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ÖZET 

 

 

Lipaz Üretimi İçin İzole Edilmiş Mikroorganizmaların Genetik Yöntem İle 

Tanımlanması ve Üretilen Enzimlerinin Saflaştırılması 

 

Yağlı fabrika atıklarından izole edilerek lipaz ürettikleri belirlenen iki cins 

mikroorganizmanın türleri genetik yöntemlerle belirlenmiş ve ürettikleri lipaz enzimi 

saflaştırılarak deterjan katkı maddesi olarak kullanım potansiyelleri araştırılmıştır. 

İzolatlardan bakterinin türü 16S rRNA dizi analizi ile Bacillus subtilis, mayanın türü ise 5.8S 

rRNA ve 26S rRNA dizi analizleri ile Debaryomyces hansenii olarak belirlenmiştir. Her iki 

mikroorganizmadan da önceden belirlenen koşullarda yüksek aktivitede lipaz üretimi 

gerçekleştirildikten sonra enzimler ardışık ultrafiltrasyon ve anyon değiştirici kromatografi ile 

saflaştırılmış ve jel elektroforez analizleri yapılarak yaklaşık molekül ağırlıkları 

belirlenmiştir. Üretilen lipaz enzimlerinin, proteaz, amilaz, Tween 20, Tween 80, Triton X-

100, EDTA, SDS ve H2O2 gibi deterjan katkı maddelerinin varlığında aktivitelerini çeşitli 

ölçüde korudukları belirlenerek endüstriyel olarak bu alandaki kullanım potansiyelleri 

gösterilmiştir.  
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ABSTRACT 

 

 

The identification of  of screened microorganisms from several sources by genetic 

techniques and purification of the produced enzymes 

 

 

Two different types of isolates exhibiting extracellular lipolytic activity were 

identified by genetic methods and lipase enzymes secreted by both microorganisms were 

tested for their compatibility with detergent additives after purification. The bacterium was 

identified as Bacillus subtilis by 16S rRNA gene sequence analysis; and the yeast was 

identified as Debaryomyces hansenii by 5.8S rRNA and 26S rRNA gene sequence analysis. 

The lipase enzymes produced under optimal conditions were purified by ultrafiltration and 

anion exchange chromatography in sequence; and their molecular masses were found by gel 

electrophoresis analysis. The purified enzymes were also tested for their activity recoveries in 

the presence of detergent additives such as protease, amylase, Tween 20, Tween 80, Triton X-

100, EDTA, SDS and H2O2; and their potential utilizations in industry were discussed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

TEŞEKKÜR 

 

 

“Lipaz Üretimi İçin İzole Edilmiş Mikroorganizmaların Genetik Yöntem ile Tanımlanması ve 

Üretilen Enzimlerinin Saflaştırılması” konulu proje Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji 

Enstitüsü tarafından desteklenmiş olan “Çeşitli Kaynaklardan İzole Edilen 

Mikroorganizmaların Lipaz Enzimi Üretim Kapasitelerinin ve Endüstriyel Kullanım 

Potansiyellerinin Araştırılması” konulu projenin sonuçlarını tamamlamak amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Projede mikroorganizmaların genetik olarak tanımlanması Ankara 

Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Genom Bilim Birimi tarafından hizmet alımı şeklinde 

yapılmıştır. Bu konuda Doç.Dr.Hilal Özdağ’a teşekkür ederiz. Üretilen enzimlerin 

saflaştırılmasında ise Biyoteknoloji Enstitüsü Proteom Bilim Birimi alt-yapı olanakları da 

kullanılmıştır. Bu konuda proje araştırıcılarına yardımcı olan Y.Doç.Dr.Duygu Özel 

Demiralp’e teşekkür ederiz.  

 

Projenin gerçekleşmesini sağlayan Ankara Üniversitesi yöneticilerine teşekkür ederiz. 

 

 

Prof.Dr.Serpil Takaç 

Proje Yöneticisi 

9.5.2008 
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1 AMAÇ ve KAPSAM  

 

Lipazlar (E.C.3.1.1.3; trigliserol açilhidrolazlar), triaçilgliserollerin serbest yağ 

asitlerine ve gliserole hidrolizini katalizleyen enzimlerdir. Endüstride ve bilimsel 

araştırmalarda; hidroliz, esterleşme, transesterleşme, peptit sentezi gibi reaksiyonları ve 

bölge seçimli, stereoseçimli dönüşümleri katalizlemekte kullanılırlar. Birçok tepkimeyi 

katalizleyebilme yetenekleri ile deterjan, gıda, deri, kağıt, kozmetik ve farmasötik 

endüstrilerinde geniş kullanıma sahiptirler. Hidrolitik lipazların başlıca ticari kullanım 

alanı deterjanlardır. Toplam lipaz satışının % 32’si deterjan endüstrisinde kullanılmaktadır. 

Yaklaşık olarak 13 milyar ton deterjana 1000 ton kadar lipaz eklemesi yapılmaktadır 

(Sharma et al., 2001). Lipazlar kullandıkları substratların çeşitliliği ve ekstrem koşullarda 

(sıcaklık, pH, organik çözücüler gibi) kararlı yapılarını koruyabilmeleri gibi nedenlerle 

önemli biyokatalizörler arasındadırlar. Endüstriyel lipazlar, genellikle hücre dışı lipaz 

üreten mikroorganizmalardan sağlanır (Gupta et al., 2004; Hasan et al., 2006).  

Ticari anlamda ilk lipaz üretimi, 1994 yılında Novo Nordisk firması tarafından 

üretilen Thermomyces lanuginosus orijinli Aspergillus oryzae’e ifade edilmiş ilk 

rekombinant lipaz (Lipolase)’dır. Ülkemizde ise endüstriyel olarak lipaz üretimi henüz 

yapılmamaktadır. Bunu yanısıra, atık maddelerden izole edilmiş mikrobiyal kaynaklardan 

da lipaz üretimi yapılmamış ve lipaz üretiminde kaynak olarak kullanılmak üzere 

ülkemizde izole edilmiş bir mikroorganizma da literatürde henüz yayımlanmamıştır. 

Lipazların sağlandıkları kaynağa göre enzimin yapısı, biyokatalitik özellikleri ve kullanım 

yerleri değişmektedir. Bu nedenle, lipaz üreten mikroorganizmaların yeni kaynaklardan 

izolasyonu ve bu mikroorganizmalardan yüksek aktivitede lipaz üretimini sağlayan 

koşulların belirlenmesi her zaman önem taşımaktadır. Ayrıca, üretilen enzimlerin 

endüstriyel bir alanda kullanılabilmesi için saf olmaları gerekmektedir. Bu nedenle de 

üretilen enzimin ardışık basamaklardan oluşan işlemlerle saflaştırılması da gerekmektedir.  

Proje iki amaca yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Birincisi; önceki çalışmalarımızda 

izolasyonu yapılan ve yüksek aktivitede hücre dışı lipaz üretimi için kültür koşulları 

belirlenen iki cins mikroorganizmanın türlerinin genetik yöntem ile belirlenmesidir. 

Fizyolojik ve biyokimyasal çalışmalarda izolatlardan birinin Bacillus cinsine ait bir 

bakteri, diğerinin ise bir maya olduğu belirlenmiştir. Ancak türlerinin belirlenebilmesi için 

ek olarak bakteri için 16S rRNA, maya için 5.8S rRNA ve 26S rRNA gen dizi analizlerine 

de gereksinim duyulmuştur. Projenin ikinci amacı ise; her iki mikroorganizmadan da 
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üretilecek olan lipazın, ortamdaki diğer proteinlerden ardışık basamaklar ile ayırılarak 

saflaştırılması ve jel elektroforez ile saflığının ve molekül ağırlığının belirlenerek kısmi 

karakterizasyonunun yapılmasıdır. Çalışmada ayrıca, saflaştırılan lipaz enzimlerinin 

deterjan katkı maddeleri ile kullanım potansiyeli de incelenmiştir.  

Projede, yukarıda belirtilen amaçlara yönelik olarak öncelikle rRNA gen dizi 

analizleri yapılarak mikroorganizmaların türleri belirlenmiştir. Projenin ikinci aşamasında, 

her iki mikroorganizmadan da lipaz enzimi üretimi küçük hacimde, kesikli sistemlerde ve 

önceki çalışmalarımızda belirlenen optimal koşullarda gerçekleştirilmiştir. Üretilen 

enzimlere, daha sonra bir dizi basamak içeren saflaşırma işlemleri uygulanmış ve jel 

elektroforez analizi ile molekül ağırlıkları belirlenmiştir. Çalışmanın son aşamasında ise, 

her iki mikroorganizmadan saflaştırılan lipazın da endüstriyel kullanım potansiyelinin 

araştırılmasına temel oluşturmak üzere deterjan katkı maddeleri ile birlikte davranışı  

incelenmiştir.  
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2 MATERYAL ve YÖNTEM   

 

2.1 Materyal 

 

Projede lipaz enzimi üretimi için, yağlı fabrika atıkları ile kontamine olmuş topraktan 

izole edilen Bacillus subtilis (bakteri) ve süt mamulleri üretim tesisi yağlı atığından izole 

edilen Debaryomyces hansenii (maya) mikrobiyal kaynak olarak kullanılmıştır. 

Deneylerde kullanılan kimyasal ve biyokimyasal maddeler analitik veya analiz 

saflığındadır.  

 

2.2 Yöntem  

 

2.2.1 Mikroorganizmaların İzolasyonu  

 

2.2.1.1 Bakteri izolasyonu 

 

Yağlı fabrika atıkları ile kontamine olmuş topraktan serum fizyolojik çözeltisi 

yardımıyla mikroorganizmalar ayırılmış, elde edilen çözeltiden petri kabındaki tribütirin 

agar (TBA) besi ortamına (% 0.5 pepton, % 0.3 maya özütü, % 1 tribütirin, % 1.5 agar) 

yayma yöntemi ile ekim yapılmıştır. Elde edilen karışık kültürlerden seri olarak yapılan tek 

koloni ekimleri sonucunda saf kültürler elde edilmiş ve TBA besi ortamında saklanmıştır. 

