
GDO
VE

GDO’ LU  BİTKİ  ISLAHI

Araş. Gör. Dr. Emine UYGUR GÖÇER

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ



SUNU PLANI

1- GDO hakkında kısa bilgi

2- Neden GDO’lu bitki üretilir ?

3- GDO’lu bitki elde etme safha ve yöntemleri ?

4- GDO’nun yarar ve zararları

5-GDO ile ilgili yasal durum



- II.Dünya Savaşı’ndan sonra dünya nüfusu ↑

-Beslenme gereksinimleri ↑

-Yeşil Devrim (1960’lar)

-Dar alanda yüksek düzeyde ürün

-Fazla tarım ilacı

-Kimyasal gübre

- Fazla su

-Tarımsal üretim ↑↑



• Devrim sonrası kullanılmaya başlanan tarım ilaçlarının çevre ve insan sağlığına 
etkileri 1970’lerde tartışılmaya başlamış, bazı ilaçların kullanımı yasaklanmıştır.

• Kurtarıcı olarak düşünülen devrim, birçok çevresel yan etki bırakmıştır.

• Artan dünya nüfusunu beslemek için gerekli çözüm gen teknolojisiyle sağlanmıştır.



 Paul Berg, 1972’de genetiği değiştirilmiş ilk DNA molekülünü

oluşturmuştur.

• Bir yıl sonra Stanley Cohen, Annie Chang, Herbert Boyer ilk genetiği

değiştirilmiş organizmayı keşfetmişlerdir.

• İlk genetiği değiştirilmiş bitkiler ise 1983 yılında bulunmuştur.

• 1996’da ilk genetiği değiştirilmiş mısır tohumu piyasaya sunulmuştur.



GDO, Transgenik
Nedir ?

GDO’lar kendi türünden ya da kendi türü dışındaki bir canlıdan gen aktarılarak 
bazı özellikleri değiştirilen bitki, hayvan ya da mikroorganizmalardır. 



Ekili Alan:

• Dünyada GDO’lu ürünlerin ekim alanı;

• 1996’da 1,7 milyon hektar,

• 2000’de 44,2 milyon hektar

• 2010’da 148 milyon hektar,

• 2013’te 175 milyon hektar

•2016’da 185,1 milyon hektar

22 Yılda genişleyen GD ürünler alanı 2.3 milyar
hektara ulaşmıştır.



GDO'lu Ürünlerin Kullanım Alanları:

-Market ürünlerin %90'ında mısır glikozu bulunmaktadır.

-Hemen hemen her üründe mısırın ya kendisi ya etkisi bulunmaktadır.

-Bitkilerde raf ömrünü artırmada, hastalık direncini kuvvetlendirmede

kullanılmaktadır.

-Hayvanlarda yem olarak tüketilmektedir. E.coli riskini arttırmaktadır.



GDO’nun Yararları:

– GDO’lu ürünler sayesinde besinler istenilen özelliklere kavuşabilir. Bu sayede 
daha dayanıklı ve daha cazip bir hale gelmektedir.

– Bu yöntemle ürünlerin verimleri arttırılmaktadır. GDO’lu ürünler sayesinde açlık 
problemlerinin de önüne geçilmektedir.

– Tarımsal ürünlerde en büyük problem hastalık ve zararlılar ile mücadeledir. GDO 
sayesinde bu hastalıklar ve zararlılar ile mücadele edilebilir.

– Bazı ilaçlar GDO sayesinde fazla miktarlarda ve ekonomik bir şekilde 
üretilmektedir.

GDO’lu ürünler özellikle tarımsal üretimde faydaları bulunmaktadır. Fakat 
faydalarının yanı sıra GDO’lu ürünlerin zararları olduğu da bilinmektedir.



GDO‘nun Zararları:

– Aktarılan genler bitkilerin polenlerinin yayılmasına sebebiyet
vermektedir. Bu polenlerin çevreye yayılması nedeniyle
genetik bir kirlilik yaratır.

– Alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

– Ekosistemdeki dengeyi ve zinciri bozabilir.

– Özellikle insan ve hayvanlarda çeşitli pek çok kanserlere
neden olduğu bilinmektedir.



GDO’ların insan sağlığı üzerine etkileri konusunda yapılan araştırmalar
sonucunda antibiyotiklere karşı direnç, allerjinite ve toksisite gibi etkiler tespit
edilmiştir. Ancak GD ürünlerin sağlık üzerinde, özellikle uzun dönemde
yaratabilecekleri etkiler üzerinde henüz tam bir bilgi bulunmamaktadır.



