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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

Projenin Türkçe Adı  

Biyoyakıt Üretiminde Kullanılmak Üzere Nar Kabuklarının Enzimatik Hidrolizinin 

Optimizasyonu 

Projenin İngilizce Adı  

Optimization of Enzymatic Hydrolysis of Pomegranate Peels for Biofuel Production 

Özet 

Fosil yakıtların yakın gelecekte tükenecek olmaları ve bu yakıtların neden oldukları çevresel sorunlar 

yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarının üretimini ve araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu 

alternatif kaynaklar içerisinde de biyoetanol en önemli olanlardan biridir. Biyoetanol çevreci olması 

ve yenilenebilir özellikleriyle son yıllarda üzerine en çok çalışma yapılan maddelerden birisidir. Nar 

kabukları gıda endüstrisinin önemli atıklarından birisidir ve her yıl ülkemizde bol miktarda nar 

kabuğu oluşmaktadır. Nar kabuğunda bulunan selüloz ve hemiselüloz gibi polimerler içerdikleri 

fermente edilebilir şeker konsantrasyonu nedeniyle biyoetanol üretimi için uygundurlar. 

Nitekim nar kabuğunun (NK) biyoetanol üretimi için uygun bir aday olduğu daha önce yaptığımız 

çalışma ile belirlenmiş, S. cerevisiae mayası ile 100 g NK dan 5.58 g/L etanol üretilebileceği 

kanıtlanmış ve ön-işlem için optimal asit miktarı, başlangıç NK miktarı ile azot ve mineral 

katkılarının etanol üretimine etkisi belirlenmiştir (Demiray et al., 2018). Bu nedenle yapılan projede 

nar kabuklarından elde edilen fermente edilebilir şeker miktarlarını, dolayısıyla etanol 

konsantrasyonlarını artırmak adına NK’nın selülaz enzimiyle hidrolize tabi tutulmuş ve enzimatik 

reaksiyon için önem arz eden bazı parametreler optimize edilmiştir. Yapılan projede biyoteknolojik 

kullanım potansiyelleri nedeniyle oldukça sık kullanımı olan üç farklı mayadan (Saccharomyces 

cerevisiae, Kluyveromyces marxianus ve Pichia stipitis) nar kabuklarından biyoetanol üretimi için 

yararlanılmış ve S. cerevisiae’nin etanol üretimi 12.69 g/L’ye, K. marxianus’un etanol üretimi 14.35 

g/L’ye ve P. stipitis’in etanol üretimi ise 4.23 g/L’ye çıkartılmıştır. 

II. Amaç ve Kapsam 

Yapılması planlanan proje için aşağıda sayılan maddeler amaçlanmıştır.   

1) Projede ulaşılmak istenen hedeflerden ilki ülkemizde endüstriyel öneme sahip nar kabuğu gibi bir 

tarımsal atıktan enzimatik hidroliz ile biyoetanol elde edilmesi ve miktarının artırılmasıdır. Daha 

önce tarafımızdan yapılan çalışmalarda NK’nın biyoetanol üretimi için uygun bir aday olduğu 

ispatlanmıştır. Gerçekleştirilen bu proje ile enzimatik hidroliz yolu ile sürecin verimlilik belirgin 
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şekilde arttırılmıştır.  

2) Enzimatik hidroliz sırasında katı sıvı nar kabuğu (KSNK), sıvı nar kabuğu (SNK), yıkanmış katı 

nar kabuğu (YKNK) ve yıkanmamış katı nar kabuğu (Y-KNK) ortamları kullanılarak en verimli 

sürecin hangisi olduğu belirlenmiştir. Ġleride yapılacak çalışmalarda bu bilgilerin ortaya konması 

endüstriyel biyoetanol üretiminde etkili olacaktır. 

3) Nar kabuğunun enzimatik hidrolizi sırasında optimal enzim dozunun belirlenmesi sürecin 

ortalama maliyetinin düşmesine ve verimliliğinin artmasına neden olmuştur dolayısıyla yapılan 

projede optimal enzim dozajı belirlenmiştir. 

4) Nar kabuğunun biyoyakıt üretiminde değerlendirilmesi ile neden olduğu depolanma, atık oluşumu 

gibi çevresel sorunların azaltılması hedeflenmiştir.  

5) Proje sonucunda yapılan yayın, poster, sözlü sunum vb. bilimsel etkinliklerle literatüre katkı 

sağlanmıştır. 

III. Materyal ve Yöntem 

Ekler kısmının d ve e maddesi uyarınca ilgili yerde belirtilmiştir  

IV. Analiz ve Bulgular 

Ekler kısmının d ve e maddesi uyarınca ilgili yerde belirtilmiştir  

V. Sonuç ve Öneriler 

Biyoetanol yenilenebilir enerji kaynakları arasında en umut vaat edenlerden biridir. Çevreci, 

ekonomik ve verimli bir yakıt olan biyoetanol sayılan özellikleri nedeniyle de üzerinde en çok 

çalışma yapılan biyoyakıtlardan birisidir. Yapılan proje çalışmasında en yüksek etanol miktarları 

K. marxianus mayası tarafından üretilmiş, bu değerler KSNK ortamında 14.35 g/L olarak 

saptanmıştır. Bunun yanı sıra S. cerevisiae mayasında en yüksek etanol değeri KSNK ortamında 

12.69 g/L ve P. stipitis mayasında ise yine KSNK ortamında 4.23 g/L olarak saptanmıştır. 