Ortamda tek karbon kaynağı, bir yağ asidi esteri olan tribütirindir ve lipaz aktivitesi 

gösteren kolonilerin etrafında tribütirin kullanımına bağlı olarak şeffaf bir zon 

oluşmaktadır. İzole edilmiş mikroorganizmalardan zon oluşumuna bağlı olarak lipaz 

aktivitesi olduğu düşünülenler seçilmiştir.  

 

2.2.1.2 Maya izolasyonu 

 

Serum fizyolojik ile bir seri seyreltme yapılarak ekim için hazır duruma getirilen süt 

mamulleri üretim tesisi yağlı atığından, petri kaplarındaki TBA besi ortamına tek koloni 

ekim yapılmıştır. TBA üzerinde mayalarla birlikte bakteriler de çoğalabilmektedir. 

Projenin bu bölümünde, sadece mayaların çoğalması istenildiği için ortama ayrıca bakteri 

oluşumunu engelleyen penisilin katılmıştır. Bunun için sterilize suda çözülen 1.000.000 
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IU’lık Penicillin G kristalize potasyum besi ortamına eklenmiş, daha sonra petri kaplarına 

paylaştırılan penisilinli TBA’a yağlı atık örneğinden tek koloni ekimi yapılmıştır. Ekimin 

ardından mikroorganizmaların çoğalması için petri kapları beş gün süreyle 30°C’ta 

inkübasyona bırakılmışlardır. İnkübasyondan sonra çoğalan mikroorganizmalara basit 

boyama yapılarak maya morfolojisi gözlenmiştir. Tek koloni ekiminin yapıldığı ortamdan 

penisilin içeren başka bir petri kabına yayma yöntemiyle de ekim yapılarak zon oluşumu 

gözlenmiştir. Tribütirin bir yağ asidi esteri olup ortamda şeffaf bir zon gözlenmesi, 

mikroorganizmanın tribütirini kullandığını göstermektedir Bunun yanı sıra paralel ekimin 

yapıldığı petri kaplarından birindeki büyük ve küçük kolonilerden iki petri kabına daha 

ekim yapılarak 30oC’ta inkübasyona  bırakılmıştır. Bu petri kaplarında beşinci gün zon 

gözlenmiş; ancak mikroorganizmaların çoğalması için birkaç gün daha beklenilmiştir. Bu 

arada büyük ve küçük koloniler için basit boyama yapılarak morfolojiler arasında bir fark 

olup olmadığına bakılmıştır. Sonuç olarak atık örneğinin tek tip maya içerdiğine karar 

verilmiştir. Zon oluşumu gözlendikten iki gün sonra mikroorganizmalar çoğalmış ve 

penisilinsiz tribütirin agar içeren iki eğik tüpe ekim yapılmıştır. Tüplere yapılan ekimin 

ertesi günü mayaların çoğaldığı gözlenmiştir.  

 

2.2.2 Mikroorganizmaların  Tanımlanması 

 

2.2.2.1 Bacillus subtilis  

 

Lipolitik aktivitesi olduğu düşünülerek seçilen örneklerden preparat hazırlanmış,  

metilen mavisi ile basit boyama yapılarak mikroskobik morfolojileri incelenmiştir. 

Bacillus’lar  sıcak, soğuk, radyasyon, kuruma veya kimyasallara maruz kaldığında sentral 

ya da terminal spor (endospor) oluşturabilme yeteneğindedir. Aerobik koşullarda üretimi 

yapılan tüm örneklerde Bacillus cinsi mikroorganizmalar için ayırt edici bir özellik olan 

spor oluşumu ve basil hücre yapısı görülmüştür. Hücre duvarı yapısına bağlı olarak Gram 

özelliğinin belirlenmesi amacıyla Gram boyama yapılmış ve Bacillus cinsinde 

mikroorganizmaların genel tanımlamasına uygun olarak Gram (+) özellik gösterenler 

seçilerek deneye devam edilmiştir.  

Çalışmada kullanılan Bacillus cinsine ait mikroorganizmanın tür tanımlamasının 

yapılması amacıyla 16S rRNA analizleri yapılmıştır. 16S rRNA dizileri, sabit ve kritik 

rolleri nedeni ile zaman boyunca çok az değişmiştir ve türlere özgü karakteristik dizinler 
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içermektedir. Bu karakteristik ve yüksek korunumlu bölgelerin dizi analizi sonuçları 

mikroorganizmanın sınıflandırılması hakkında bilgi vermektedir. Çalışmada izole edilen 

mikroorganizmanın tür tayini için uygulanan yöntem şu şekildedir:   

1.Primerlerin Saptanması: 16S rRNA dizisini PCR yöntemiyle çoğaltabilmek için  

öncelikle kullanılacak primerlerin belirlenmesi gerekmektedir. Primerlerin belirlenmesi 

için yapılan literatür çalışması sonucunda primer dizileri elde edilmiştir (Rocha et al., 

2005; Kuske et al., 1998). Seçilen primerler; 5’ AGG GTC ATT GGA AAC TGG G  3’ 

(F1), 5’ CGT GTT GTA GCC CAG GTC ATA  3’(R1) 5’ CCG TCG ACA GAG TTT 

GAT CCT GGC TCA G 3’(F2), 5’ CCC AGT TTC CAA TGA CC 3’(R2). 

2. DNA izolasyonu: DNA izolasyonu için Nükleospin Tissue (Macherey-Nagel) 

DNA izolasyon kiti kullanılmıştır. İzolasyon yapılırken kitin kullanım kılavuzunda yer 

alan protokol izlenmiştir 

3. PCR: Polimeraz zincir reaksiyonu, spesifik DNA dizilerini in vitro enzimatik 

sentezleme metodudur.  Bu spesifik bölgelerin sınırlarını oluşturmak için değişik sayıda ve 

uzunlukta oligonükleotit primerler kullanılır, bunlar karşı anlamlı kalıp iplikçiklere 

bağlanırlar. Ardı ardına tekrarlayan döngüler serisi; kalıp DNA’nın tek iplikçikli hale 

getirilmesi, primerlerin kendi eşlenik bölgelerine yapışması, yapışan primerlerin DNA 

polimeraz ile DNA sentezlenmesi olarak gerçekleşir. Döngüler serisi sayesinde ürün 

miktarı logaritmik olarak artar. Çalışmada Bio-RAD marka PCR cihazı kullanılmıştır. 

Polimeraz zincir reaksiyonunun bileşenleri EK 1’de verilmiştir. 

4. Sekans Analizi: DNA  dizi analizi ya da ‘sequencing’ DNA’nın nükleotit 

dizilerinin saptanması anlamına gelmektedir. Nükleotit dizilerinin belirlenmesinde, 

asimetrik çoğaltma ile elde edilmiş tek iplikçikli DNA; DNA Polimeraz enzimi ile ddNTP 

ve biri radyo aktif olan işaretlenmiş dNTP kullanılır. Sekans analizleri için kapiller sistem 

otomatik sekans cihazı (CEQ800XL, Beckman Coulter) kullanılmıştır. Sekans analiz 

cihazı sonuçları kromatogram şeklinde baz dizilimlerini vermektedir. Bu baz dizilimleri 

“National Center for Biotechnology Information”in web sayfasındaki BLAST programı 

(blastn) kullanılarak (www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) gen bankası veri tabanıyla 

karşılaştırılmıştır.  
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2.2.2.2 Debaryomyces hansenii 

 

Süt mamulleri üretim tesisi yağlı atığından izole edilen mikroorganizmanın tür tayini 

için mikroskop altındaki görüntüleri incelenmiştir. Morfolojik yapı, hem faz kontrast 

mikroskobu hem de ışık mikroskobu altında gözlenmiştir. Faz kontrast mikroskobunda 

mikroorganizmanın boyanmasına gerek yoktur; ışık mikroskobu altında gözlenebilmesi 

için ise basit boyama yapılmıştır.  

Çalışmada mikroorganizmanın tür tanımlaması için 5.8S rRNA ve 26S rRNA 

analizleri yapılmıştır. Ökaryotlarda 5.8S rRNA ve 26S rRNA genleri kromozomda çok iyi 

korunan bölgelerdir. Bununla birlikte, türden türe farklılık gösteren dizinler de 

içermektedirler. Türe özgü olan bu karakteristik dizinlerin tanımlanması, 

mikroorganizmanın türünün belirlenmesine imkan sağlamaktadır. Çalışılan 

mikroorganizmanın tür tayini için uygulanan yöntemler; kullanılacak primerlerin 

saptanması, DNA izolasyonu, PCR ve sekans analizlerini kapsamaktadır. 

i) Primerlerin saptanması: 5.8S rRNA ve 26S rRNA dizilerini PCR yöntemiyle 

çoğaltabilmek amacıyla öncelikle her bölge için uygun primerler belirlenmiştir. Bu amaçla 

yapılan literatür araştırması sonucunda 5.8S rRNA için seçilen primerler: 5’-TCC GTA 

GGT GAA CCT GCG G-3’ (F1), 5’-GCT GCG TTC TTC ATC GAT GC-3’ (R1) 

(Fernàndez-Espinar et  al., 2000); 26S rRNA için seçilen primerler: 5’-GCA TAT CAA 

TAA GCG GAG GAA AAG-3’ (F2), 5’-GGT CCG TGT TTC AAG ACG G-3’ (R2) 

(Takashi et al., 2002) şeklindedir. 

ii) DNA izolasyonu: DNA izolasyonu için NucleoSpin Tissue (Macherey Nagel) 

DNA izolasyon kiti kullanılmıştır. İzolasyon yapılırken kitin kullanım kılavuzunda yer 

alan protokol izlenmiştir 

iii) PCR: Öncelikle izole edilmiş DNA’nın derişimi ve saflığı NanoDrop (ND-1000 

Spectrophotometer) cihazında spektrofotometrik olarak incelenmiştir. 260 ve 280 nm dalga 

boylarında ölçülen absorbans değerleri birbirine oranlandığında bulunacak değerin 

(A260/280) 2’ye yakın olması istenmektedir. 1.7’den düşük değerlerde DNA izolasyon işlemi 

tekrarlanmalıdır; çünkü çözelti içindeki fazla miktarda protein PCR verimini azaltmaktadır. 

