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Bir canlı türüne başka bir canlı türünden 

gen aktarılması veya mevcut genetik 

yapıya müdahale edilmesi yoluyla yeni 

genetik özellikler kazandırılmasını 

sağlayan modern biyoteknoloji 

tekniklerine gen teknolojisi, 

bu teknolojiyi kullanarak doğal süreçler ile 

elde edilmesi mümkün olmayan yeni 

özellikler kazandırılmış organizmalara da 

Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizma 

(GDO) denir. 



    

Bitki Teknolojisinin Tarihsel Gelişimi 
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““Rekombinant nükleik asit teknolojisi ile gen  Rekombinant nükleik asit teknolojisi ile gen    

aktarımı yapılarak oluşturulan organizma”aktarımı yapılarak oluşturulan organizma”  

(mikroorganizma, bitki veya hayvan)(mikroorganizma, bitki veya hayvan)  

  

GMO GMO ((Genetically Modified Organism)Genetically Modified Organism)  

GMO; GMO; Genetik olarak modifiye edilmiş organizmaGenetik olarak modifiye edilmiş organizma  

GDO; GDO; Genetik olarak değiştirilmiş organizma,Genetik olarak değiştirilmiş organizma,                              

TransgenikTransgenik      

LMO LMO (Living Modified Organism)(Living Modified Organism)  

  

Bu tip organizmaları içeren gıdalara da GMO’lu Bu tip organizmaları içeren gıdalara da GMO’lu 

(Genetik olarak değiştirilmiş katkılar içeren gıdalar) (Genetik olarak değiştirilmiş katkılar içeren gıdalar) 

tanımı kullanılmaktadır.tanımı kullanılmaktadır.  



Genetik Modifikasyon(Bitkilerde) 

• Herbisit ve böceklere karşı dayanıklılık            

kazandırılması 

• Virüsler, fungus, bakteri ve nematodlara 

karşı dirençlilik kazandırılması 

• Çevresel koşullara tolerans 

• Azot fiksasyonu ve ürün miktarının 

geliştirilmesi 

• Geç olgunlaşma 

• Besinsel özelliklerin geliştirilmesi 

• Erkek kısırlık sağlama  

gibi amaçlarla gerçekleştiriliyor.  

1994’den 2003’e trasgenik ekim alanı 

 60 milyon hektara ulaşmıştır. 



Genetik Olarak Değiştirilen Genetik Olarak Değiştirilen 

Organizmaların TanımlanmasıOrganizmaların Tanımlanması  

 DNA’ya dayalı teknikler 

 Kalitatif...................PCR 

 Kantitatif.................Kantitatif-kompetetif PCR, 

            Real-time PCR,     
                   LightCycler, Perkin Elmer 

            Mikroarray (DNA “chip”) 

 Proteine dayalı teknikler 

 ELISA 

    “Western blot” 

   Protein “chip”  

 Herbisit uygulaması 

 Spektrofotometrik teknikler 



Spesifik bir gen nasıl belirlenir? Spesifik bir gen nasıl belirlenir?   

35S promotör, nos terminatör veya 35S promotör, nos terminatör veya 

genin kendi dizileri kullanılarak PCR.genin kendi dizileri kullanılarak PCR.  





RealReal--Time PCRTime PCR  



RealReal--Time PCR’da kullanılan problarTime PCR’da kullanılan problar  

“TaqMan” Problar 



Moleküler “beacon”Moleküler “beacon”  



Real-time PCR ile DNA çoğaltımının görüntülenmesi 



Real-time PCR ile elde edilen sonuçların   

  değerlendirilmesi 



Membran üzerine 

spotlanmış cDNA 

Deney dokusundan izole 

edilmiş radyoaktif işaretli 

mRNA 

Kontrol dokudan izole 

edilmiş radyoaktif işaretli 

mRNA 

İki farklı membran üzerindeki aynı 

klonların hibridizasyon seviyeleri 

arasındaki farkların ölçümü 

anlatımdaki farklılıkları verir 



Gene Scan GMO Chiplerinde 

kullanılan bazı bitki ve genetik 

elementler 
Bitkilerden: Mısır, Kanola, 

Soya,Pirinç, CaMV 

 GMO’lardan :  

CaMV 35s-promotör, 

Bar geni, Nos terminatör, 
Bt-Xtra mısır,  

Bt 11 mısır, Bt176 mısır, 
Mon 810/809/802 mısır, 

Round up soya                                               





ELISAELISA  

(Enzyme(Enzyme--Linked Immuno Sorbant Assay)Linked Immuno Sorbant Assay)  



Mikrotiter plate renk analizleriMikrotiter plate renk analizleri  



Mikrotiter plate analiz sonuçlarının Mikrotiter plate analiz sonuçlarının 

değerlendirilmesideğerlendirilmesi  



Lateral flow stripLateral flow strip  

• 5-10 dakika içerisinde     

pozitif/negatif cevap 

oluşturur. 

