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Amaç: Bu çalışmada, bölgesel bir atık olan dut posasının mikrobiyolojik vasatlarda karbon kaynağı 
olarak kullanılabilmesi için, H

2
SO

4 
ve HCI olmak üzere iki farklı asitte, farklı konsantrasyon ve 

sürelerde hidrolize edilerek, kullanılabilir şeker miktarını arttırmak amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Erzurum’un Uzundere ilçesinden toplanan dut posası, kurutularak un 
haline getirilmiştir. Ardından, 10 ml’lik cam test tüplerine 1’er gram dağıtılarak, üzerlerine 1-1,5-
2 ve 2,5 N H

2
SO

4 
ve HCI çözeltilerinden 5 ml ilave edilmiştir. Bu tüpler 90oC’ye ayarlanmış su 

banyosunda 30, 60, 90 ve 120 dakika boyunca tutularak, hidrolizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. 
Bu sürelerin sonunda tüpler, oda sıcaklığına kadar soğutulmuş ve çözünmeyen kısım atılarak, sıvı 
kısım 5N NaOH ile pH 7’ye ayarlanmıştır. Kontrol grubunu, dut posasından elde edilen unun, 
90oC’de asit içermeyen saf suda belirtilen sürelerde bekletilmesi ile elde edilen çözelti oluşturmuştur. 
Toplam şeker miktarı DNS metodu ile belirlenerek, sonuçlar SPSS 15 paket programında (p<0,05) 
değerlendirilmiştir.

Bulgular: HCl kullanılarak yapılan hidrolizasyonda, en düşük şeker miktarı 46,2 g/100g ile 1N 
konsantrasyonda 30. dakikada belirlenirken; en yüksek şeker konsantrasyonu ise 72,4 g/100g 
olarak yine 1N konsantrasyonda 90. dakikada kaydedilmiştir. H

2
SO

4
 ile yapılan hidrolizasyon 

işlemlerinde ise, en düşük şeker miktarı 51,1 g/100g ile 1N konsantrasyonda 30. dakikada 
belirlenirken; en yüksek şeker konsantrasyonu ise 71,1 g/100g olarak yine 1N konsantrasyonda 
120. dakikada kaydedilmiştir. 

Sonuçlar ve Tartışma: Her iki asit uygulamasında da en yüksek şeker miktarları, 1N 
konsantrasyonda elde edilmiş olup; 1,5-2 ve 2,5 N’lik konsantrasyonlarda şeker miktarları zaman 
ilerledikçe düşmüştür. Bu veriler yüksek asit konsantrasyonlarında şekerlerin bozulduğunu 
göstermektedir. Kontrol grubunda gözlenen şeker miktarları, 30. dakikada 32,7g/100g olup; zaman 
geçtikçe azalmaktadır. Bu oran 120. dakikada 27,6 grama kadar düşmüştür. Dolayısıyla karbon 
kaynağı olarak kullanılması hedeflenen dut posası, besi yeri olarak kullanılmadan önce mutlaka 
hidroliz işlemine tabi tutularak içeriğindeki kompleks şekerler kullanılabilir forma sokulmalıdır. 
1N HCl ve 90 dakika ile 1N H

2
SO

4 
ve 120 dakikada elde edilen şeker miktarları arasında istatistiki 

(P<0.05) olarak fark yoktur. Fakat endüstriyel boyutta düşünüldüğünde en yüksek maliyet gerektiren 
kalemlerden olan ısıtma işleminin minimum seviyede tutulması amaçlandığında 90 dakikalık işlem 
süresi daha ekonomik bulunmuş ve dut posasının hidrolizi için 1N HCL çözeltisi ve 90 dakika 
hidroliz süresi önerilmiştir. 
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