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Bugün insanlık karşı karşıya olduğu sürdürülebilirlik sorunlarının ciddiyetini giderek
daha iyi anlamakta, bunları çözmek için yollar aramaktadır

•

Hava kirliliği

•

Küresel ısınma

•
•

DSÖ’ye göre 9 ölümden 1’inin sebebi
Dünyada 15 yaş altı çocukların %93'ü kirli hava soluyor

•

Sera gazının en büyük sebepleri: Fosil yakıt kullanımı (%56),
ormansızlaşma (%17), hayvancılık (%15)

•

Temiz su ve gıda yetersizliği

•
•

Açlık çeken insan sayısı: 850 milyon
İçecek suya erişimi olmayan insan sayısı: 800 milyon

•

Zararlı atıklar ve katkılar

•
•

Bu yıl salınan endüstriyel zararlı atık: 8,5 milyon ton
Tarımda kullanılan kimyasal gübreler, haşere ilaçları

•

Orman alanlarının yok olması

•

Her yıl 7,3 milyon hektar orman yok oluyor

•

Sağlıksız beslenme

•
•

3 milyarı aşkın insanın alım gücü sağlıklı bir diyete yetmiyor
Kilo fazlası olan 1,7 milyar insanın 800 milyonu obez

•

Enerji kaynaklarının tükenmesi

•
•

Yenilenebilir kaynaktan tüketimin payı: %15
Petrolün tükenmesine kalan süre: 15 bin gün

2050 yılında dünya
nüfusu 10 milyara
geldiğinde geç
olmaması için;

Ülkeler ve
uluslararası örgütler
önlemler almayı
artarak
sürdürmektedir

Sürdürülebilirlik sorunlarının çözümünde şimdiden etkili olmaya başlamış
biyoteknolojinin, gelecekte çok daha büyük rol üstlenmesi beklenmektedir

Biyoteknoloji
Sürdürülebilirlik

Prof. Susan Hockfield
• MIT Üniversitesi eski
rektörü
• «Canlı Makineler Çağı»
kitabının yazarı

Mühendislik
Büyük ekonomik
değer
Yapay zeka

«Biyoloji ve mühendislik bir araya gelerek
dünyanın önemli sorunlarına çözüm bulabilir»
«Deniz suyunun arıtılmasında proteinlerin
kullanıldığı, mikroskobik parçacıkların kanser
teşhisinde doktorlara yardım ettiği bir dünya
düşünün…»

Halihazırda birçok biyoteknolojik ürün ve yöntem sürdürülebilirliği desteklemekte,
sorunlarına çözümler sunmaktadır

Kaynakların sürdürülebilirliği

Çevrenin sürdürülebilirliği

• Daha azdan daha çok üret
• Ürettiğini israf etme
• Alternatif kaynaklar üret

• Zararlı atığı azalt
• Emisyon salınımını azalt
• Atığı tamamen dönüştür

▪ Gıda ve hayvancılıkta verim artıran
enzimler, amino asitler, vitaminler
▪ Tekstil, deri, kağıt gibi sektörlerde üretim
verimliliğini artıran enzimler
▪ Raf ömrünü uzatan enzimler ve doğal
koruyucular (ör., maltojenik amilaz, nisin)
▪ Biyolojik kütlelerden yakıt üretimi

▪ Biyo-üretim:
▪ Üretimde kullanılan kimyasalları
biyoteknolojik alternatifleriyle ikame
▪ Üretimde enerji, su ve zaman kaybını
azaltan biyoteknoloji ürünü girdiler

▪ Atık yiyen bakteri ve enzimler

İnsan sağlığının sürdürülebilirliği
• Sağlıklı yaşa (önleyici hekimlik)
• Teşhis ve tedavi yollarını geliştir

▪ Probiyotikler ve sindirime yardımcı enzimler
▪ Kimyasal katkıları ikame eden ürünler
(datem → lipaz)

Yapay zeka ve mühendislikteki gelişmelerle birlikte biyoteknolojinin gelecekte çok daha
çığır açıcı çözümler sunması beklenmektedir

Kaynakların sürdürülebilirliği

Çevrenin sürdürülebilirliği

• Daha azdan daha çok üret
• Ürettiğini israf etme
• Alternatif kaynaklar üret

• Zararlı atığı azalt
• Emisyon salınımını azalt
• Atığı tamamen dönüştür

İnsan sağlığının sürdürülebilirliği
• Sağlıklı yaşa (önleyici hekimlik)
• Teşhis ve tedavi yollarını geliştir

▪ Biyolojik kütlelerden yakıt üretiminin
önemli ölçüde artması

▪ Bütün zararlı kimyasalların biyolojik
alternatifleriyle ikame edilmesi

▪ Tuz veya şeker tadını koruyarak tuz ve şekeri
sıfırlayan fermente ürünler

▪ Bitki kaynaklı proteinle eti ikame etme

▪ Plastik parçalayan enzimler

▪ Aroma moleküllerinin üretimi (ör., biyovanilya)

▪ Memeli hücre fermentasyonuyla et
üretimi*

* 2035 yılına kadar et üretiminin de dahil olduğu alternatif protein pazarının 290 milyar $’a ulaşması beklenmektedir (GFI).
Şu an et üretiminde faaliyet gösteren 75 startup var. Katar ve Abu Dabhi’de 200’er milyon $ altyapı yatırımı yapılmıştır.

