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1. Yeşil Devrim 

 Yeşil Devrim, Klasik bitki ıslahı ve ticari gübreler ile diğer agronomik 

tekniklerin gelişiminin etkili olduğu dönemdir. 

 Yüksek verim ve kaliteye sahip bitki çeşitleri çoğu zaman hastalıklar ile 

böceklere karşı dayanıksız olmuşlardır. 

 Islah programlarında seleksiyon yapılırken ürün kalitesi ve miktarı gibi bitkisel 

özellikler ön planda tutulduğundan, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık her 

zaman ikinci planda kalmıştır. 





 



 



Niçin Klasik bitki Islahı yetersiz hale gelmiştir? 

Klasik bitki ıslahında karşılaşılan sınırlamalar 
 Aralarında melezlemenin yapılabildiği tür sayısının azlığı, 

 Türler arasında melezlemelerde istenen karakterlerle birlikte istenmeyen özelliklerin 

de birlikte geçişinin önlenememesi, ve istenmeyen karakterlerin geri melezleme 

ıslahıyla elimine edilmesinin çok uzun zaman alması 

 Melezleme ve seleksiyon teknikleriyle sonuca ulaşmanın yavaş olması, 

 Klasik ıslah yöntemleriyle bitkilerde hastalıklara ve zararlı böceklere karşı dayanıklı 

çeşit geliştirilemediğinden dolayı yıllardan beri bitkiler bu etmenlere karşı kimyasal 

ilaçlar kullanılarak korunmuşlardır. 

 Ancak, bu kimyasal ilaçların toprakta ve besin zincirinde ayrışmadan uzun süre 

kalabilmesi insan ve hayvan sağlığı açısından giderek artan bir endişe kaynağı 

olmaktadır. 













2.  Biyoteknoloji Devrimi 
 Biyoteknoloji devriminde geliştirilen çok etkili ve yeni teknikler sayesinde verimi 

ve kalitesi yüksek bitki çeşitlerine bir ya da bir kaç gen, yeni özellikler 

kazandırmak amacıyla kolayca aktarılabilmektedir. 

 Bu işlem sonucunda da bitki çeşitlerinin diğer özelliklerinde hiçbir değişiklik 

olmamaktadır. 

 Biyoteknolojik tekniklerinin kullanılmasıyla, ıslah süresinin kısaltılmasının 

yanında; melezlemede karşılaşılan engeller, genetik bağlılık sorunları ve gen 

havuzlarından yararlanmadaki sınırlamalar kolayca ortadan kaldırılabilmektedir 



 Son zamanlarda bitki biyoteknoloji biliminde olan İki önemli buluş genetiği değiştirilmiş 

bitkilerin temelini oluşturmuştur. 

    1.bitki hücrelerinden laboratuar şartlarında doku kültürü (in vitro) tekniklerini 

kullanarak ve hücrenin genetik yapısını değiştirmeksizin yeni bitkilerin elde edilmesidir. 

     2.bitkilerde bir toprak bakterisi olan Agrobacterium tumefaciens bakterisinden bitki 

kromozomlarına yapılan doğal gen aktarımın mekanizmasının keşfedilmesidir. 







Genetiği Değiştirilmiş (GD) Bitkisel ürünlerin 

tarihi seyri 
 Birinci Nesil : Herbisit, böcek, hastalık ve çevresel stres koşullarına dayanıklılık gibi 

özelliklerinin kazandırıldığı bitkiler (üretim aşamasında). 

 İkinci Nesil : Verim ve besleme kalitesinin artırıldığı bitkiler (üretim aşamasında ve araştırma 

ve geliştirme aşamasında). 

 Üçüncü Nesil : insan tedavisinde kullanılan çok pahalı aşı ile ilaçların üretildiği ve biyo-yakıt 

üretimine daha yatkın GD bitkiler (araştırma ve geliştirme aşamasında). 



Herbisitlere Dayanıklı GD Bitkiler 

 Özellikle yabancı ot mücadelesinin yapılmadığı alanlarda bu zarar %60-70 seviyelerine 

ulaşabilmektedir. 

  Ayrıca, yabancı ot tohumları dane ürünlerine karışarak kaliteyi de etkilemektedirler. 

 Yabancı otlarla mücadele yapılmasına rağmen, tarım alanlarında yabancı otlar verimi %15 

oranında düşürmektedir. 

 Yabancı ot mücadelesi büyük oranda herbisit kullanımı, çapalama veya elle yolma şeklinde 

olmakta ve çok büyük işgücü gerektirmektedir. 



 Son yıllarda geliştirilen glifosat ve phosfinotrisin gibi geniş spektrumlu total 

herbistlerin toprakta daha hızlı parçalanabilmektedir. 

