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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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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.
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Bulgular: NAC proteinleri transkripsiyon faktörleri ailesinin en geniş gruplarından biridir. 
Bu ailenin üyeleri yan kök oluşumu, savunma ve abiyotik stres tepkileri gibi bitkilerin gelişim 
aşamalarında çeşitli rollere sahiptir. Fakat çoğunun fonksiyonu tam olarak anlaşılabilmiş değildir. 
Bu çalışmada bir NAC transkripsiyon faktörü olan TaNAC69-1 geni tütün bitkisine aktarılmıştır. 
Putatif bitkilere (T1) ve kontrol bitkilere ait tohumlar ppt içeren besiyerinde çimlendirildikten sonra 
farklı konsatrasyonlarda (200, 250 ve 300 mM) tuz içeren besi ortamında büyütülmüştür. Putatif 
tansgenik bitki tohumları ppt içeren besiyerinde çimlenmiş, kontrol bitkilere ait tohumlar ise ppt 
içeren besi ortamında çimlenme göstermemiştir. Putatif transgenik bitkiler tuz içeren besiyerinde 
kontrol bitkilere kıyasla daha iyi büyüme göstermiştir. Gen aktarımı gen spesifik ve seleksiyon 
markör spesifik primerler ile PCR yapılarak doğrulanmıştır. 

Sonuç: Gen spesifik ve seleksiyon markör spesifik primeler kullanılarak yapılan PCR ile TaNAC69-1 
geninin tütün bitkisine başarılı bir şekilde aktarıldığı gösterilmiştir. Putatif transgenik bitkilerin 
farklı konstrasyonlarda tuz içeren besiyerlerinde kontrol bitkilere göre daha iyi büyüme göstermesi 
TaNAC69-1 geninin tuz stresine adaptasyonda rolü olabileceğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Transkripsiyon faktörleri, TaNAC69-1, Gateway, Agrobacteriuma dayalı bitki 
transformasyonu, tütün

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 108O786 numaralı proje kapsamında desteklenmiş-
tir.
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Amaç: Fosil yakıt rezervlerinin sınırlı olması nedeniyle, yenilenebilir enerji kaynaklarından 
olan lignoselülozik biyokütlenin glukoz, ksiloz ve arabinoz gibi fermente edilebilir şekerlere 
dönüştürülmesinin verimliliğini artırmak amacıyla uygulanabilecek en uygun ön-muamele ve 
enzimatik hidroliz koşullarının belirlenmesi hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Biyoetanol başta olmak üzere, laktik ve glukonik asit gibi organik asitlerin 
yanı sıra ksilitol gibi yüksek katma değerli ürünlerin elde edilmesi amacıyla buğday samanı, mısır 
ve pamuk sapı gibi lignoselülozik biyokütle, çevre dostu olan yeşil kimya ve enzimatik hidroliz 
uygulamalarına dayalı olarak, değişik derişimlerdeki (0,5-2,5 M) NaOH ile farklı sıcaklıklarda 
(40-80 °C) ve farklı sürelerle (4-24 saat) ön-muameleye tabi tutulmuştur. Çalışmada kullanılmak 
üzere seçilen ve ekstrasellüler lignoselülolitik enzimleri ürettiği belirlenen bakteriyel izolatın ise 
Streptomyces üyesi olduğu tespit edilmiştir. Ön-muameleden geçirilen biyokütle (10 mg/mL), 
Streptomyces izolatının sıvı kültür filtratı ile 2-24 saat süreyle inkübe edilmiştir. Hidroliz için 
kullanılan sıvı kültür filtratındaki endoglukanaz, endoksilanaz ve peroksidaz aktivitelerinin yanı sıra, 
protein miktarları da sabit tutulmuştur. Hidroliz prosesinin süresine bağlı olarak üretilen indirgen 
şeker verimlilikleri ise DNS metoduyla belirlenmiştir. Elde edilen bulguların karşılaştırılması ile 
kullanılabilirliği en uygun ön-muamele ve hidroliz metodu belirlenmiştir. 