▪ Tanı ve tedavide biyoteknoloji çağına
tamamen geçilmesi

Sürdürülebilirlik kaygılarından bağımsız olarak; biyoteknoloji halihazırda bile üretim
yetkinliği geliştirmeyi gerekli kılacak kadar büyük bir pazar sunmaktadır
Türkiye’nin neredeyse tamamını ithal ettiği endüstriyel biyoteknoloji ürünleri, tahmini 200-250 milyar $’lık bir pazar oluşturmaktadır
Tahmini pazar büyüklükleri

40-50 milyar $

Küresel atık
muamele pazarı:
~400 milyar $

Probiyotikler
Atık yiyen bakteriler

Enzimler

9-10 milyar $

Besin katkıları (amino asitler,
nükleotidler, vitaminler)

25-35 milyar $

Organik asitler

15-20 milyar $

Polisakkaritler

12-16 milyar $

Antibiyotikler

40-47 milyar $

Mikroorganizma ürünler

Fermantasyon kültürleri
Mikroorganizmaya
ürettirilen ürünler

Diğer özellikli kimyasallar
(ilaç, aroma, vb.)

Endüstriyel biyoteknolojik üretim ciddi bir teknolojik know-how ve üretim alt yapısı
gerektirmektedir

Mikroorganizmanın
güçlendirilmesi

Modern moleküler biyoloji,
genetik mühendisliği ile
mikroorganizmaların
güçlendirilmesi ve daha
verimli hale getirilmesi

Fermentasyon

Biyokimya ve fermantasyon
teknolojileriyle ile
mikroorganizmaların uygun
koşullarda, en verimli şekilde
üremesinin ve enzim
üretmesinin sağlanması

Filtreleme ve
saflaştırma

Filtreleme altyapısı ve
teknolojisiyle enzimlerin
fermantasyon
çözeltisinden ayrıştırılması

Kurutma ve
granülasyon

Kurutma ve karıştırma
altyapısı ve teknolojisiyle
enzimlerin tozlaştırılması,
toz enzimin istenilen
forma sokulması ve
enzimin nihai karışımının
oluşturulması

Livzym’in hikayesini oluştururken, endüstriyel ölçekte enzim üreticisi olmanın neden zor
olduğunu, dolayısıyla bu coğrafyada daha önce neden böyle bir şirket çıkmadığını anladık
3. yıl

2014
Teknoloji zor ve
geliştirilmesi zaman alıyor

Enzim üreten organizmayı
hazırlamak

Uzun süre dışarıdan yüklü
finansman sağlamak
gerekiyor

Sermaye
girişi

Sıkı düzenleniyor ve
izinleri zor alınıyor

Pilot seviye
üretim
optimizasyonu

Sermaye
girişi

6. yıl
Fabrikanın kurulması
ve devreye alınması
(endüstriyel ölçek)

Sermaye
girişi

İlk 3 enzimin izni

Alandaki yeteneği
cezbetmek ve yetiştirmek
meşakkatli

Rakipler çok büyük

16 – 65 milyar $ arasında piyasa değerine sahip az sayıda dev şirket

Sermaye
girişi

Sektörel
uyarlama

İlk
fatura

Sermaye
girişi

Süreci devam
eden izinler

Livzym, çıktığı bu zorlu yolculukta undan başlamak üzere, zamanla ülkemizin enzim ithal
eden tüm sektörleri için enzim üretmeyi planlamaktadır…

Un /
Fırın

Yem

Peynir

Deterjan

Nişasta

Tekstil

Neden önce un sektörüyle başladık?
•

Sektörün stratejik önemi

•

Sektörün gücü ve dünyada lider olması

•

Gıda güvenliğine önem vermemiz

•

Ülkemizin çok güçlü olduğu stratejik bir sektörün teknolojik ara
maddelerinde dışa bağımlı olmaması gerektiğine inanmamız

Aktif enzim ürettiğimiz sektörler
Enzimini geliştirdiğimiz izin
süreci devam eden sektörler
Enzimleri geliştirme
aşamasında olan sektörler

Kuracağı işbirlikleriyle, enzime ek diğer biyoteknoloji ürünleri üzerinden üretim
yetkinliklerini ülkemiz içinde daha da yaygınlaştırmayı dilemektedir

Enzimler

•

Livzym bu ürünlerden teknolojisi en zor
olanıyla başlamıştır

•

Burada geliştirmiş olduğu know-how ve
teknolojik altyapı,bugün ve gelecekte kritik
öneme sahip diğer ürünlerinin üretilmesini de
mümkün kılacaktır

•

Livzym geliştirdiği bu yetkinlikleri, işbirlikleriyle
giderek yayarak verimli bir endüstriyel
biyoteknoloji ekosistemine öncülük etmeyi
arzu etmektedir

Probiyotikler
Atık yiyen bakteriler

Mikroorganizma
ürünler

Fermantasyon kültürleri
Mikroorganizmaya
ürettirilen ürünler

Besin katkıları
Organik asitler
Polisakkaritler
Antibiyotikler
Diğer özellikli
kimyasallar

Livzym, bölgenin ilk endüstriyel enzim üretim tesisi olarak 2020 yılının Haziran ayında
açılışını gerçekleştirdi

Livzym, ülkeyle birlikte bölgeye de hitap eden önemli bir hammadde tedarikçisi olabilmek
için yatırım yapmaya ve kapasite artırmaya devam edecektir

• Bugüne kadar 100 milyon TL’lik
yatırım yapılmıştır
• Önümüzdeki 18-24 ay içinde ilave
100 milyon TL’lik yatırım
yapılması planlanmaktadır
• 1,5 yıl içinde 710 bin litre üretim
kapasitesine ulaşılacaktır

TEŞEKKÜRLER