Daha sonra DNA, RNA kontaminasyonu olup olmadığını gözlemek amacıyla %1’lik 

agaroz jelde yürütülmüştür (Sky-Plus Electrophoresis; 120 V, 5-10 dakika). Önceden 

sipariş edilen primerler (F1, R1, F2, R2) sulandırılarak PCR için hazırlık yapılmıştır. 

Optimizasyon aşamasında MgCl2’nin (Taq polimeraz aktivatörü) farklı derişimleri (1, 1.5, 
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2 mM) ve farklı sıcaklıkların (50, 55, 60oC) denenmesine karar verilmiştir.  

İncelenecek gen bölgesi, DNA polimeraz enzimi kullanılarak PCR uygulamaları ile 

in vitro ortamda çok sayıda kopyalanabilmektedir. PCR ile spesifik DNA dizileri 

laboratuar ortamında, primer adı verilen oligonükleotid diziler yardımıyla çoğaltılmaktadır. 

Reaksiyon; saf DNA, DNA polimeraz, oligonükleotid primerler ve enzimin kopyalama 

işleminde kullanacağı serbest deoksiribonükleotid  trifosfatlar (dNTP : dATP, dCTP, 

dGTP, dTTP) ile gerçekleştirilir. Polimeraz zincir reaksiyonunun bileşenleri EK 2’de 

verilmiştir. Kopyalama işlemi DNA’nın 94-95oC’a kadar ısıtılmasıyla başlamaktadır. Bu 

sıcaklıkta kalıp DNA’nın her iki sarmalı birbirinden ayrılmakta (denatürasyon-ayrılma) ve 

primerlerin iki sarmal arasına girebilmesi sağlanmaktadır. Sıcaklık aniden düşürülerek, 

çoğaltılacak kalıbın belli dizilerine komplementer (tamamlayıcı) olarak tasarlanmış 

primerlerin hedef bölgeleri tanıması (bağlanma-annealing) sağlanır. Kullanılacak bağlanma 

sıcaklığı, primerlerin Tm değerlerinin (çift iplikli nükleik asit moleküllerinde baz 

çiftlerinin yarısının ortadan kalkmasına yol açan sıcaklık) 2-4oC altında bir sıcaklık 

değeridir. Ortamda polimeraz varlığında 70-75oC’ta her iki primer, 5’ uçlarından 

3’uçlarına doğru uzatılmaktadır (uzama-extension). Bu üç basamağın defalarca 

tekrarlanması sonrasında her bir döngü sonunda kalıp DNA iki katına çıkar. Bu basamaklar 

30-40 kez tekrarlanırsa kalıp DNA teorik olarak 230-240 kez çoğaltılmış olur. Böylece 

incelenecek bölgenin milyarlarca kez çoğaltılmasıyla PCR ürününün (amplikon) kolay 

analiz edilmesi olanaklı hale gelir. Yüksek sıcaklığa dayanıklı DNA polimerazların (Taq 

polimeraz ve benzerleri) bakterilerden elde edilmesi sayesinde her döngüde reaksiyona 

tekrar enzim eklenmesi gerekliliği ortadan kalkmış ve tüm basamaklar ısı döngü aygıtları 

(thermal cycler) yardımıyla kolaylıkla yapılabilir hale gelmiştir. Çalışmada 29 döngü 

kullanılarak kalıp DNA’nın denatürasyonu 95oC, primerlerin uzaması 72oC’ta 

gerçekleştirilmiştir. PCR için uygun bağlanma sıcaklığını belirlemek için 50, 55, 60oC 

olmak üzere üç farklı sıcaklık denenmiştir. PCR işlemi için Bio-Rad DNA Engine Tetrad 2 

Peltier Thermal Cycler (Gradient Cycler) PCR cihazı kullanılmıştır.  

PCR’ın ardından jel elektroforez yapılarak sekans için en iyi koşullar belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu amaçla %2’lik agaroz jel kullanılmıştır. Sekans analizleri için uygun 

koşullar belirlendikten sonra,  PCR pürifikasyon ve DNA dizi analiz protokolleri 

izlenmiştir. PCR pürifikasyonu; primer artıkları, enzim ve fazla dNTP’yi ortamdan 

uzaklaştırarak DNA’nın istenilen bölgesini saf olarak elde etmek amacıyla yapılmaktadır. 

DNA dizi analiz protokolünde ise sekans cihazında çift iplik okunamadığı için tek primer 
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(F veya R) kullanılarak sekans PCR’ı yapılmaktadır. Sonrasında dizileme reaksiyonları 

için etanol çöktürmesi yapılıp sekans analizlerine geçilmiştir. Sekans analizleri için kapiler 

sistem otomatik sekans cihazı (CEQ 8000, Beckman Coulter Genetic Analysis System) 

kullanılmıştır. Sekans analiz cihazı sonuçları kromatogram şeklinde baz dizilimlerini 

vermektedir. Bu baz dizilimleri “National Center for Biotechnology Information”in web 

sayfasındaki BLAST programı (blastn) kullanılarak (www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) gen 

bankası veri tabanıyla karşılaştırılmıştır.  

 

2.2.3 Mikroorganizmaların Çoğalma ve Lipaz Üretim Ortamları 

 

2.2.3.1 Bacillus subtilis 

 

Katı Agar Ortamı 

 

Tüplerde taze kültür hazırlama amacıyla katı ortam olarak tribütirin agar (TBA) 

ortamı kullanılmıştır (ALP Sterilizatör). Ortam bileşenleri; % 0.5 pepton, % 0.3 maya 

özütü, % 1 tribütirin, % 1.5 agar’dır. Tüplerde hazırlanan katı ortama steril koşullarda 

laminer akış kabininde (Biolab BHG2004) ekim yapılarak mikroorganizma 30 ºC’de t=24 

saat inkübasyona bırakılmıştır (Friocell). 

 

Ön Çoğalma Ortamı 

 

Lipaz üretim ortamına aktarma yapılmadan önce sıvı ortamda mikroorganizma 

çoğalmasını sağlamak amacıyla, ön deneylerle belirlenmiş uygun pH için hazırlanmış 

tamponda  steril besi ortamı hazırlanmıştır. Ortam bileşenleri; % 0.5 pepton, % 0.3 maya 

özütü, % 1 tribütirindir ve tampon olarak 0.1 M pH 7.5 fosfat tamponu kullanılmıştır. Ön 

çoğalma ortamı, T=37 ºC, N=150 rpm koşullarında t=24 saat çalkalmalı hava banyosunda 

(Edmund Bühler SM-30) inkübe edilmiştir. Yeterli çoğalma var ise steril koşullarda lipaz 

üretim ortamına 1/10 oranında aşılama yapılmıştır. 
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Lipaz Üretim Ortamı  

 

Bu projeden önce yapılan çalışmalarda belirlenmiş olan, izole B. subtilis kullanılarak 

en yüksek lipaz aktivitesinin ulaşıldığı lipaz üretim ortamı bu çalışmada da saflaştırılacak 

olan lipazın üretim ortamı olarak kullanılmıştır Karbon kaynağı olarak % 1 susam yağı, 

azot kaynağı olarak % 0.5 pepton ve % 0.3 maya özütü ve 1mM K2SO4 içeren ortamda 

(pH=7.5, T=45 °C) N=150 rpm koşullarında lipaz üretimi yapılmıştır.  

 

2.2.3.2  Debaryomyces hansenii  

 

Agar ortamı 

 

Mikroorganizma, % 0.5 pepton, % 0.3 maya özütü, %1 tribütirin, % 1.5 agar ve %1 

glukoz içeren katı ortamda çoğaltılmıştır. Katı ortam 121oC’ta 20 dakika sterilizasyonun 

ardından (ALP CL-40M Sterilizatör) laminer akış kabininde (Biolab Faster BHG 2004-S) 

tüplere paylaştırılarak tüpler eğik duracak şekilde agarın donması beklenmiştir. Sonra 

tüplerdeki katı ortama laminer akış kabininde steril koşullara dikkat edilerek ekim yapılmış 

ve mikroorganizma 30oC’ta t=24 saat inkübasyona bırakılmıştır (Shel Lab S16R-2 

İnkübatör). 

 

Ön çoğalma ortamı 

 

Çalışmada kullanılan ön çoğalma ortamı, katı besi yeri ile aynı bileşimdedir. Sadece 

agar içermemektedir ve katı besi yeri damıtık su ile hazırlanırken ön çoğalma ortamının 

hazırlanışında tampon kullanılmıştır. Çalışmalarda tampon olarak 0.1 M sitrik asit 

monohidrat-0.2 M Na2HPO4 tamponu kullanılmıştır. Ön çoğalma ortamının pH’ı üretim 

ortamının pH’ı ile aynıdır. Ön çoğalma ortamı T=30oC’ta, N=150 rpm koşullarında t=24 

saat çalkalamalı hava banyosunda (Edmund Bühler SM-30 İnkübatör; Shel Lab S16R-2 

İnkübatör) inkübe edilmiştir. t=24. saatte 10 ml’lik ön çoğalma ortamlarında yeteri kadar 

çoğalmış hücreler, lipaz üretim ortamlarına steril koşullarda 1/10 oranında aktarılmıştır.  
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Lipaz üretim ortamı 

 

İzole D. hansenii’den lipaz üretimi için bu projeden önceki çalışmalarda belirlenen en 

iyi üretim koşullarından biri olan ortamda (karbon kaynağı; %1 Triton X-100, azot kaynağı; 

%0.5 pepton + %0.3 maya özütü içeren ortam, pH=4.5, T=30oC), N=150 rpm’de üretim 

yapılmış ve lipaz enzimi saflaştırma çalışmalarında kullanılmıştır.  

