir. Bu durum her defasında tekrarlandığı gibi bazen 

yeni substrat miktarı azaltılıp çoğaltılarak fermentasyon süresi azaltılıp çoğaltılabilir.  

3.Sürekli Yöntem: Fermentasyon ortamına sürekli taze substrat eklenir. Bir o kadar da hücre ve 

ürün ortamdan uzaklaştırılır. 

 

Turbidostat → Substrat/ürün giriş/çıkışında bulanıklık        esas alınır 

 Kemostat → Substrat/ürün  giriş/çıkışında kimyasal madde miktarı esas alınır 

 

 

 



ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE KULLANILAN SUBSTRATLAR 

  

Mikroorganizma üretimi laboratuvar koşullarında yapılıyorsa genellikle bileşimi kesin 

bilinen besiyerleri kullanılır. Endüstriyel üretimde ise bileşeni kısmen bilinen ucuz ve kolay 

bulunur substratlar kullanılır. 

 

Endüstriyel Kullanılan ( C ) kaynakları: 

 

1- Glukoz: Endüstriyel üretimde nadiren kullanılır. Genelde aşağıdaki genel bileşimi verilen 

malt ekstrakt kullanılır. 

 

İçeriği: 

% 15    Dekstrin 

% 52.2 Maltoz 

% 19.1 Glukoz 

% 5-6 Sakkoroz 

 

2-Melas: Genelde melas kullanılır. Sakkoroz içen koyu renkli viskos bir üründür. Şeker üretim 

artığıdır. 

 

İçeriği: 

% 48.5 Sakkoroz 

%   1.0 Rafinoz 

%   1.0 İnvert şeker 

% 20.7 N’suz bileşikler 

%   1-2 N’lu bileşikler 

% 10.8 Kül 

% 18.0 Su 

 

Melasın bileşimi mevsim ve bölgeye göre değişmekle birlikte, şeker içeriği % (50-80) 

arasındadır. Ekmek üretiminde melasdaki renk giderilmelidir. Bu yüzden çeşitli yöntemler 

uygulanır.  

 

 



a- Sıcak Asit Uygulamalar: 

    Melas % 28-30 KM’ye seyreltilir. pH: 3-4’e getirilir. 95-1000C’de kısa bir ısıtma uygulanır.  

    Soğutulup süzülür. 

 

b- Sıcakta Alkali Uygulamalar: 

    Melas % 20 KM’ye seyreltilir. Ortam alkali yapılarak ısıtılır ( Alkali yapılmada genelde kireç 

kullanılır). 

 

 c- Santrifügasyon: 

     Melas % 35-50 KM’ye seyreltilir. 80-950C’de ısıtılır. Santrifüje edilir. 

 

3- Nişasta: Birçok hububatta bulunur. Elde edildiği kaynağa göre yağ, protein v.b. de içerebilir. 

    Mikroorganizmalar nişastayı kullanacak özellikte değilse önce enzimlerle şekerleştirilir. 

 

    Genelde İçeriği: 

    CH       % 71.7 

    Lipit     %   4.3 

    Protein % 10.0 

    Küf      %   1.5 

    Lif       %    1.7 

    Su        %  10.8 

 

 

4-Selüloz: Endüstriyel uygulamalarda çok tercih edilmez. 

 

5- Odun şekeri: Odunun HCl ve H2SO4 ile hidrolizinden elde edilir ( Odun talaşı, mısır koçanı  

ve   bitkisel ürünler bunun için kullanılabilir).  

Odun şekeri → Glukoz, ksiloz, mannoz,   galaktoz, fruktoz ve lignin içerir.   

 

6- Sülfit şurubu: kağıt endüstrisi atığıdır. 

 

7- Peyniraltı suyu: Laktoz, laktik asit, sitrik asit içerebilir. N’ lu bileşiklerde içerebilir. 

 



8- Alkanlar: 10-20 C’lu petrol türevleridir. 12-18 C’lu kısmı bazı mikroorganizmalar tarafından 

iyi bir substrat kaynağı olarak görülür. 
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ENDÜSTRİDE KULLANILAN N KAYNAKLARI 

 

1.Mısır ıslatma suyu (MIS): Mısırdan nişasta ve şeker üretimi sonunda çıkan bir üründür. 

Amino asit, laktoz ve v.d. bileşikleri içerebilir. 

 

2.Soya unu: Soya fasulyesinden yağının elde edilmesinden sonra kalan yağsız kısımdır. İyi bir 

N kaynağıdır. Ama mısır ısıtma suyu (MIS) kadar değil. 

 

3.Balık unu: Protein ve N kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Bunların yanında tüm bitkisel 

yağ artıkları, maya özütü, substrat olarak bulunur. 

 

 

     

  Glukoz 

 

   ↓ 

 

          

             Pürivit Asit ───────────────────────►Asetil CoA 

CO2 

 

 

 Okzola asetik asit  

          

        Malik asit                                                                              Sitrik asit 

 

 

 

 

 


