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Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizma Analiz Yöntemleri 
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 aVeysel Baki OKHAN, bİhsan YAŞA, cAli ÜREN

aGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
bEge Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

cEge Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, esraalpozen@yahoo.com

Amaç: 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) denilmektedir. Ülkemizde 26.09.2009 tarihinde yürürlüğe giren Gıda ve Yem Amaçlı 
Gen Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve 
Denetimine Dair yönetmelik ile gıda ve yem ithalatında GDO analizleri zorunlu hale getirilmiştir. 
GDO’lu ürün tüketiminin insan ve hayvan sağlığı üzerinde nasıl etkiler yapabileceği henüz 
bilinmemektedir. Ancak bazı çevreler tarafından olumsuz etkilerinin önümüzdeki yıllarda ortaya 
çıkabileceği ifade edilmektedir. 

Gereçler ve Yöntemler: Gıdalardaki GDO’ların tespiti DNA bazlı ya da protein bazlı yöntemlerle 
yapılmaktadır. 

Bulgular: Polimeraz Zincir Reaksiyonu, ELISA (enzyme linked immunosorbent assay), bioassay 
yöntemi, biosensör, şerit yöntemi ve görünür/yakın-infrared spektroskopi (NIR) yöntemleri ile 
GDO analizi yapılabilmektedir.

Sonuç: Protein bazlı yöntemler pahalı değildir ancak işlenmiş gıda ve yemlerde doğru 
sonuç alınamamaktadır. DNA bazlı yöntemler içinde en yaygın kullanılanı Polimerize Zincir 
Reaksiyonudur. 

Anahtar Kelimeler: GDO analizleri, DNA, PCR

SC–002

A. tumefaciens Aracılığıyla Fasulye (Phaseolus vulgaris)’ye
GNA Lektin Geninin Aktarımı
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Amaç: Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) bitkisinin 2 çeşidine, A. tumefaciens’in böceklere dayanık-
lılık amaçlı kardelen bitkisinden izole edilen lektin (GNA 105) genini taşıyan LBA 4404 bakteri 
hattı kullanılarak gen aktarımı yapılmış ve transgenik fasulye bitkileri elde edilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi, Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü/Eskişehir’den temin 
edilen Akman–98 ve Karacaşehir–90 fasulye çeşitlerinin tohumları oluşturmaktadır. Tohumlar 
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laboratuvara getirilerek, denemeler için sağlam ve homojen büyüklükte olanlar seçilmiştir. 
Akman–98 ve Karacaşehir–90 fasulye çeşitlerinin olgunlaşmış embriyoları 10 mg/l BAP içeren MS 
besin ortamında 20 gün bekletilmiştir. Bu embriyolardan alınan 100’er adet plumula eksplantı A. 
tumefaciens’in LBA 4404 bakteri hattı ile muamele edilmiştir. İki ay sonunda elde edilen sürgünler 2 
mg/l IBA içeren köklendirme ortamına alınarak köklendirilmiş ve sonra iklim dolabında dış şartlara 
alıştırılmıştır. Lektin genleri aktarılmış transgenik bitkiler üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda en 
yaygın kullanılan lektinin Galanthus nivalis (Kardelen)’ten izole edilen GNA olduğu gözlenmektedir. 
GNA 105 genlerini taşıyan bakteri hatları bitkisel seleksiyon amaçlı kanamisinmonosülfata 
dayanıklılığı sağlayan NPT-II genini taşımaktadır. Bu bitkilerden alınan yaprak örnekleri ile DNA 
izolasyonu yapılmış ve PCR analizi ile transgenik bitkiler teyit edilmiştir. 

Bulgular: GNA 105 genini taşıyan LBA 4404 bakteri hattı kullanılarak yapılan gen aktarımında; 
Akman–98 çeşidinde kanamisinmonosülfata dayanıklı olduğu tespit edilen 34 adet sürgünden 21 
adet bitki, Karacaşehir–90 çeşidinde ise 10 adet sürgünden 3 tanesi köklenmiş ve dış şartlara uyum 
sağlamıştır. 

Sonuç: Fasulye bitkisine, GNA 105 genini içeren LBA 4404 bakteri hattı kullanılarak Türkiye’de 
bugüne kadar gen aktarım çalışması uygulanmamıştır ve bu çalışmada ilk defa uygulanmaktadır. 
Uygulama sonucunda fasulyenin 2 çeşidine 24 adet transgenik adayı bitki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fasulye, gen aktarımı, Agrobacterum tumefaciens, plumula

Teşekkür: GNA 105 genini içeren bakteri hattının temin edildiği Dr. Martin Edwards/Newcastle 
Üniversitesi, UK ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Sebahattin ÖZCAN’a teşekkür ederiz. Bu çalışma, “TÜBİTAK 106 O 058 - Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001)” desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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TaNAC69-1 Geni Kullanılarak Transformasyonu 
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Amaç: Bu çalışmada NAC tipi transkripsiyon faktörlerinden biri olan TaNAC69-1 geninin tütün 
bitkisine aktarılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bitki materyali olarak Nicotiana tabacum L. cv. Samsun kullanılmıştır. 

Klonlama çalışmaları Gateway uyumlu pENTRTM/D-TOPO giriş vektörü ve pEarlyGate 100 hedef 
vektörü kullanılarak yapılmış, elde edilen gen konstraktı Agrobacterium tumefaciens EHA105 
suşuna aktarılmıştır. Tütün bitkilerinin yaprak diski transformasyonu Agrobacteriuma dayalı bitki 
transformasyonu sayesinde gerçekleştririlmiştir.

Gövde ve kök oluşumunu takiben seçilen 8 bitki tohum oluşumu için kontrollü sera koşullarında 
büyütülmüştür. Tohumlar ppt içeren besiyerinde çimlendirilmiş ve ardından 200, 250 ve 300 mM 
tuz içeren besi ortamlarına transfer edilmiştir. Gen aktarımını doğrulamak için gen spesifik ve 
seleksiyon markör spesifik primerler kullanılmıştır.