• Örneklerin analizi ve hızlı 

olarak gerçekleştirilir. 



Herbisit dirençliliği taşıyan soya fasulyesi  

ve mısır tohumlarının analizi 



Roundup Ready herbisitine dayanıklı ve Roundup Ready herbisitine dayanıklı ve 

hassas mısır bitkilerihassas mısır bitkileri    
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İlaç-kit

Tarım

Diğer

Biyoteknolojik Ürünlerin Dünya 

Pazarlarındaki Payları  



Bir GMO Analizinde 3 Soruya Yanıt    

aranır:1. GMO var mı ? 

              2. Hangisi var ? 

              3. Ne kadar var? 

 Bu nedenlerle: Yöntemlerin geçerliliği 

                           Örnek toplama 

           Sertifikasyonlu referans materyali 

                  Örnek homojenizasyonu 

 çok önemlidir. 





GMO tanısı 

Negatif 

 

Pozitif 

 

İzinli mi? 

 

hayır evet 

 

Yasal 

olmayan 

 

GMO analizi 

 

 1% den az 

 
Etiket gerekmez 

 

Etiket gerekir 1% den fazla 

 

GMO 

tanısı 

 
GMO test 

 

Örnek 

alma 

…. 



F1 

F2 

Hibrid mısır ilişkili olmayan iki 
türün melezlenmesi sonucu 
oluşan tohumlardan gelişen 
birinci generasyondur.  

Hibrid mısır 



1. Silk scar  

2. Tohum ceketi  

3. Endosperm (Maternal F1 genom*) 

4. Embriyo (F2 genom) 

a. koleoptil 

b. plumula 

c. skutellum 

d. radikula 

5. Siyah absisyon zonu  

6. Pedisel  

http://www.ag.iastate.edu/departments/agronomy/corngrows.html#illustrations 

(*) Triploid doku iki dişi ve bir erkek nukleus 

kökenli.  



Biyogüvenlik  

 
Bitki, hayvan ve mikroorganizmaların kullanımı 

ile oluşturulan biyoteknolojik ürünlerin çevre 

 ve insan sağlığı üzerinde güvenli kullanımının 

sağlanmasıdır. 



Biyoteknolojik çalışmalar sonucu  

oluşabilecek risk kaynakları; 

 
• İnsan-hayvan sağlığı 

 

• Biyolojik çeşitlilik ve doğal çevre 

 

• Sosyo-ekonomik yapı 

 



Biyogüvenlik önlemleri; 

 

Bilimin önünü kesmeden insan-hayvan sağlığı,  

biyolojik çeşitlilik ve sosyal yapı   üzerinde oluşabilecek  

olumsuzlukları önceden belirleyerek önlem alma yolunda 

 bazı idari sistemleri gerektirmektedir. 

 

Tüketici hakları ve güvenli tüketim için  

etiketleme sistemleri büyük  önem taşır. 



Ulusal Biyogüvenlik Sisteminin Amacı: 
 

• Biyoteknolojik ürünlerin güvenli kullanımının  

sağlanması 

• İnsan sağlığı ve çevre üzerindeki zararlı etkilerin  

indirgenmesi 

• İnsanların sorumluluklarının arttırılması 

• Sistemin kontrol altında tutulması 

• Biyogüvenlik yönetmeliğinin sürekli incelenmesi 

 

 



Ulusal Biyogüvenlik  Sisteminin Elemanları 
 

 

1. Biyogüvenlik sistemin kontrol eden bir kurul 

 

2. GMO’ların salımı ve kullanımı için  

    “Biyogüvenlik Yönetmeliği” 

 

3. Risk analizi 

 

4. Sistemin iyileştirilmesi (bilimsel ve teknik) 

 

 
 

 



Ulusal Biyogüvenlik Yönetmeliği 

 
•  Biyogüvenlik politikası ile ilgili doküman 

•  GMO’ların oluşturulması 

•  GMO’ların kullanımı 

•  Modern biyoteknoloji ve rDNA çalışmaları 

•  Laboratuar ve sera denemeleri 

•  Transgenik bitkilerin tarla denemeleri 

•  Gıda güvenliğinin sağlanması 

•  Rekombinant aşı, farmasotik, fermantasyon özellikleri  

•  Transgenik hayvanlar  

•  İlgili bakanlıklar ve çalışma grupları  

•  Ürünün  ticarileştirilmesi söz konusu mu? 