 

2.2.4 Analizler 

 

2.2.4.1 Spektrofotometrik yöntemle lipaz aktivitesi ölçümü 

 

 Lipaz aktivitesi spektrofotometrik olarak, p-nitrofenil palmitatın (PNFP) hidroliz 

tepkimesi sonucu açığa çıkan p-nitrofenolün (PNF) absorbansta yarattığı değişiklikten 

yararlanılarak belirlenmiştir. 10000 rpm, 4 ºC’de 10 dk santrifüjlenerek (Hettich Rotina 

35R) hücre içeriğinden ayrılmış olan 1 ml lipaz üretim ortamı ve 1 ml PNFP çözeltisi 

(etanol içinde (% 0.5 a/h)) oda koşullarında 5 dk karıştırılarak hidroliz tepkimesi 

gerçekleştirilmiştir. Reaksiyonu sonlandırmak için 2 ml Na2CO3 (0.5 N) kullanılmış, 

10000 rpm ve oda sıcaklığında 10 dk santrifüj işlemi sonrasında üst fazda λ=404 nm’de 

spektrofotometrik (Shimadzu 1601A) olarak açığa çıkan PNF ölçülmüştür. 1 Ünite (U)=1 

dk’da 1 µmol p-nitrofenol üreten enzim miktarı olarak hesaplanmıştır (Hung et al., 2003).  

 

2.2.4.2 Titrimetrikyöntemle lipaz aktivitesi ölçümü 

 

Lipaz aktivitesinin titrimetrik olarak belirlenmesinde substrat olarak zeytin yağı 

kullanılmıştır. Bu amaçla, 2.5 ml pH=7.2 fosfat tamponu (0.1 M), 500 µL zeytin yağı, 100 

µL örnek 37 ºC’de su banyosunda 30 dk karıştırılmıştır. Ortama 2.5 ml etanol:aseton (1:1) 

ve 2 damla fenol fitalein eklenerek reaksiyon durdurulmuş ve 0.1 M NaOH’e karşı titre 

edilerek kullanılan NaOH miktarı belirlenmiştir (Cernia et al., 2002).  
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2.2.4.3 Protein derişimi ölçümü 

 

 Protein derişimleri λ=595 nm’de Bradford protein analiz yöntemi kullanılarak 

spektrofotometrik  olarak belirlenmiştir (Bradford, 1976).  

 

2.2.4.4 SDS-PAGE analizi  

 

SDS-PAGE analizi yapılacak örneklerin protein derişiminin düşük olması nedeniyle, 

örneklerdeki proteini deriştirmek amacıyla TCA çöktürmesi uygulanmıştır. Bu amaçla 

örnek, % 100’lük TCA ile 15 s  vorteklendikten sonra  10 dakika 14000 rpm’de 

santrifüjlenmiştir. Elde edilen protein çökeltisini yıkamak amacıyla % 100 aseton 

kullanılmıştır. Yıkama sonrasında yapılan santrifüj (5 dk 14000 rpm) sonrasında örnekteki 

proteinler çökelti halinde elde edilmiştir.  

Tüm saflaştırma basamaklarında elde edilen örnekler, enziminin saflığını göstermek 

ve yaklaşık molekül ağırlığını belirlemek amacıyla SDS-PAGE analizleri yapılmış ve 

örneklerdeki proteinler molekül ağırlıklarına göre ayrılmıştır (Laemmli, 1970). Yürütme 

jeli için % 10’luk, yığma jeli için % 4’lük akrilamit jel hazırlanmıştır. Protein bantlarının 

gözlenmesi için gümüş boyama metodu uygulanmıştır (ProteoSilver Silver Stain Kit-

Sigma). 

 

2.2.5 Enzim Saflaştırılması 

 

2.2.5.1 Bacillus subtilis lipazı 

 

1. Üretim:  200 ml hacımlı üretim ortamında lipaz üretimi yapılmış ve lipaz 

aktivitesinin en yüksek olduğu saatte ortam santrifüjlenerek (+4 ºC, 10000 rpm, 20 dk) 

hücrelerden arındırılmıştır.   

2. Ultrafiltrasyon: Hücrelerden ayrılmış lipaz üretim ortamı, ultrafiltrasyon 

tüplerinde santrifüjlenerek (Amicon Ultra 15; Millipore) 5 kDa molekül ağırlığın altındaki 

moleküllerin ortamdan uzaklaştırılması sağlanmıştır. Santrifüj koşulları +4 ºC, 4000 g’de 

(6200 rpm) 40 dakikadır. Santrifüj sonrasında filtrenin üzerinde kalan ve yüksek molekül 

ağırlıklara sahip proteinleri içeren kısımlar toplanmıştır. Toplanan ultrafiltrasyon ürünü 
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kromatografi aşamasına geçilmeden önce, olası partiküllerin uzaklaştırılması amacıyla +4 

ºC, 14000 rpm, 10 dakika koşullarında santrifüjlenmiştir.    

3. Kromatografi: Lipaz enzimini diğer proteinlerden ayırmak için, proteinlerin 

izoelektrik noktalarına göre farklı yüklenme özelliklerinden yararlanılarak BIO-RAD UNO 

Q1 kolon ile anyon değiştirici kromatografi yapılmıştır (BIO-RAD Duo Flow). Elde edilen 

fraksiyonların ayrılması ve toplanması için BIO-RAD Fraction Collector kullanılmıştır. 1 

ml örnek 1ml/dk akış hızı ile kolona yüklenmiş, 0.4 ml fraksiyonlar halinde toplanmıştır.  

Ayırma işleminde örnek A tamponu (pH=8.3  20 mM TRIS-HCl) ile kolondan 

geçirilmiş, kolona tutunamayan proteinler (izoelektrik noktası pH 8.3’ten yüksek olan ve 

(+) yüklenerek (+) kolona tutunamayan proteinler) gradyen oluşturulmadan önceki 

fraksiyonlar olarak elde edilmiştir. İzoelektrik noktaları 8.3’den düşük olan ve pH=8.3 olan 

ortamda (-) yüklenen proteinler kolona (+) tutunmuştur. Bu proteinlerin kolondan 

ayrılması için % 1 den % 100’e artan doğrusal bir gradyen uygulanarak kolon tampon B 

(pH=8.3, 20 mM TRIS-HCl + 1M NaCl) ile yıkanmış ve kolona tutunan proteinler 

kademeli olarak fraksiyonlar halinde elde edilmiştir. Gradient oluşturmak amacıyla 

pH=8.3, 20 mM TRIS-HCl tamponu (Tampon A) ile pH=8.3, 20 mM TRIS-HCl + 1M 

NaCl (Tampon B) kullanılmıştır.  

Her saflaştırma basamağının sonunda ve kromatografi sonucu elde edilen protein 

içeren fraksiyonlara, titrimetrik yöntemle lipaz aktivitesi ve Bradford yöntemi ile protein 

analizi yapılmış ve kalan miktarlar ayırılan lipaz enziminin saflığını göstermek ve yaklaşık 

molekül ağırlığını belirlemek amacıyla yapılan SDS-PAGE için saklanmıştır. 

 

2.2.5.2 Debaryomyces hansenii lipazı 

  

1. Üretim:  Lipaz enzimi saflaştırılmasında kullanmak üzere 200 ml toplam hacimli, 

%1 Triton X-100, %0.5 pepton ve %0.3 maya özütü içeren ortamda (pH=4.5, T=30oC) 

lipaz üretimi gerçekleştirilmiş; üretim ortamı en yüksek lipolitik aktivitenin gözlendiği 48. 

saatte 12000 g’de (10000 rpm) 4oC’ta 20 dk santrifüj edilerek hücrelerden arındırılmıştır.  

2. Ultrafiltrasyon: Hücrelerden arındırılmış ortam, Amicon Ultra 15 (Millipore) 

ultrafiltrasyon tüpleri kullanılarak 4oC’ta, 4000 g’de (6000 rpm) 40 dakika süreyle 

santrifüj edilerek 5 kDa molekül ağırlığının altındaki moleküllerin ortamdan uzaklaşması 

sağlanmıştır. Santrifüjden sonra filtrenin üzerinde kalan yüksek molekül ağırlıklı 

proteinleri içeren kısımlar ise bir sonraki saflaştırma basamağı için toplanmıştır. 
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3. Kromatografi: Bir sonraki saflaştırma basamağı kromatografik yöntemle 

ayırmadır. Çalışmada saflaştırma amacıyla, proteinlerin izoelektrik noktalarına göre farklı 

yüklenmeleri özelliği ile ayırmanın sağlandığı anyon değişim kromatografisi seçilmiştir. 

Bu amaçla Bio-Rad Duo Flow Anyon Değişim Kromatografi Cihazı ve Bio-Rad  Uno Q1 

kolon kullanılmıştır. 1 ml örnek, 1 ml/dk akış hızı ile kolona yüklenmiştir.  

 Anyon değişim kromatografisinde Tampon A ve Tampon B olarak isimlendirilen iki 

ayrı tampon kullanılmıştır. Tampon A, pH=8.3 olan 20 mM Tris-HCl tamponudur. 

Tampon B ise pH=8.3 olan 20 mM Tris-HCl + 1 M NaCl tamponudur. Tampon A ve 

Tampon B kromatografik ayırma esnasında belli oranlarda karıştırılarak bir tuz derişim 

gradyeni oluşturulur. Sürekli artan tuz derişim gradyeninin oluşturulmasındaki amaç, 

kolona tutunmuş proteinlerin kademeli olarak fraksiyonlar şeklinde kolondan ayrılmasını 

sağlamaktır. Tampon B’deki Cl- iyonları, kolona tutunmuş (-) yüklü iyonların yerini 

almakta ve böylece negatif yüklü proteinlerin kolondan ayrılması sağlanmaktadır. 

Saflaştırma işleminde öncelikle, A tamponu ile birlikte kolondan geçirilen örnek 

içerisindeki, (+) yüklendiği için (+) kolona tutunamayan proteinler (pI > pH=8.3) gradyen 

oluşturulmadan önce fraksiyonlar halinde toplanmıştır. Gradyen oluşturulduktan sonra ise 

pI < pH=8.3 olan (-) yüklenmiş proteinler (+) kolona tutunarak ayırma sağlanmıştır. 

Fraksiyonların toplanması için Bio-Rad Fraction Collector kullanılmıştır. Toplanan her bir 

fraksiyonun hacmi 0.4 ml’dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

3 ANALİZ ve BULGULAR  

 

3.1 Mikroorganizma İzolasyon ve Tanımlama  

 

3.1.1 Bacillus subtilis 

   

 Yağlı fabrika atıklarından izole edilmiş 9 farklı bakteri kültüründen, morfolojik 

yapılarının belirlenmesi amacıyla preparatlar hazırlanmıştır. Öncelikle basit boyama 

tekniği kullanılarak hücre yapısı ve spor oluşturma yetenekleri incelenmiştir.      