 Rhizobium sp RCI bakterisinde klonlanan tek bir gen (dehE) kültür bitkilerine 

aktarıldığında elde edilen bitkiler dehalogenaz E enzimini üretmekte ve bu 

enzimde Dalapon (2,2 DCPA)herbisitini parçalayarak herbisitlere daha 

dayanıklı genetiği değiştirilmiş bitkiler elde edilebilmektedir (Kaya, 2013). 



Herbisitlere Dayanıklı GD Bitkilerin 

Getirdiği Yenilikler 

 Bu bitkilerin üretildiği alanlarda bitkiler toprak yüzeyine çıktıktan sonraki aşamalarda yabancı 

ot yoğunluğuna göre az bir herbisit uygulamasıyla yaklaşık %100 yabancı ot kontrolü 

yapılabilmektedir. 

 GD bitkiler herbisite tam dayanıklı olduğundan dolayı gelişmelerinde de herhangi bir yavaşlama 

veya gerileme olmamakta ve herbisit uygulaması için geniş bir zaman aralığı da 

bulunabilmektedir. 

 Etkili yabancı ot kontrolü sayesinde hasat masrafları azaltıldığı gibi daha temiz ve kaliteli ürün 

elde edilebilmektedir. 

 Ayrıca, toprak işlemenin azaltılması sonucunda toprak mikroflora ve faunasının korunmasına 

yardımcı olunduğu gibi erozyonda azaltılabilmektedir. 



 

Tek bir genin değiştirilmesi bitkinin direncini 

arttırır(Kuraklık direnci, herbisit direncleri gibi)  



Böceklere Dayanıklı GD Bitkiler 
 bitki çeşitleri çoğunlukla böceklere dayanıksızdır. Günümüzde zararlı böcekler bitkisel 

üretimi tehdit eden en büyük etmen haline gelmiştir. 

 Zararlı böceklerle mücadele yapılmadığında bazı bitkilerde oldukça yüksek sayılabilecek 

kayıplar oluşabilmektedir. 

 Zararlı böceklerle yapılan mücadelelere rağmen  böceklerden kaynaklanan ürün kayıplarının 

yaklaşık %20 civarındadır. 

 Ayrıca, böcekler birçok hastalığın yayılmasında ve gelişmesinde de önemli rol 

oynamaktadırlar. 

 Zararlı böceklerle mücadelede kültürel ve biyolojik savaş yöntemleri kullanılsa da, en etkili ve 

yaygın olanı kimyasal ilaç (insektisit) kullanımıdır. 

 Zararlı böceklere karşı kullanılan insektsitlerin olumsuz etkileri acil olarak böceklere 

dayanıklı bitkilerin geliştirilmesi zorunluluğunu doğurmuştur. 

 Modern bitki biyoteknolojisinin kullanımı sonucunda Bacillus thuringiensis (Bt) bakterisinden 

kopyalanarak verimli kültür çeşitlerine aktarılan tek bir gen (cry) sayesinde önemli zararlı 

böceklere karşı %100 dayanıklı GD bitkiler üretilebilmiştir. 



Böceklere Dayanıklı GD Bitkilerin 

Getirdiği Yenilikler 

 Verimde %50’lere varan verim artışı ve insektisit kullanımında azalma. 

 insektisit ve ilaçlama maliyetinde azalma. 

•     Çiftçi sağlığında gelişme 



Hastalıklara Dayanıklılık ve Virüslere dayanıklılık 

 

 

 

 Hastalıklara Dayanıklılık ve Virüslere dayanıklılık(Domates, patates vb.)  

 Fungal hastalıklara dayanıklılık (Ayçiçeği, asma powdery mildew –çeltik chitinaseI geni)  

 Erik pox virüsüne dayanıklı transgenik erik  

 



Besin kalitesinin iyileştirilmesi  

 
 

 Kutuplarda yaşayan bir tür balıktan izole edilen anti-freeze (yani bitki 

dokularında donmayı engelleyen) geni domates ve çilek gibi bitkilere 

aktarılarak soğuğa dirençli GD domatesler ve çilekler (geliştirilme 

aşamasında) geliştirilmektedir.  

 Altın pirinç, Beta-karoten (Vitamin A prekürsörü) üreten  “altın pirinç” denen  

transgenik ürünün eldesi 1999 ylında geliştirildi.   

 Yağ asitleri kompozisyonu değiştirilerek ürün kalitesinin artırılması  

 



A Vitaminince Zengin Pirinç Üretimi 

 

 

 Prinç tüketiminin yüksek olduğu ülkelerde A vitamini eksikliğinden dolayı her yıl 

500.000 çocuk kör olmaktadır. 

 A vitaminince zengin prinç (“golden rice”) üretimine yönelik biyoteknolojik 

araştırmalar yoğun olarak devam etmekte olup, önemli başarılar elde edilmiştir. 