•  Ürünün iyileştirilmesi söz konusu mu?  

 
 



Etkili Bir Biyogüvenlik Sistemi İçin; 

 

• Eğitim 

• Yeterli para fonu 

• Her adımda inceleme 

• Koordinasyon       

(Bakanlıklar,Üniversiteler,      

Araştırma Enstitüleri, Özel sektör ve 

Halk) ve ULUSLARARASI AĞLAR 

 





Risk Analizi  

(transgenik ürünlerden doğabilecek risklerin 

belirlenmesi)  
 

Risk değerlendirme; 

insan sağlığı ve biyolojik  

çeşitlilik üzerindeki etkiler 

Risk yönetimi; 

risklerin oluşma olasılığının ortadan  

kaldırılması , gerçekleşmesi halinde  

alınacak önlemler 

Risk iletişimi; 

riskler ile ilgili önlemlerin tüm birimlere  

duyurularak risk bilgi akışının sağlanması 



Risk Analizi: 

 
1. Potansiyel etkilerin belirlenmesi 

 (aktarılan genetik materyalin özellikleri) 

2. Olasılıkların değerlendirilmesi 

      (etkilerin gerçekleşme olasılığının değerlendirilmesi; 

 konukçunun özellikleri, uygulamanın niteliği, uygulama 

yapılacak  

 çevrenin mevcut durumu) 

3. Belirlenen risklerin değerlendirilmesi 

(sonuçlar, uygulamanın yapılacağı çevre koşulları) 

4. Bu risklerin yönetimi için stratejilerin geliştirilmesi 

 (potansiyel risklerin gerçekleşmesi durumunda firmanın ve  

       hükümetin alması gereken önlemler) 

5. Çevre üzerindeki etkinin değerlendirilmesi 

 (önerilen risk yönetimlerinin ve mevcut durumun 

değerlendirilmesi) 

 



Risk Analizinde Üzerinde Durulan Noktalar: 

 
• Genin alındığı organizma 

• Aktarılan gen 

• Genetik olarak değiştirilmiş organizmanın özellikleri 

•  Konukçu organizma 

• Konukçu organizmanın şu andaki doğal durumu  

• Uygulamanın niteliği (alan denemeleri, satış...) 

• Organizmanın kullanılacağı çevrenin özellikleri 

 

 



Risk Analizinde Göz Önünde Bulundurulması  

  Gereken Etkiler: 

 

• Toksik ve allerjik etkiler 

• Antibiyotik direnç geninin etkileri 

• Yeni hastalıklar ve viruslar yaratma potansiyeli 

• Hedef organizmalardaki etkileri 

• Hedef olmayan organizmalardaki etkileri 

• Yabancı ot olma potansiyeli 

• Doğrudan ve dolaylı geçişi gen geçişi ve etkileri 

• Tarım alanındaki etkileri 

 



GMO Normal 
Analizler: 

- Moleküler  

- Genotip 

- Fenotip 

- İçerik 

GMO ve kontrol grup farklılık analizleri 

Insersiyon 

Anlatım yapan  

proteinler 

Metabolitler Gıda  

maddeleri 

Ekspresyon 

Gen transferi 

Degradasyon 

Toksisite 

Alerjik etki 

Toksisite Toksisite 

Ürünün beslenmedeki rolü 

Ürünün içeriği 



GMO Kontrol 

mRNA izolasyonu 

Floresan cDNA sentezi 

cDNA’nın 

mikroarray  

ile hibridizasyonu 

Farklılığın belirlenmesi 



GMO Kontrol 

Protein izolasyonu 

İki boyutlu jel elektroforezi 

Jel boyama ve 

farklılıkların gözlenmesi 



GMO ve kontrol örneklere ait  

spektrofotometrik ölçümlerin  

karşılaştırılması 

Kontrol 
Metabolit izolasyonu 

Sıvı kromatografi (LC) ve  

fraksiyon toplama 

Fraksiyonların Nuklear Manyetik Rezonans  

(NMR) spektrofotmetri ölçümleri  

GMO 



BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (29 Ocak 2000) 

(Cartagena Protokolü) 

24 Mayıs 2000’de imzaya açılmış 

Eylül 2000’de ; Türkiye, AB (75 ülke imzası) 

 