Örnek 1 : Sporlu, basil 

Örnek 2 : Sporlu, basil  

Örnek 3 : Sporlu, basil (sporlar zincir şeklinde sıralanmış) 

Örnek 4 : Sporlu, basil  

Örnek 5 :  Basil (boyutu çok küçük) 

Örnek 6 :  Basil (boyutu çok küçük) 

Örnek 7 : Sporlu, basil (boyutu küçük) 

Örnek 8 : Sporlu, basil (boyutu küçük) 

Örnek 9 : Sporlu, basil 

 Yapılan boyama sonucunda tüm örneklerin Bacillus cinsi mikroorganizmaların genel 

morfolojisine uygun olduğu görülmüştür. İkinci aşama olarak mikroorganizmaların Gram 

boyanma özellikleri incelenmiştir. 

Örnek 1 : Gram + 

Örnek 2 : Boyanma özelliği görülmemiştir 

Örnek 3 : Gram + 

Örnek 4 : Gram + 

Örnek 5 : Gram - 

Örnek 6 : Gram -   

Örnek 7 : Gram + 

Örnek 8 : Gram + 

Örnek 9 : Gram + 

 Bacillus sp. türleri Gram (+) boyanma özelliği gösterdiği için 2, 5 ve 6 nolu örnekler 

ile çalışmaya devam edilmemiş, diğer örnekler katı tribütirin agar ortamında petri 

kaplarında çoğaltılarak lipaz üretim potansiyelleri belirlenmek üzere ön deneylere tabi 
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tutulmuştur. Ön deneyler sonucu üretim potansiyeli en yüksek olan 8 numaralı örnek ile 

çalışmaya devam edilmiştir (Şekil 3.1).  

 

 

  

Şekil 3.1 Gram boyama yapılmış B. subtilis’in (Örnek 8) mikroskobik görüntüsü 

  

Çalışmada kullanılan B. subtilis (Örnek 8) için yapılan 16S rRNA analizleri 

içerisinde yapılan PCR optimizasyonu ve DNA dizi analizi sonucunda elde edilen baz 

dizileri Ek 2’de verilmiştir. Elde edilen 16S bölgesindeki baz dizisi gen bankasındaki 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) bilgiler ile karşılaştırıldığında baz dizisinin Bacillus 

subtilis ile yüksek uyum (%99) gösterdiği belirlenmiş ve izolat B. subtilis’in bir varyantı 

olarak sınıflandırılmıştır.  

 

3.1.2 Debaryomyces hansenii  

 

Çalışmada kullanılan mikroorganizmanın mikroskop altındaki görüntüleri 

incelendiğinde, yuvarlak, boyutları 10.5-17.5 µm arasında değişen, üzüm salkımı şeklinde 

koloniler oluşturmuş ve tomurcuklanarak çoğalan ökaryot hücreler gözlenmiştir. 

Bakteriyoloji laboratuarlarında sıkça kullanılan 100X immersiyon objektifiyle ışık 

mikroskobundan (Leica DM LB2) alınan görüntü Şekil 3.2’de verilmektedir. 
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Şekil 3.2 D. hansenii’in  ışık mikroskobu altındaki görüntüsü 

 

Mikroorganizmanın morfolojisi itibariyle bir maya olduğu anlaşıldıktan sonra 

mayanın türünü belirlemek için genetik çalışmalar yapılmıştır. NanoDrop cihazında, 

izolasyonu yapılan DNA’da protein kontaminasyonu olmadığı belirlenmiştir. DNA’nın 

260 nm’de ölçülen absorbansına karşılık gelen yoğunluğu, 50 ng/µl’nin üzerinde olduğu 

için DNA’nın PCR’da kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. DNA agaroz jelde 

yürütüldüğü zaman da PCR için yeteri kadar saf olduğu gözlenmiştir. PCR 

optimizasyonunda, primer çiftleri (F1R1 ve F2R2) kullanılarak farklı sıcaklıklar (50, 55, 

60oC) ve farklı MgCl2 derişimleri (1, 1.5, 2 mM) ile elde edilen PCR ürünleri %1’lik jelde 

yürütülmüştür. Sonuç olarak denenmiş tüm sıcaklıklar iyi sonuç vermiştir. MgCl2’nin 1 

mM’lık derişiminin kullanımının uygun olmadığı görülmüş; F2 ve R2 primerleri 

kullanılarak yapılan PCR için 1.5 mM’lık MgCl2 derişimi de iyi sonuç vermemiştir. 

Agaroz jel görüntüsü EK 10’da verilmektedir. PCR optimizasyonunun ardından PCR 

pürifikasyonu yapılmış ve ürünler bir kez daha jelde (%2’lik jel, 120 V) yürütülerek saf 

oldukları görülmüştür. Etanol çöktürmesinin ardından dizileme reaksiyonları 

gerçekleştirilmiştir. Sekans cihazından alınan analiz sonuçları baz dizinleri şeklinde EK 

3’de verilmektedir. Elde edilen baz dizinleri, “National Center for Biotechnology 

Information”in web sayfasındaki BLAST programı (blastn) kullanılarak 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) gen bankası veri tabanıyla karşılaştırılmış ve 

mikroorganizmanın Debaryomyces hansenii olarak bilinen bir maya türü ile yüksek bir 

uyumluluk gösterdiği belirlenmiştir.  
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3.2 Lipaz Enzimi Üretimi 

 

3.2.1 Bacillus subtilis 

 

B. subtilis’ten saflaştırma çalışmasında kullanılacak olan lipaz enziminin üretimi 

t=64 saat süre ile gerçekleştirilmiş ve belli zaman aralıkları alınan örnekler ile üretim 

izlenmiştir. Şekil 3.3’de hücre dışı lipaz aktivitesi ile protein derişiminin zaman ile 

değişimi yer almaktadır. Maksimum lipaz aktivitesine 40. saatte ulaşılmıştır (16.66 U/ml).  

 

 

Şekil 3.3  İzole B. subtilis’ten üretilen hücre dışı lipaz aktivitesinin (titrimetrik ölçüm) ve 

protein derişiminin zamanla değişimi (% 1 susam yağı, % 0.5 pepton + % 0.3 

maya özütü, 1mM K2SO4, pH=7.5, T=45 ºC, N=150 rpm). 

 

 

3.2.2 Debaryomyces hansenii 

 

D. hansenii’den  saflaştırma çalışmasında kullanılacak olan lipaz enziminin üretimi 

t=70 saat süre ile gerçekleştirilmiş ve belli zaman aralıkları alınan örnekler ile üretim 

izlenmiştir. Şekil 3.4’de hücre dışı lipaz aktivitesi ile protein derişiminin zaman ile 

değişimi yer almaktadır. Maksimum lipaz aktivitesine 48. saatte ulaşılmıştır (0.049 U/ml).  
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Şekil 3.4 İzole D. hansenii’den üretilen hücre dışı lipaz aktivitesinin (spektrofotometrik 

ölçüm) ve protein derişiminin zamanla değişimi (%1 Triton X-100, %0.5 pepton,  

%0.3 maya özütü, pH= 4.5, T=30oC). 

 

3.3 Lipazın Üretim Ortamından Ayrılması ve Saflaştırması 

 

3.3.1 Bacillus subtilis Lipazı 

 

B. subtilis’ten saflaştıma deneylerine kullanılmak üzere 200 ml üretim ortamında 

lipaz üretimi yapılmış ve enzim aktivitesinin yüksek olduğu t=40. saatte ortam 

santrifüjlenerek hücreler uzaklaştırılmıştır. Hücrelerden ayrılmış lipaz üretim ortamı, 

ultrafiltrasyon tüplerinde santrifüjlenerek 5 kDa molekül ağırlığın altındaki proteinlerin 

ortamdan uzaklaştırılmıştır. Lipaz enzimini diğer proteinlerden ayırmak için, proteinlerin 

izoelektrik noktalarına göre farklı yüklenme özelliklerinden yararlanılarak BIO-RAD UNO 

Q1 kolon ile anyon değiştirici kromatografi yapılmıştır. Saflaştırma basamaklarında  ve 

kromatografi sonucu elde edilen protein içeren fraksiyonlara, titrimetrik yöntemle lipaz 

aktivitesi ve Bradford yöntemi ile protein analizi yapılmış ve saflaştırma çizelgesi (Çizelge 

3.1) oluşturulmuştur.  
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Çizelge 3.1 B. subtilis’ten lipaz enzimi saflaştırma basamakları 

 

Saflaştırma 

Basamağı 

Hacim 

(ml) 

Toplam 

Aktivite 

(U) 

Toplam 

Protein 

(mg) 

Spesifik 

Aktivite 

(U/mg) 

Verim (%) 
Saflaştırma 

Katı 

Kültür üst faz 10 2532.7 25.27 100.2 100 1 

Ultrafiltrasyon 5 100 1.155 86.6 3.94 0.86 

İyon Değişim 

Kromatografisi 
1.2 15.996 0.012 1333 0.63 13.3 

 

Saflaştırma çizelgesi incelendiğinde, elde edilen hacimlerin ultrafiltrasyon ve 

kromatografi işlemleri sonucu azalması sebebiyle toplam aktivite ve toplam protein 

miktarlarında düşme görülmektedir. Ultrafiltrasyon sonrası protein miktarlarındaki artış 

sebebiyle de spesifik aktivitede azalma görülmektedir. Kromatografi sonrası elde edilen 

ürün ise yüksek spesifik aktiviteye sahiptir (1333 U/mg). Verim için toplam aktivite 

değerleri, saflaştırma katı için ise spesifik aktivite değerleri baz alınmıştır (Çizelge 3.1).   