Çevre Üzerine Etkisi 

 1. Tarım ilacı kalıntısı: Yapılan çalışmalarda genetiği
değiştirilmiş ürünler tarım ilaclarına karşıda dirençli oldukları
için tarım ilaçlarından zarar görmemektedirler. Dolayısıyla
çiftçiler bitkilerdeki haşeratı öldürmek için tarım ilaçlarını fazla
miktarlarda Kullanmaktadırlar.

 2. Genetik kirlilik: GDO’ların etkili olduğu alanlardan genetiği
değiştirilmiş polenler rüzgar, kuşlar ve böcekler tarafından hem
organik hem de klasik tarımın yapıldığı alanlara taşınmakta ve
bu da tarımı yapılan bitkilerin DNA’sında bulaşmalara neden
olmaktadır.

 3. Faydalı organizmalara olan zarar: Transgenik mısırlardaki Bt
genlerinin sadece koçan kurtlarına etkili olduğunun
söylenmesine karşın, mısır polenlerinin kral kelebeklerinin de
ölümüne neden olduğu bildirilmiştir.



GDO, Bitki Nedir?
Neden Islah Edilip  Üretilir ?

Genetik yapısı değiştirilmiş bitkilerin tasarımı iki amaçla yapılmaktadır:

1-Bitkileri hastalık ve zararlılar v.b dayanıklı hale getirerek üretim maliyetini düşürmek

2-Bitki veya elde edilecek ürünün görünüşünü, besin değerini,işleme veya muhafazaya ilişkin
özelliklerini iyileştirmek suretiyle ürün kalitesini yükseltmek.



Yöntemin klasik ıslah ve hibrit yöntemleri ile arasındaki fark nedir?

Doğada uzun yıllar yabani tür olarak bulunan bitkiler kendi içlerinde yüksek
düzeyde çeşitlilik barındırır. Bitkiler, evrildikleri bölgelerde yıllar boyunca
çeşitlenerek nesillerini devam ettirir. Nesiller boyu yapay bir seçim yapılarak
doğadaki hallerinden farklılaşan, evrilmiş tarım ürünleri bu şekilde elde
edilmiştir. Bunun şimdiki genetik yöntemden en önemli farkı, uzun bir zamana
yayılmış olması ve tür ya da cins içinde gerçekleşmesidir.



Buna domates örnek verilebilir. Kimi pembe, kimi
açık sarı, kimi kırmızı renkli, kimi toprak
koşullarına daha dayanıklı, kimi daha etli, kimi
daha sulu olabilir. Aslında insanlar yıllar boyunca
tükettikleri gıdaların kendileri için uygun olanlarını
seçerek ve bunların tekrar tekrar ekimini yaparak
günümüzde görülen tipteki domates haline
getirdiler. Bir diğer örnek olarak muza bakılabilir.



Muzun yabani tür olarak bilinen ilkin
tipi çok çekirdekli ve çok daha sert bir
yapıya sahiptir. Günümüzde tüketilen
muzlar ise çoğunlukla çekirdeksiz ve
yumuşaktır. İnsanların, binlerce yıl
istediği özelliğin genetik alt yapısını
seçerek bitkileri değiştirdiği bu
yönteme “ıslah yöntemi” denir.



Geleneksel Yöntem ve Biyoteknolojik Yöntem



GDO’lu Bitki Elde Etme Safhaları

Transgenik bitki elde etmenin   iki temel  aşaması vardır.

1- Bitki  hücresine DNA  parçasını transfer etme ve  bitki hücresi  genomuna 
entegre  etme

2- Bu DNA transferi yapılmış  bitki hücresinden  fertil bitki  elde  etme yani

bitki hücresinden  yeni bir  bitki elde  özelliği vardır,  gen transferi yapılan  bitki  
hücresinden yeni bitki elde edilir.



Transgenik Bitki Elde Etme Yöntemleri

Bitki  Hücresine  Gen Aktarımı  İçin Kullanılan Yöntemler.

1-Dolaylı (Agrobacterium aracılığı ile)

2-Doğrudan (Partikül bombardımanı, Elektroporation,  Makro ve mikro 

enjeksiyon v.b)

Bu yöntemlerden Agrobacterium yöntemi ile gen transferi  en çok  kullanılan 

yöntemdir.



Bitkilerde Gen Aktarma Metotları

Bitkilerde dolaylı transformasyon, istenilen genin hedef hücreye

Agrobacterium tumefaciens gibi plazmid bulunduran bakteriler

aracılığıyla taşınmasını ifade eden yöntemdir.



