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Yeni yüzyıla girişle birlikte önem 

kazanmaya başlayan sürdürülebilir-kalkınma 
kavramı(konsepti) buna yönelik ekonomik model 
arayışlarını da beraberinde getirmiştir. Son 
yıllarda“BiyoEkonomi”  diye adlandırılan modelin 
sürdürülebilirlik açısından umut vaat eder çizgi 
izlediği bilinmektedir. Teknolojik olarak biyolojik 
süreçlerle biyo-materyaller’den üretilen mal, enerji 
ve hizmet  gibi ürünlerin ticari dağılım ve 
tüketimini ele alan  bu modelin iticini gücünü  
günümüzde biyoteknoloji oluşturmaktadır. 
Günümüzde biyo-materyal olarak tarımsal-ürün ve 
biyokitleyi kullanarak bunlardan biyoteknolojik 
yöntemlerle ürün üretip pazarlayan biyoekonomik 
süreç, petrolü  kulanan kimya endüstrisinin temel 
oluşturduğu konvansiyonel ekonomiye yeni bir 
seçenek   oluşturmaktadır.  
 Biyoekonomik süreçlerde kullanılan 
yenilenebilir hammaddelerin, uygulanan üretim 
süreçleri ve ürünlerin çevreyle-uyumlu olması bu 
modele yüksek sürdürülebilirlik potansiyeli 
kazandırmaktadır. Bu ekonomik süreç için umut 
vaat eder bir durum da biyoteknolojik yöntemlerle 
biyoteryallerden  bugün kimya endüstrisinin 
petrolden ürettiği ürünlere kalite yönünden eşdeğer 
ürünlerin üretilebilir olmasıdır. Bu ürünler arasında 
değişik kimyasallar, polimerler ve enerji ürünleri 
bulunmaktadır.   Son yıllarda biyoyakıtlar grubuna 
giren biyoetanol ve biyodisel gibi enerji ürünleri 
üretiminin  gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte 
önemli bir ivme kazandığı görülmektedir. 
Biyoetanol üretimine  batıda Brezilya ve A.B.D 
gibi ülkelerde, biyodisel üretimine ise başta 
Almanya olmak üzere A.B(Avrupa Birliği) grubu 
ülkelerde ağırlık verilmektedir.  
 Ülkemizde son günlerde biyodizel ağırlıklı 
üretim girişimleri yoğunluk kazanmış olmakla 
beraber, biyoetanöl üretiminin kırsal kalkınma 
politikaları doğrultusunda ayrı bir önemi bulunduğu 
da ilgili çevrelerce kabul edilmektedir.. Biyoetanol 
üretimi için kurulacak biyorafinerilerde üretilecek 
ürünlerin pazarlanması ile sağlanacak ekonomik 
getirilere ek olarak  rafinerilerin çalışmasıyla ortaya 
çıkacak yeni istihdam olanaklarının kırsal-kalkınma 
sürecine önemli katkısı olacaktır. Bu bakımdan 
biyoetanolün yanı sıra başka katma-değerler de 
üretebilecek entegre tipte bir rafinerini modelinin 
nasıl olması gerektiği ülkemiz ekonomisi açısından 

ele alınması gereken önemli bir sorudur. Bu soruya 
yanıt aramak üzere yapılacak sunumda 
biyorafinerilerin özellikleri ve işleyişleri 
tartışılmaya çalışılacaktır. 
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 Karbohidratların enerji kaynakları, yapı-
destek molekülleri olmalarına ek olarak çok daha 
fazla görevleri olduğu ve gerçekleştirdikleri 
moleküler olayları son yıllarda anlaşılmaya 
başlanmıştır. Glikobiyoloji, karbohidratların 
karmaşık yapılarını, biyosentezlerini ve şeker 
taşıyan biyomoleküllerin biyolojik görevlerini 
araştıran bilim dalıdır. Glikozilasyon 
mekanizmasıyla protein ve lipitlere bağlanan 
karbohidratlar hibrit molekülleri, glikokonjugatları 
oluştururlar. Proteinlerin üç boyutlu katlanmalarını 
yönlendirerek, lipitlerin eriyebilirliklerini 
değiştirerek onların görevlerini ve diğer 
moleküllerle ilişkilerini belirlerler. Golgi sahasında 
proteinleri etiketleyerek hücre içine veya hücre 
yüzeyine yönlendirirler. Hücre yüzeyine ulaşan 
karbohidratlar bilgi alış-verişi için diğer hücre 
reseptörleriyle ilişkiye girerler. Glikokonjugatların 
yapısındaki az sayıdaki monomerik birimlerinin 
sıralanma özellikleri, modifikasyonları ve 
glikozilasyon hızları ile mikroçeşitlilik oluştururlar. 
Mikroçeşitlilik; bir farklılaştırma jeneratörü gibi 
çalışarak glikokonjugatlarda ince yapısal farklarla 
farklı biyolojik ligantları şekillendirir. Böylece 
diğer kimyasal etiketlerin aksine karbohidratlar, 
akla durgunluk verecek ölçüde farklı hücre tipi 
seçiciliğini belirleyerek doğadaki biyolojik 
çeşitlilikten birinci derecede sorumlu olurlar. Farklı 
hücre tiplerinde farklı glikozilasyon enzimleri 
bulunur ve özel bir hücre tipindeki özel  
glikozilasyon durumuna Glikotip denir. Aynı 
aminoasit dizisine sahip proteinlere farklı 
oligosakkarit yan zincirlerinin eklenmesi 
glikoformları oluşturur. Hücreler proteinlerin 
glikozilasyon profillerini değiştirerek ilişkili genin 
ifadesini değiştirirler ve böylece glikoproteinlerin 
görevlerini kontrol ederler. Glikozilasyonun 
değişebilirliği ile hem aynı protein ve lipidin birçok 
farklı özel biyolojik görevlerini gerçekleştirmesi ve 
hem de genomda neden beklenenden daha az gen 
bulunduğu açıklanır. 
 Glikokonjugatlardaki oligosakkaritler 
hücre içi ve hücreler arası moleküler ve hücresel 
tanıma ile tanımanın engellenmesinde; hücresel 
tutunmada; hücre farklılaşması, yaşlanması ve 
ölümü olaylarında; kansere değişimi de içine alan 