Kromatografi sonrası elde edilen kromatogram (Şekil 3.5) incelendiğinde, 2 numaralı 

fraksiyondan itibaren kolona tutunamayan ve gradyen oluşturulmadan önce kolondan 

ayrılarak fraksiyonlar halinde toplanan proteinler görülmektedir. 10 numaralı fraksiyondan 

itibaren yıkama amacıyla gradyen oluşturulmuş ve kolona tutunan proteinler kademeli 

olarak artan tuz gradyeniyle birlikte kolondan ayrılmıştır. Kolona tutunamayan ve ayırımı 

gerçekleştirilmemiş protein karışımı (1-3 aralığı) SDS-PAGE kuyularında 4 ve 5 numaralı 

kuyucuğa yüklenmiştir. Gradyen oluşturulduktan sonra 22, 23, 24 numaralı fraksiyonlarda 

yer alan ve 4-5 aralığındaki protein 6 numaralı kuyucukta; 58 ve 59 numaralı  

fraksiyonlarda yer alan ve 6-7 aralığındaki protein 7 numaralı kuyucukta yer almaktadır. 

Elde edilen fraksiyonlara titrimetrik yöntemle lipaz aktivitesi analizleri yapılmış ve sadece  

4-5 aralığındaki protein pikinde lipaz aktivitesi bulunmuştur. Sonuç olarak SDS-PAGE 

analizi sonucunda 6 numaralı kuyucukta lipaz enzimine ait protein bantı/bantları elde 

edilmesi beklenmektedir.   

Her saflaştırma basamağının sonunda ve kromatografi sonucu elde edilen protein 

içeren fraksiyonlara, protein dağılımlarını bulmak, lipaz enziminin saflığını göstermek ve 

yaklaşık molekül ağırlığını belirlemek amacıyla SDS-PAGE yapılmıştır. Yürütme jeli için 

% 10’luk, yığma jeli için % 4’lük akrilamit jel hazırlanmıştır. Protein bantlarının 
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gözlenmesi için gümüş boyama metodu uygulanmıştır. 

SDS-PAGE analiz sonuçları Şekil 3.6’da verilmiştir. M bantları, markerı 

göstermektedir. 1 ve 2 numaralı kuyucuklara hücrelerden ayrılmış lipaz üretim ortamı 

farklı derişimlerde yüklenmiştir. 3 numaralı kuyucukta ultrafiltrasyon işlemi sonunda elde 

edilen ürün bulunmaktadır. 4, 5, 6 ve 7 numaralı kuyucuklarda ise kromatografi sonrasında 

protein içeren fraksiyonlar bulunmaktadır. Lipaz enzimini ifade eden protein bandı 6 

numaralı kuyucukta beklenmektedir. 6 numaralı kuyucukta yaklaşık 40 kDa molekül 

ağırlığında iki bant görülmektedir. Bu bantlar enzimatik aktivite gösterdmeleri nedeniyle 

lipaz enzimine aittirler.  

 

 

Şekil 3.5  B. subtilisten elde edilen lipaz enziminin saflaştırılmasında anyon değiştirici 

kromatografi sonucu   
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                                   M     1      2     3      4     5      6      7     M   

 

Şekil 3.6    B. subtilis lipazı için SDS-PAGE analizi (M : Marker, 1 ve 2: kültür üst faz, 3: 

ultrafiltrasyon sonrası, 4,5,6 ve 7: kolon fraksiyonları) 

 

3.3.2 Debaryomyces hansenii Lipazı 

 

D. hansenii’den saflaştıma deneylerine kullanılmak üzere 200 ml üretim ortamında 

lipaz üretimi yapılmış ve enzim aktivitesinin en yüksek olduğu t=48. saatte ortam 

santrifüjlenerek hücreler uzaklaştırılmıştır. Hücrelerden ayrılmış lipaz üretim ortamı, 

ultrafiltrasyon tüplerinde santrifüjlenerek 5 kDa molekül ağırlığın altındaki proteinlerin 

ortamdan uzaklaştırılmıştır. Lipaz enzimini diğer proteinlerden ayırmak için, proteinlerin 

izoelektrik noktalarına göre farklı yüklenme özelliklerinden yararlanılarak BIO-RAD UNO 

Q1 kolon ile anyon değiştirici kromatografi yapılmıştır. Saflaştırma basamaklarında  ve 

kromatografi sonucu elde edilen protein içeren fraksiyonlara, spektrofotometrik yöntemle 

lipaz aktivitesi ve Bradford yöntemi ile protein analizi yapılmış ve saflaştırma çizelgesi 

(Çizelge 3.2) oluşturulmuştur.  

Çizelge 3.2’deki % verim toplam aktivitelerin, saflaştırma katı ise spesifik 

aktivitelerin oranından yola çıkılarak hesaplanmıştır. Her saflaştırma basamağının sonunda 

toplam hacim, toplam aktivite ve toplam protein miktarları azalmakta, spesifik aktiviteler 

artmaktadır. Spesifik aktivitelerdeki artış saflaştırmanın iyi yapıldığının bir göstergesi 

olup, verim saflaştırma esnasında zamanla aktivitelerdeki azalmaya bağlı olarak 

düşmektedir. 
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Çizelge 3.2 D. hansenii’den lipaz enzimi saflaştırma basamakları 

 

Saflaştırma        Hacim      Toplam   Toplam     Spesifik     Verim    Saflaştırma 

Basamağı            (ml)        Aktivite    Protein     Aktivite         (%)           Katı 

                                              (U)          (mg)         (U/mg) 

Kültür üst faz       180          2.117        2.926         0.723           100              1 

Ultrafiltrasyon      20           1.693        1.756          0.965            80           1.33 

İyon Değişim       8.8           0.172        0.171         1.007           8.15         1.39 

Kromatografisi 

 

İyon değişim kromatografi sonucunda elde edilen kromatogram incelendiğinde 

(Şekil 3.7), başlangıçta gradyen oluşturulmadan önce kolondan ayrılarak fraksiyonlar 

halinde toplanan proteinler görülmektedir. Bunlar pI noktası tampon pH’ından yüksek olan 

ve (+) yüklendiği için (+) yüklü olan kolona tutunamamış proteinlerdir. Tuz gradyeni 

oluşturulduktan sonra kolonu terk eden proteinler ise pI noktası tampon pH’ından düşük 

olduğu için (-) yüklenmiş olan ve (-) değerlerinin büyüklüğüne bağlı olarak kolondan 

kademeli olarak ayrılan farklı pI değerlerine sahip proteinlerdir. Kromatogramda pik 

vermiş olan [3-5], [20-21], [22-26], [48-55] ve [56-60] olmak üzere beş adet fraksiyon 

grubu için SDS-PAGE yapılmış, ayrıca bunlardan hangisinin lipolitik aktiviteye sahip 

olduğunun anlaşılması için spektrofotometrik olarak lipaz aktivitelerine bakılmıştır. Bu 

fraksiyon grupları içerisinde kromatogramda 3 ve 5 numaralı fraksiyonları kapsayan grupta 

([3-5] fraksiyon grubu) diğerlerinden farklı olarak yüksek bir lipolitik aktivite 

gözlenmiştir. SDS-PAGE sonuçlarında da aynı fraksiyon grubunun, diğer fraksiyon 

gruplarında gözlenen bantlardan farklı başka bantlara da sahip olduğu görülmektedir (Şekil 

3.8). Daha iyi bir jel görüntüsü elde etmek ve elde edilen bulguların doğruluğunu kontrol 

etmek için önceden ayrılıp saklanmış olan örnekler ile tekrar iyon değişim kromatografisi 

yapılmış, kromatogramda tuz gradyeni oluşturulmadan önce yine diğerlerine göre çok 

büyük bir pik gözlenmiş ve lipaz olduğu düşünülen bu piki oluşturan fraksiyonlar tekrar 

toplanarak diğer pik veren fraksiyon gruplarıyla birlikte SDS-PAGE kuyucuklarına 

yüklenmiştir. SDS-PAGE sonuçlarına bakıldığı zaman lipolitik aktivitenin gözlendiği 

kromatogramda en başta yer alan fraksiyon grubu için 36-28 kDa arasındaki üç bant 

belirgin olarak görülmektedir.  
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Şekil 3.7  D. hansenii’den  elde edilen lipaz enziminin saflaştırılmasında anyon değiştirici 

kromatografi sonucu   

 

 

                                      M        1            2             3           4           5 

 

                                      

Şekil 3.8  D. hansenii lipazı için SDS-PAGE analizi (M : Marker, 1: [3-5], 2: [20-21], 3: 

[22-26], 4: [48-55], 5: [56-60]) 
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3.4 Saflaştırılmış Lipazın Deterjan Katkı Maddeleri ile Kullanım Potansiyeli 

 

3.4.1 Bacillus subtilis Lipazı 

 

B. subtilis’ten elde edilerek olarak saflaştırılmış lipazın aktivitesine deterjan 

katkılarının incelenmesi amacıyla, anyon değiştirici kromatografi sonrasında elde edilen, 

saf lipaz olduğu düşünülen fraksiyona % 1 derişimde olacak şekilde proteaz, Tween 20, 

Tween 80, Triton X-100, EDTA ve SDS ilave edilmiş; N=100 rpm, T= 45 °C koşullarında 

bir saat süresince lipaz enzimi bu deterjan katkıları ile inkübe edilmiştir. İnkübasyon 

sonrasında lipaz aktiviteleri titrimetrik yöntemle ölçülmüş, bir saat sonrasındaki lipaz 

aktivitelerindeki değişim, başlangıç aktivitelerine göre bağıl olarak verilmiştir (Çizelge 

3.3).  

 Sonuçlar incelendiğinde enzimin başlangıç aktivitesinin; proteaz ve Triton X-100 

içeren ortamlarda % 75’ini, Tween 20/80 içeren ortamlarda yaklaşık yarısını, SDS içeren 

ortamda % 25’ini koruyabildiği görülmüştür. EDTA içeren ortamda ise bir saat sonrasında 

lipaz enziminin aktivitesini kaybettiği sonucuna ulaşılmıştır.   