Plazmidler tek bir bakteri hücresinde 50 ya da daha çok sayıda

bulunabilen, bakteriyel kromozomlardan ayrı, bağımsız ve genellikle

halkasal DNA molekülleridir. Bakteriyel kromozomlara benzer bir

şekilde kopyalanabilen ve konak içinde kendi replikasyonlarını

düzenleyebilen genler taşımaktadırlar. Transformasyon için

kullanılacak bir plazmidin boyutu 5-12 kilobaz çifti (kbp) arasında

değişebilmektedir.



Genetik bitki transformasyonunda Agrobacterium’un

patojenitesinden yararlanılmakta ve bakterinin taşıdığı plazmid,

yabancı genin bitki hücresine aktarılmasını sağlayan bir vektör rolü

üstlenmektedir. Vektör plazmidlere yeni genler eklenirken;

plazmidlerdeki tümör oluşturan genler uzaklaştırıldığından

transformasyonda kullanılan plazmidler tümör oluşturma yeteneğini

yitirmektedirler.



A. tumefaciens taşıdığı DNA’nın bir kısmını (transfer DNA; T-DNA) çeşitli

bitkilere aktarabilmekte ve bu sayede üretilmiş pek çok transgenik

bitki bulunmaktadır.



 Partikül bombardımanı ya da gen tabancası tekniği olarak da bilinen biyolistik yöntemi;
yaklaşık 2 mikron çapındaki yüksek yoğunluklu taşıyıcı makropartiküllerin (mermiler) bitki
hücrelerine doğru hızla atılması ve hücrelerden geçerken taşıdıkları DNA’yı hücre içine
bırakmaları esasına dayanır. Biyolistik metod daha ziyade monocot bitkilerde uygun olurken
Agrobacterium tumafaciens dicot bitkilerienfekte edebilmektedir.

Doğrudan gen transferi Biyolistik yöntemi ile bitkilere gen aktarımı





Sosyo-Ekonomik Etkileri

- Geleneksel tarıma darbe vuruyor, çiftçileri az sayıda şirkete mahkum ediyor.

- Monsanto, dünyanın birçok tohum şirketini satın alıyor, tekelleşiyor.

- Çiftçilere tohumluk mahsul saklama yasağı getiriyor. Doğal tohumlara göre pahalı 
olan bu ürünleri, her sene satın almak zorunda bırakıyor.

- Spesifik genetik yapılara uygun, spesifik tarım ilaçları geliştiriyor, çiftçi bunlara 
mecbur kalıyor



Dünyada Ülkerlerin GDO'ya Yaklaşımları Ve Uyguladıkları 
Politikalar Nedir?

 Dünyada GDO'lu ürünlerle ilgili iki temel yaklaşım vardır:

1. GDO'lu ürünlerin geleneksel ürünlerle aynı olduğunu ve risk taşımadığını savunan, aralarında ABD,
Çin, Hindistan, Kanada, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Yeni Zelanda'nın da bulunduğu "GDO
Taraftarları" ülkelerdir. ABD'de etiketleme dahil, herhangi bir kısıtlama yoktur.

2. GDO'lu ürünlerin geleneksel ürünlerden farklı olduğunu ve risk taşıdığını savunan ülkeler ise
"İhtiyatlı Yaklaşanlar" olarak nitelendirilmektedir. Türkiye ve AB üyesi ülkeler, GDO konusuna ihtiyatlı
yaklaşma prensibini benimsemişlerdir. Bu ülkelerde, bilimsel organlar tarafından risk
değerlendirmeleri yapılmaktadır.



Ülkemizde Yasal Durum

-Ülkemizde, üretimi yapılan herhangi bir GDO’lu bitki bulunmamaktadır.

-Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, pamuk, patates ve mısır alan denemelerinin

yapılmasına izin verilmiştir.

-Hayvan yemi olarak kullanılmak üzere bazı ürünler (mısır ve soya) ithali serbest ancak izin

verilen genleri taşıyan ürünler olmak Üzere bazı ürünlere Biyogüvenlik Kurulu Kararları ile izin

verilmektedir.



Sonuç

 Gen teknolojisi; hücrelerdeki genetik yapının aydınlatılması ve gen ifadesi çalışmaları
için kullanılmasının yanı sıra ticari öneme sahip bitkilerin verim ve kalite kriterlerini
yükseltmek ile farklı biyotik ve abiyotik etkenlere karşı dirençli bitkiler üretmek için
vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Genetik transformasyon bitkilerde geleneksel
yöntemlerle elde edilemeyen özeliklerin kazanılması açısından gen teknolojisi
günümüzde önemli bir uygulama alanıdır.

 Transgenik bitki teknolojisinde sadece hedeflenmiş gen değişiklikleri ile verim ve
kapasite artışının sağlanabilmesi, yakın gelecekte, dünya gıda ihtiyacının sağlanması
için büyük umut vadetmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİM


