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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 
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patolojik değişmeler ile biyolojik olayların 
değiştirilmesini sağlayan hücre içi ve hücreler arası 
haberleşme ve bilgi naklinde; hücresel aktivite ve 
gen kontrolünde reaksiyonları açma-kapama gibi 
ince ayarlar yaparlar. Hücreler arası tanımanın 
örnekleri; simbiyotik ilişkilerde, zararlıların 
enfeksiyonunda, immün reaksiyonlar ile 
metastazda, hücre-matriks tanımasında, proteinlerin 
hücre içi-hücreler arası trafiğinde ve hücre göçünde 
görülür. Glikozilasyon metabolizmasında meydana 
gelen bozukluklar ile ilişkili enzimlerin kalıtsal 
mutasyonları; glikokonjugatların şekillenme 
yetersizliği veya aşırı birikimine neden olarak 
önemli sağlık problemlerini işaret ederler. 
Enfeksiyon hastalıkları; iltihaplanma bölgelerine 
özel lökositlerin toplanması; hematolojik, 
metabolizma ve sinir sistemi hastalıkları ile kansere 
değişim ve tümör oluşumunda glikozilasyon 
değişmeleri meydana gelir. 
 Glikobiyoloji çalışmaları; 
glikokonjugatlardaki şekerlerin moleküler 
yapılarının belirlenmesi, glikozilasyon 
mekanizmasının kontrolü, miktar ve fenotipik 
belirlenmeleri ile ilişkili enzimlerin genlerinin 
klonlanması alanlarında yapılmaktadır. Yeni 
stratejiler ve teknikler, karbohidratların yapı ve 
görevlerini daha iyi öğrenmeyle birlikte daha iyi 
glikoproteinleri oluşturmaya ve ilaç geliştirilmesine 
yoğunlaşmaktadır. Böylece Glikobiyoloji, 
Glikobilimler adı altında toplanan Glikopatoloji, 
Glikoimmunoloji ve Glikoteknoloji alanlarıyla 
birlikte gittikçe gelişmektedir. 
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The genus Lycopersicon includes the 
cultivated tomato (L. esculentum) and its wild 
species which carry a wealth of genetic variability.  
Like in any other crop, important traits in tomato 
plant follow a continuous distribution caused by the 
action and interaction of many genes and various 
environmental factors.  Due to the fact that 
phenotypic selection has been the norm for 
quantitative traits, and because of the need of large 
number of test environments and replicates to 
evaluate traits, only a small percentage of the total 
genetic diversity in the Lycopersicon gene pool has 
been transferred to L. esculentum. However, in the 
last 15-20 years important new tools have been 
developed in the area of molecular genetics that 
have revolutionized the moving of gene-associated 

traits from wild species to L. esculentum with more 
ease. Included among the tools used are DNA 
marker technologies for genome analysis, transcript 
profiling and genetic analysis. These tools are being 
used aggressively by most institutions involved in 
plant breeding.  The Marker-assisted breeding 
identifies genes linked to the markers; the markers 
are more easily scored than the genes of a given 
trait. Marker–assisted breeding is a complimentary 
technology for use in conjunction with conventional 
breeding for genetic improvements. The technology 
also offers considerable potential to transfer 
quantitative resistance because markers have high 
heritability and are not masked by environmental 
conditions. In addition to high throughput of 
genotyping which allows a fast turnaround and 
precise selection of the desired traits, marker-
assisted breeding eliminates the need of inoculation 
with a live pathogen thus avoids the errors caused 
by field infection such as escapees, and variation in 
the aggressiveness of pathogen strains used for 
inoculation. Also, breeding for disease resistance 
can be carried out were field inoculation of plants 
are not allowed.  Screening tests for resistance to 
multiple pathogens using live inoculum could be 
problematic because infection by one pathogen may 
interfere with the infection by the other pathogen. 
Marker–assisted techniques avoid infections and 
help to introduce multiple genes each with different 
resistance to different pathogens.   
Although the term “marker-assisted breeding” is 
associated with molecular markers, non-molecular 
markers are also used in transferring genes that 
confer resistance to diseases. An example of non-
molecular marker-assisted breeding in tomato is the 
use of the insecticide Fenthion as an indicator to 
select for resistance to bacterial speck disease. 
Susceptibility to Fenthion is observed on the 
detached leaves of tomato seedlings that carry the 
Pto gene conferring resistance to Pseudomonas 
syringae pv. tomato. But through traditional 
breeding the linkage between resistance and 
Fenthion susceptibility has been broken in many 
breeding populations. The development of 
molecular marker closely linked to the Pto gene 
now allows selections for resistance without the use 
of the toxic insecticide. Similarly, the isozyme 
marker Aps-1 was used extensively as a substitute 
for screening with live nematodes to select for the 
Mi resistance gene. The Mi-gene now can be scored 
by a PCR-based marker that is more tightly linked 
to Mi-gene than the Aps-1 isozyme. Marker-
assisted breeding is also being used to produce new 
virus resistant and high solids tomato varieties. 
Today, in tomato, using different DNA based 
marker technologies a large number of molecular 
markers have been discovered for both monogenic 
and polygenic disease resistances and other value 
added traits. However, one of the marker systems 
that is becoming popular in tomato breeding is the 