 

Çizelge 3.3 B. subtilis’ten saflaştırılmış lipaz enzimi aktivitesine deterjan katkıları etkisi   

 

Katkı Maddesi (% 1) % Korunan Aktivite  

Proteaz 75 

Tween 20 50  

Tween 80 50  

Triton X-100 75 

EDTA 0 

SDS 25  

 

3.4.2 Debaryomyces hansenii Lipazı 

 

D. hansenii’den elde edilerek saflaştırılmış lipazın aktivitesine deterjan katkılarının 

etkisini incelemek amacıyla ultrafiltrasyon sonrası üretim ortamına %1 derişimde SDS, 

Triton X-100, H2O2, amilaz ve proteaz ile %0.25 derişimde EDTA eklenmiştir. N=100 

rpm, T=45oC koşullarında lipaz üretim ortamı bir saat süresince deterjan katkıları ile 
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inkübe edilmiş; inkübasyon sonrası lipaz aktiviteleri spektrofotometrik yöntemle 

ölçülmüştür. Bir saat sonrasındaki lipaz aktiviteleri inkübasyon öncesi lipaz aktivitelerine 

göre verilerek farklı deterjan katkıları içeren ortamlarda ve katkı içermeyen ortamda 

lipazın aktivitesinin yüzde kaçını koruduğu belirlenmiştir. 

Sonuçlar incelendiğinde lipaz enziminin katkı içermeyen ortamda inkübasyon 

sonrası aktivitesinin %91’ini, SDS içeren ortamda yarısını, amilaz içeren ortamda 

%83’ünü, proteaz içeren ortamda %54’ünü, H2O2 içeren ortamda %56’sını ve EDTA 

içeren ortamda %42’sini koruduğu görülmüştür (Çizelge 3.4). Triton X-100 içeren ortamda 

aktivite düşmemiş; aksine yaklaşık iki katına çıkmıştır.   

 

Çizelge 3.4 D. hansenii’den saflaştırılmış lipaz enzimi aktivitesine deterjan katkıları etkisi 

 

     Katkı Maddesi                                                          % Korunan Aktivite 

        Katkısız                                                                                91 

         %1 SDS                                                                              50 

         %0.25 EDTA                                                                      42 

         %1 Triton X-100                                                                202 

         %1 Amilaz                                                                          83 

         %1 Proteaz                                                                          54 

         %1 H2O2                                                                             56 
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4. SONUÇ ve ÖNERİLER  

 

4.1 Mikroorganizmaların İzolasyonu ve Tanımlanmaları 

 

4.1.1 Bacillus subtilis 

 

Lipaz üretmek üzere kaynak olarak kullanılacak olan Bacillus cinsi 

mikroorganizmanın seçimi, yağlı fabrika atıkları ile kontamine olmuş topraktan izole 

edilmiş mikroorganizmalar arasından yapılmıştır. Dokuz farklı kültürden öncelikle basit 

boyama ile basil formunda ve spor oluşturan mikroorganizmaların seçimi hedeflenmiştir. 

Mikroorganizmaların basil şeklinde ve spor oluşturma yeteneğine sahip olduğu 

belirlendikten sonra hücre duvarı yapısındaki farklılıklar temeline dayanılarak yapılan 

Gram boyama işlemine geçilmiştir. Gram boyama sonucunda örneklerden altı tanesi Gram 

(+) olarak belirlenmiştir. Bacillus cinsi olduğu kesinleştirilen bu örnekler içerisinden seçim 

yapmak amacıyla sıvı kültürlerde üretim yapılmış ve lipaz üretim kapasitesi en yüksek olan 

mikroorganizma lipaz kaynağı olarak kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan 

mikroorganizmanın tür düzeyinde isimlendirilmesi amacıyla yapılan 16S rRNA analizleri 

sonucunda ise  izolatın Bacillus subtilis’in bir varyantı olduğu (%99 uyum) belirlenmiştir.  

 

4.1.2 Debaryomyces hansenii 

 

Süt mamulleri üretim tesisi yağlı atığından izole edilen mikroorganizmanın 5.8S 

rRNA ve 26S rRNA analizleri sonucunda türünün Debaryomyces hansenii olduğu 

belirlenmiştir. Sekans analiz sonuçları değerlendirildiğinde çalışılan mikroorganizmaya ait 

baz dizinleri ile Debaryomyces hansenii’ye ait baz dizinleri %100 uyum göstermiştir. 

Böylelikle morfolojik olarak bir maya olduğu belirlenen mikroorganizmanın türü 

moleküler seviyede de aydınlatılmıştır. 
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4.2 Lipazın Üretim Ortamından Ayrılması ve Saflaştırması 

 

4.2.1 Bacillus subtilis Lipazı 

 

Lipaz enzimi saflaştırılması üç basamakta gerçekleştirilmiştir. Öncelikle hücreler 

ortamdan ayrılmıştır. Bu basamakta spesifik lipaz aktivitesi 100.2 U/mg’dır. İkinci 

basamakta ultrafiltrasyon yapılmış ve 5 kDa’dan küçük molekül ağırlığındaki proteinler 

ortamdan uzaklaştırılmıştır. Bu basamakta spesifik lipaz aktivitesi 86.6 U/mg’dır. İki 

basamak arasında görülen spesifik aktivitedeki düşüşün nedeni zamanla azalan lipaz 

aktivitesi ve ultrafiltrasyon sonrası protein miktarındaki derişme olarak düşünülmektedir.  

Saflaştırma için yapılan son işlem anyon değiştirici kromatografidir. Kromatografi sonrası 

elde edilen ürün çok düşük protein derişimleri sebebiyle yüksek spesifik aktiviteye sahiptir 

(1333 U/mg).  

 SDS-PAGE sonuçları incelendiğinde, lipaz enziminin bulunması beklenen 6 

numaralı kuyucukta 40 kDa molekül ağırlığında iki bant, 45 kDa molekül ağırlığında tek 

bir bant  ve 20 kDa molekül ağırlığında bir bant görülmektedir. Lipaz aktivitesi 

bulunmayan diğer kuyucuklar ile kıyaslandığında, sadece 6 numaralı kuyucukta bulunan 

yaklaşık 40 kDa molekül ağırlığındaki iki bantın lipaz enzimine ait olduğu düşünülmüştür. 

SDS-PAGE sonuçlarına göre enzimin kısmi olarak saflaştırıldığı belirlenmiştir.  

Enzimin saflığını arttırmak üzere izoelektrik noktalarına göre ayırıma ek olarak 

molekül ağırlıklarına göre ayırım yapılan yöntemler de kullanılarak saf lipaz elde 

edilebilir. 

  

4.2.2 Debaryomyces hansenii Lipazı 

 

D. hansenii’den üretilen lipazın saflaştırılması için lipaz üretim ortamına hücre 

çöktürme, ultrafiltrasyon ve iyon değişim kromatografisi olmak üzere birkaç saflaştırma 

basamağı uygulandıktan sonra elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde verimin zamanla  

aktivite kaybından dolayı azalmasının dışında saflaştırma katının her basamakta arttığı 

görülmektedir ki, bu da saflaştırmanın başarılı olduğunu göstermektedir. 

Saflaştırmanın son basamağı olan iyon değişim kolonundan izoelektrik noktalarına 

göre fraksiyonlar halinde çıkan proteinlerin aktivite tayinleri ve SDS-PAGE sonuçları 

göstermiştir ki, mikroorganizmanın ürettiği lipaz izoelektrik noktası 8.3’ten büyük, 
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molekül ağırlığı 25-40 kDa arasında değişen bir lipazdır. SDS-PAGE sonuçlarında, aktivite 

gösteren fraksiyon grubu için diğer fraksiyon gruplarından farklı olarak üç değişik bant 

gözlenmesi, lipazın izoelektrik noktaları 8.3’ten büyük üç farklı izoformu olabileceğini 

göstermektedir. 

 

4.3 Saflaştırılmış Lipazın Deterjan Katkı Maddeleri ile Kullanım Potansiyeli 

 

4.3.1 Bacillus subtilis Lipazı 

 

Kısmi olarak saflaştırılmış B. subtilis lipazı, % 1 derişiminde deterjan katkıları ile 

(proteaz, Tween 20, Tween 80, Triton X-100, EDTA ve SDS) N=100 rpm, T= 45 °C 

koşullarında bir saat süresince inkübe edilmiş ve bir saat sonunda korunan lipaz aktivitesi 

bağıl olarak belirlenmiştir. 

Sonuçlar incelendiğinde, enzimin EDTA varlığında tamamen inhibe olduğu 

görülmüştür. SDS içeren ortamda enzim aktivitesini büyük ölçüde kaybetmektedir (% 75). 

Tween 20 ve 80 içeren ortamlarda lipaz aktivitesinin yarısı, proteaz ve Triton X-100 içeren 

ortamlarda ise lipaz aktivitesinin % 75’i korunmuştur. Elde edilen sonuçlar ile lipaz enzimi 

aktivitesinin deterjan katkılarını büyük ölçüde tolere edebildiği belirlenmiştir.  

 

4.3.2 Debaryomyces hansenii Lipazı 

 

Kısmen saflaştırılmış olan D. hansenii lipazının deterjan katkısı olarak %1 derişimde 

SDS, proteaz, amilaz, Triton X-100 ve H2O2 ile %0.25 EDTA varlığındaki kararlılığı 

değerlendirildiğinde, deterjan katkıları varlığında aktivitesinin büyük çoğunluğunu 

koruyabildiği için enzimin deterjanlarda kullanım potansiyeline sahip olduğu belirlenmiş, 

Triton X-100 içeren ortamda aktivitesinin daha da arttığı gözlenmiştir ki literatürde başka 

lipazlar için bunu destekleyen sonuçlara (Hemachander and Puvanakrishnan, 2000) 

rastlanmıştır. 
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EK- 1:    POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONUNUN BİLEŞENLERİ  

 

Bileşenler Kullanılan  Miktarlar 

Distile Su 36.7 µl 

10x PCR Tamponu 5 µl 

dNTP Karışımı 1 µl 

Primer Karışımı 1 µl 

MgCl2 3 µl 

Taq DNA Polimeraz 0.3 µl 

DNA Kalıp 2 µl 

Toplam Miktar 50 µl 
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EK- 2:   Bacillus subtilis İÇİN 16S rRNA ANALİZLERİ 

 

PCR Optimizasyonu:   

 

 

 

DNA Sekans Analiz Sonuçları: 

 

F1 

 