 Bu proje gerçekleştiği takdirde, A vitamini eksikliğinden kaynaklanan 

hastalıkların önüne geçilebileceği belirtilmektedir. 



Aşıların Bitkilerde Üretimi 

 Biyoteknoloji Devrimi insan tedavisinde kullanılan çok pahalı aşı ve ilaçların da 

bitkiler üzerinde çok ucuza ve bol miktarda üretimine olanak sağlayacağı 

belirtilmektedir. 

 Bilindiği gibi hepatit B virüsü kronik karaciğer hastalığına neden olmaktadır. Bu 

hastalığa karşı mayalardan aşı geliştirilmesine karşın, fiyatının yüksek olması ve eksik 

donanım aşı kullanımını engellemektedir. 

 ABD’de biyoteknolojik yöntemler kullanarak hepatit B yüzey antijeni (HbsAg) üreten 

transgenik tütün ve patates bitkileri elde edilmiştir. 

 Patates yumrularının farelere yedirilmesi sonucunda da farelerin savunma sistemlerinin 

uyarıldığı belirlenmiştir. 

 Benzer çalışmalar gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak üretilen ve taze olarak 

tüketilen muz üzerine yoğunlaşmıştır 



Geleceğin Transgenik Bitkileri 
 Hızlı büyüyen 

 Yüksek verimli (Fotesentez kapasitesi yükseltilmiş) 

 Ürün kalitesi yüksek (Protein, önemli yağ asitleri ve vitamince zengileştirilmiş) 

 Cüce (GA üretiminin engellenmesi) 

 Ağır metalleri absorbe eden 

 Demir eksikliğine toleransın artırıldığı 

 Ligninin değiştirildiği 

 insan tedavisinde kullanılan çok pahalı aşı ve ilaçların üretildiği bitkiler (Örn: Hepatit B, ά-1-

antitripsin ve Glukoserebrosidaz) 



Dünya Genelinde GD Bitkilerin Ekim Alanla 









Avrupa Birliğinde izin Alan GD Bitkiler 

(www.gmo.compas.org) 



Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların 

Getirdiği Biyogüvenlik riskleri 

 Çevre ve biyolijik çeşitlilik üzerine riskleri  

 İnsan Sağlığı Üzerine riskleri 

 Sosyo-ekonomik riskleri 



 



 





























Sonuç ve Öneriler 

 Ürün verimini artırmak için zararlı böcekler, hastalıklar ve yabancı otlarla 

mücadelede kullanılan kimyasal ilaçların ekolojik denge ile insan ve hayvan 

sağlığına verdiği zararlar gibi, GD bitkilerin üretime girmesiyle dikkatli 

olunmadığında bazı risklerin oluşması da muhtemeldir. 

 Bilimsel temeli olmayan nedenlerle bu teknolojinin tamamen kullanımını 

engellemek yerine, ülkemizin kendi şartları da dikkate alınarak bilimsel 

veriler ve yaygın olarak üretildiği ülkelerdeki sonuçlar esas alınmalıdır 









Bitkisel Üretimde Genetiği Değiştirilmiş 

ürünlere islami açıdan bakış!!!! 

 

 

 Yukarıda saydığımız riskleri barındıran ve dünyanın birçok yerinde labaratuvar 

deneyleri ile bazı zararlı etkileri ispatlanmış olan bu ürünler helal mı? Haram 

mı? Yoksa mekruh mu?  

 Bu konuda disiplenler arası çalışmalar neticesinde daha isabetli kararlar 

verilebilir....!!!! 



TEŞEKKÜRLER 

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Kaya 



 



 



 

Dallanmadaki azalma ve tohum büyüklüğündeki artma da 

seçilen özelliklerdendi  



 



















Çevre Açısından Riskler 

 Vertikal gen kaçışı----Super weed 

 Horizontal gen kaçışı---Acinetobacter calcoaceticus, Plasmodiophora brassicae 

 • Hedef dışı organizmaların etkilenmesi Örn: Kıral kelebekleri (Losey vd. 1999 

Nature; Stanley-Horn vd. 2001 PNAS, 

Sears vd. 2001 PNAS 

Arılar 



Tarımsal Açıdan Riskler 

 Hedef organizmların dayanıklılık kazanması 

 ikinci derecedeki zararlıların artması 

 Gen havuzunun daralması 

 Tekel oluşumu 

 Pahalı tohum 

 Terminatör teknolojisi 



insan ve Hayvan Sağlığı Açısından 

Riskler 

 

 Allerjik etki 

Örn: Methionince zengin soya 

 Toksik etki 

Gen aktarımıyla bitkilere kazandırılan özellikler başka canlılara geçebilir.Genler, 

aktarıldıkları canlıların genetik yapısını olumsuz etkileyebilir.  

  

 