Bu sonuçlar nar kabuklarının enzimatik hidrolizinin fermente edilebilir şekerleri açığa çıkarması 

açısından faydalı olduğunu vurgulamaktadır. Gerçekleştirilen proje nar kabuklarının etanol 

üretimi için uygun birer aday olduklarını göstermekle birlikte, enerji ithalatçısı konumunda olan 

ülkemizde, tarımsal ve endüstriyel atıkların yenilenebilir enerji açısından kullanılması açısından 

da önem arz etmektedir. 

Yapılan proje çalışması ile nar kabuklarının enzimatik hidrolizi ile etanol üretilebileceği ilk defa 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

gösterilmiş ve bu sonuçlardan SCI kapsamında etki değeri 2.9 olan dergide 1 adet Q2 yayın 

üretilmiştir. Bu yayın ilgili yere yüklenmiştir. 

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar 

Gerçekleştirilmiş olan proje ile Türkiye’de endüstriyel öneme sahip tarımsal atıklardan nar 

kabuklarından enzimatik hidroliz yolu ile etanol üretimi ilk kez gösterilmiştir. Yapılan proje ile 

bahsi geçen atıktan etanol üretimi artırılmıştır. Bununla beraber yapılacak olan ileri çalışmalarla 

üretilen etanolün miktarının daha da artırılabileceği öngörülmektedir. Etanol üretiminin 

artırılması adına, kullanılan mikroorganizmaların metabolizma mühendisliği ile geliştirilmesi, 

farklı ön-işlem yöntemleriyle lignoselülozik yapının daha etkin parçalanması ya da bu metotların 

kombinasyonları uygulanabilir gözükmektedir. 

Sayılanlara ek olarak, biyoetanol üretiminde laboratuvar ölçeğinde yapılan çalışmalar ile pilot 

veya endüstriyel ölçekli çalışmalar arasında verim anlamında belirgin farklar bulunmaktadır. 

Dolayısıyla kullanılan hammaddelerin miktarlarının artırılarak daha büyük hacimlerde endüstriyel 

üretim süreçlerini simüle edebilen deneyler ile daha yüksek ve verimli etanol miktarlarının elde 

edilmesi mümkündür. Hammaddelerin son derece ucuz ve bol olmaları, ölçek büyütme ve 

ticarileşme adına son derece avantajlıdır.   

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler 

Prof. Dr. Sevgi ERTUĞRUL KARATAY. Dunaliella sp. Biyokütlesinin Biyoetanole Dönüşüm 

Veriminin Arttırılması, Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP), 13.05.2014-13.05.2015. 

Tamamlandı. Proje No: 14H0430004. 

Prof. Dr. Sevgi ERTUĞRUL KARATAY. Dunaliella Cinsine Ait Türlerin Biyoetanol 

Üretiminde Hammadde Olarak Kullanım Kapasitelerinin Belirlenmesi, Lisansüstü Tez Projesi 

(Yüksek Lisans), 15.07.2013-15.07.2014. Tamamlandı. Proje No: 13L4240013. 

Prof. Dr. Sevgi ERTUĞRUL KARATAY. Tarımsal Atıkların Biyoetanol Üretiminde Kullanım 

Olanaklarının Araştırılması, Lisansüstü Tez Projesi (Doktora), 06.07.2017-06.07.2019. 

Tamamlandı. Proje No: 17L04300007. 

 

 

VIII. Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları 

Sağlanan alt yapı olanakları ile bir adet doktora tezinin deneyleri yapılmış ve tez başarıyla 
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savunulmuştur. Ayrıca bir adet HPLC cihazının bakım-onarımı gerçekleştirilerek söz konusu 

cihaz farklı çalışmalarda kullanılmaya başlanmıştır..  Sağlanan alt yapı olanakları ile ayrıca 

Science Citation Index kapsamında 1 adet makale üretilmiştir. Bu yayın ilgili bölümde 

belirtilmiştir.  

Sağlanan alt yapı olanakları ile yeni araştırmaların yapılması ve yeni lisansüstü öğrencilerin 

araştırmalarında da bu altyapıyı kullanması mümkün olmuştur. 

IX. Kaynaklar 

Ekler kısmının d ve e maddesi uyarınca ilgili yerde belirtilmiştir  

X. Ekler 

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları 

Bütçe 

Yılı 
Detaylar 

2019 

Bütçe 

Kodu 
Açıklama 

Önceki 

Yıldan 

Devir 

Başlangıç 

Ödeneği 

Eklenen 

Aktarma 

Düşülen 

Aktarma 

Eklenen 

Ödenek 

Düşülen 

Ödenek 

Net 

Ödenek 
Harcanan 

Bloke 

Edilen 

(Avans) 

Bloke 

Edilen 

(Diğer) 

Kalan 

03.2 

TÜKETİME YÖNELİK 

MAL VE MALZEME 

ALIMLARI 

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 1.900,00 100,00 

03.7 

MENKUL 

MAL,GAYRİMADDİ 

HAK ALIM,BAKIM 

VE ONARIM GİD. 

0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 11.499,10 0,00 0,00 500,90 

  Toplam 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 11.499,10 0,00 1.900,00 600,90 

 

 

b. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar 

Projede kullanılan makine ve teçhizat Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 

Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı (A-Blok, B71)’de bulunmakta olup, sorunsuz bir şekilde 

çalışmaktadır. 

c. Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar 

Ekler kısmının d ve e maddesi uyarınca ilgili yerde belirtilmiştir 

 

d. Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  (Altyapı  ve Yönlendirilmiş Projeler için 

uygulanmaz) 

Ekler kısmının d ve e maddesi uyarınca ilgili yerde belirtilmiştir 
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e. Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler  (Altyapı ve Yönlendirilmiş Projeler 

için uygulanmaz) 
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