AGGAGAGTGGAATTCCACGTGTAGCGGTGATATGCGTAGAGATGTGGAGGAA
CACCAGTGGCGAAGGCGACTCTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGAGCGAAAG
CGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGA
GTGCTAAGTGTTAGGGGGTTTCCGCCCCTTAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGC
ACTCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGACTGAAACTCAAAGGAATTGACGGG
GGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAAC
CTTACCAGGTCTTGACATCCTCTGACAATCCTAGAGATAGGACGT 

 

F2 

 

CAGATGGGAGCTTGCTCCTGATGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGG
TAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACCGGAT
GGTTGTTTGAACCGCATGGTTCAAACATAAAAGGTGGCTTCGGCTACCACTTA
CAGATGGACCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGC
AACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACA
CGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGA
AAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGC
TCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTACCGTTCGAATAGGGCGGTACCTTGACGGT
ACCTAAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGT
ACGTGGCAAGCGTCGTCCGGAAT 
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EK-3:  Debaryomyces hansenii İÇİN 5.8S rRNA ve 26S rRNA ANALİZLERİ 

 

PCR Optimizasyonu : 

 

 

DNA Sekans Analiz Sonuçları : 

 

F1R1-50-F 

 

TTGCCAGCGCTTAATTGCGCGGCGAAAAAACCTTACACACAGTGTTTTTTGT
TGATGTACAAGAACTTTTGCTTTGGTCTGGACTAGAAATAGTGTTGGGCCAG
AGGTTTACTGAACTAAACTTCAATA 

 

F1R1-50-R 

 

TCTTGAATTTAATCAACAAATTGACAATTAAATAAATAACAATTACAATATA
AATATTGAAGTGTAGTTCAGTAAACCTCTGGCCCAAACTATTTCTAGTCCAG
ACCAAAGCAAAAGTTCTTGTAATAACAAAAAACACTTGTGTGGTAAGGTTT
TTTCGCCGCGCAATTAAGCGCTAGGCAAAAAGAAT 

 

F1R1-55-F 

 

AAACCTTACACACAGTGTTTTTTGTTATTACAAGAACTTTTGCTTTGGTCTGG
ACTAGAAATAGTTTGGGCCAGAGGTTTACTGAACTAAACTTCAATATTTATA
TTGAATTGTTATTTATTTAATTGTCAATTTGTTGATTAAATTCAAAAAATCTT
CAAAACTTTCAACAACGGATCT 

CTTGG 

               50oC                                55oC                              60oC 

     F1R1          F2R2           F1R1         F2R2            F1R1          F2R2 

  1   1.5   2     1   1.5   2      1  1.5   2     1  1.5   2     1  1.5   2     1   1.5   2 



35 

 

F1R1-55-R 

 

GAATTTAATCAACAAATTGACAATTAAATAAATAACAATTCAATATAAATA
TTGAAGTTTAGTTCAGTAAACCTCTGGCCCAAACTATTTCTAGTCCAGACCA
AA 

 

F1R1-60-F 

 

GCGCGGCGAAAAAACCTTACACACAGTGTTTTTTGTGTATTACAAGAACTTG
TTGCTTTGGTCTGGACTAGAAATAGTTTGGGCCAGAGGTTTACTGAACTAAA
CTTCAATATGTTATAT 

TGAATTGTTATTTATTGTAATTGTCAATTTGGTGTGATTAAATTCAAAAAAT
CTTCAAAACTTTCAACAACGGGATCTCT 

 

F1R1-60-R 

 

GAATTTAATCAACAAATTGGACAATTGAAATAAATAACAATGTCAATATAA
ATATTGAAGTGTTAGTTCAGGTAAACCTCTGGCCCAAACTATTTCTAGTCCA
GACCAAAGCAAAAGTTCTTGTAATAACAAAAAACACTGTGTGTAAGGTTTT
T 

 

F2R2-50-F 

 

CGGCGAGTGAAGCGGCAAATAGCTCAAATTTGAAATCTTGGCACCTTCGGT
GTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTGGGCTCTTGTCTATGT
TCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCC
CAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTGGGAATGCAGCTCT
AAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATA 

TTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACAGTGATGGAAAGATGAAAAGA
ACTTGGAAAAGAGAGTGAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGC
TTGAGATCAGACTTGGTATGGTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTC
CCAGCTTACTGGGCCATCATCGGTATGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAA
TGTGGCTCTACTTC 
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F2R2-50-R 

 

GGTCTAGACAGGCAGTATGCAACCAAGGCTATAACACTCCACCGAAGTAGA
GCCACATTCCTTAGTCATTATCCTACCATCCAAACCGATGCTGGCCCAGTAA
GCTGCGAGGAACCCAACCAAGAAGGAAAGGATCGCAAAATACCAAGTCTG
ATCTCAAGCCCTTCCCTTTCAACAATTTCACGTACTTTTTCACTCTCTTTTCA
AAGTTCTTTTCATCTTTCCATCACTGTACTTGTTCGCTATCGGTCTCTCGCCA
ATATTTAGCTTTAGATGGAATTTACCACCCACTTAGAGCTGCATTCCCAAAC
AACTCGACTCTTCGAAAGCACTTTACATAGAATTGGGCATCTCATCGCACGG
GATTCTCACCCTCTGTGACGTCCTGTTCCAAGGAACATAGACAAGGAGCCA
ACTCCAAAGTTACCTTCTTCAAATTACAACTCGGACACCGAAGGTGCCA 

 

F2R2-55-F 

 

AAGCGGCAAAAGCTCAAATGTNGAAATCTGGCACCTTCGGTGTGCCGAGTT
GTAATTTGGAAGAAGGTAACTTTGGAGTGTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGG
AACAGGACGTGCACAGAGGGTGAGAATGCCCGTGCGATGGAGATGCCCA 

 

F2R2-55-R 

 

ACAGGCAGTATCAACCAAGGCTATAACACTCCACCGAAGTAGAGCCACATT
CCTTAGTCATTATCCTACCATCCAAACCGATGCTGGCCCAGTAAGCTGCGAG
GAACCCAACCAAGAAGGAAAGGATCGCAAAATACCAAGTCTGATCTCAAG
CCCTTCCCTTTCAACAATTTCACGTACTTTTTCACTCTCTTTTCAAAGTTCTTT
TCATCTTTCCATCACTGTACTTGTTCGCTATCGGTCTCTCGCCAATATTTAGC
TTTAGATGGAATGTTGACCAGCCCACTTAGGCTGCATTCCCAAACAACTCGA
CTCTTCGAAAGCACTTTACATAGAATTGGGCATCTCATCGCACGGGATTCTC
ACCCTCTGTGACGTCCTGTTCCAAGGAACATAGACAAGAGCCAACTCCAAA
GTTACCTTCTTCAAATCACAACTCGGACACCGAAGGTGCCAAATCTCAAAT 

 

F2R2-60-F 

 

TAACGGCGAGTGAAGCGGCAAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCG
GTGTCCGAGGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTA
TGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGAT
GCCCAATTCTAGTGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCA
GCTCTAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACC
GATAGCGAACAAGTACAGTGATGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAG
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AGTGAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTT
GGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGCAGCTTACTGGGCC
ANCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCG
GTGGAGTGTTATACCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGT
CTTTTGACTAGGATGTGGGCATAATGATC 

 

F2R2-60-R 

 

AAAGACGCAGTCCTCGGTCTAGACAGGCAGTATCAACCAAGGCTATAACAC
TCCACCGAAGTAGAGCCACATTCCTTAGTCATTATCCTACCATCCAAACCGA
TGCTGGCCCAGTAAGCTGCGAGGAACCCAACCAAGAAGGAAAGGATCGCA
AAATACCAAGTCTGATCTCAAGCCCTTCCCTTTCAACAATTTCACGTACTTTT
TCACTCTCTTTTCAAAGTTCTTTTCATCTTTCCATCACTGTACTTGTTCGCTAT
CGGTCTCTCGCCAATATTTAGCTTGTAGTGGAATTTACCACCCACTTAGAGC
TGCATGTCCCAAACAACTCGACTCTTCGAAAGCACTTTACATAGGAATGTGG
GCATCTCATCGCACGGGATGTCTCACCCTCTGTGACGTCCTGTTCCAAGGAA
CATAGACAAGAGCCAACTCCAAAGTTACCTTCTTCAAATCACAACTCGGAC
ACCGAAGGTGCCAGATGTTCAAATGTTGAGCTTTTGCCGCTTCACTCGCCGT 
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EK-A: MALİ BİLANÇO VE AÇIKLAMALARI  

 

TOPLAM BÜTÇE:   

         

Harcama Kalemi Malzeme Gider (YTL) 

Menkul Sermaye Üretim Giderleri Kromatografi kolonu 1,449.040 

Menkul Sermaye Üretim Giderleri UV spektrofotometre için 

kuvartz küvet 

396.480 

Menkul Sermaye Üretim Giderleri Saf su kartuşu + UF 

membranlı santrifüj tüpü 

826.000 

Menkul Sermaye Üretim Giderleri Santrifüj tüpü + Triolein + 

p-Nitrofenil asetat 

175.820 

TOPLAM  2847.340 

Mamul Mal Alımı Otomatik pipet 472.000 

TOPLAM  472.000 

Hizmet alımları Sekans 

Reak+Pürifikasyon+Kapiler 

Elektroforez Analizi 

800.000 

TOPLAM  800.000 

   

   

GENEL TOPLAM  4,119.340 
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EK-B: MAKİNE VE TEÇHİZATIN KONUMU VE İLERİDEKİ 

KULLANIMINA DAİR AÇIKLAMALAR  

 

Proje kapsamında herhangi bir makine ve teçhizat satın alınmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

EK-D: SUNUMLAR    

 

ULUSAL KONGRE 

 

Sözlü Sunum: 

B.Şengel., Takaç,S., 28-31/10/2007. Mikrobiyal Kaynaklı Lipaz Aktivitesine Üretim 

Parametrelerinin Etkisi,  XV.Biyoteknoloji Kongresi Bildiri Kitabı, S-EB24, 323-326, 

Antalya. 
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EK-E:  YAYINLAR VE TEZLER  

 

Tez: 

Banu Şengel, 23.7.2007. Deterjan Katkı Maddesi Olarak Mikrobiyal Kaynaklı Lipaz 

Üretim Koşulları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