• İnsan sağlığı üzerindeki risklerin göz önünde bulundurulması 

• Sınır ötesi hareketlerde biyolojik çeşitliliğin korunması 

• GMO’ların güvenli nakli ve kullanımı 

             ******************************** 

• GMO’ların ülkelerarası transferi 

• GMO’ların çevreye salımı 

• GMO’ların kullanımı  

• biyolojik çeşitliliğin korunması 

• insan sağlığı üzerindeki etkileri 

 



Avrupa Birliği 23 Nisan 1990  

 

•  90/220/EEC kodlu direktifi“, GMO’ların çevreye salımı 

• 2001/18/EC geliştirilmiş direktif 

•  90/290/EEC, çevre ve insan sağlığının GMO’ların 

kapalı kullanımından kaynaklanabilecek risklere karşı 

korunması 
 • 97/258/EEC (27 Ocak 1997),  

  “GMO’lardan üretilmiş veya GMO içeren gıdaların 

insan sağlığı için tehlike oluşturmamasını garanti altına 

almayı amaçlar 



AB (26 Mayıs 1998) Konsey Düzenlemesi 1139/98/EC; 

Genetik olarak modifiye edilmiş ürünlerin etiketlenmesi. 

 

 

Ocak 2000 49/2000; %1  eşiği uygulaması; 

“Genetik modifikasyon sonucu, gıdaların DNA veya 

protein ile kaza sonucu kontaminasyonu, minimum eşik 

belirtimini gerekli kılmaktadır.”  

 

2002/66/EC GMO tanı ve kuantifikasyonu harmonisasyon 

ve standardizasyon. Aralık 2002 den itibaren ENGL 

(European Network of GMO Laboratories)(DG Joint  

Research Center- JRC) kuruldu(50 laboratuvar ve 2500 

bilim insanı). 



Ulusal Biyogüvenlik Yönetmeliği 

• Mayıs 1998’de Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı’nca “Transgenik Bitkilerin Alan 
Denemeleri Hakkında Talimat” 
hazırlanmıştır. 

• Avrupa Topluluğu Konseyi’nin 90/220/EEC 
sayılı yasasına dayanarak “Genetik Yapısı 
Değiştirilmiş (GDO)’ların Çevreye Bilinçli 
Salınımı ve Pazara Sürülmesi Hakkında 
Yönetmelik” ve “Bitki Çeşitlerinin Tescil 
Edilmesine İlişkin Yönetmelik”le ilgili 
raporlar hazırlanmıştır. 



Devlet Planlama Teşkilatı’nın 8. beş yıllık kalkınma 

planında Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik öncelikli 

konular olarak seçilmiş ve 8. uyum paketine göre; 

• Genetik modifiye gıdalar konusunda AB mevzuatı ve 
uygulamaları, bu gıdaların yurt içi denetimi, numune 
alma teknikleri ve analiz metotları konularında 6 Sağlık 
Bakanlığı personeli için eğiticilerin eğitimi ve yurt dışı 
çalışma ziyareti ve 20 personelin yurt içinde eğitimi 

• Genetik modifiye gıdalar konusunda AB mevzuatı ve 
uygulamaları, bu gıdaların ülkeye kabulü ve yurt içi 
denetimi, numune alma teknikleri ve analiz metotları 
konularında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na ait 14 
personel için eğiticilerin eğitimi ve yurt dışı çalışma 
ziyareti, 30 personelin yurt içinde eğitimi kararları 
alınmıştır. 

 



1.Bitki Biyogüvenlik  

Araştırmaları Uygulamalı Eğitim 

Programı I-IV, ISBN-975-403-259-

9.TÜBİTAK 

GMBAE,Gebze-Kocaeli.          

rigeb@ gov.tr              

2.Training Course on The 

Analysis of Food Samples for 

the Presence of Genetically 

Modified Organisms User 

Manual http://gmotraining.jrc.it/ 



 

İlginize teşekkür ederiz. 

Transgenik ürün ve gıdaların uzun süreli 

kumulatif etkilerinin ne olabileceği 

bilinmemektedir. Bu nedenle çok dikkatli 

kullanımları gerçekleşmelidir. 

• Önemli web  ve e-mail adresleri: 

• http://engl.jrc.it, http://biotech.jrc.it  

• http://gmoinfo.jrc.it  

• http://www.icgeb.biosafety/bsf data1.htm 

• http://isnar.cgiar.org 

• plant@rigeb.gov.tr 

• nermin@istanbul.edu.tr 

 

http://engl.jrc.it/
http://biotech.jrc.it/
http://gmoinfo.jrc.it/
http://www.icgeb.biosafety/bsf data1.htm
http://isnar.cgiar.org/
mailto:plant@rigeb.gov.tr
mailto:nermin@istanbul.edu.tr

