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VViizzyyoonn  vvee  MMiissyyoonnuummuuzz  

DDeeğğiişşttii……  

Bakanlığımızın teĢkilat yapılanması 08.06.2011 tarih ve 
27958 sayılı resmi gazetede yayımlanması ile; 
Bakanlığımızın adı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Kurumumuzun adı Ġzmir Gıda Kontrol Laboratuvar 
Müdürlüğü olarak değiĢtirilmiĢtir. Yeni kurulan 
hükümetimizle birlikte Sayın BaĢbakanımız Recep Tayip 
ERDOĞAN tarafından Sayın Bakanımız M. Mehdi 
EKER‟in Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak 
görevlendirilmiĢtir. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.  

Kendisine her zaman en iyi olmayı hedef koyan 
kurumumuzun personel ihtiyaçlarına paralel olarak 
Personel Genel Müdürlüğümüz tarafından 4-B statüsünde 
yeni personel atamaları gerçekleĢtirilmiĢ, bu 
arkadaĢlarımızın bazıları daimi kadroya geçiĢ yapmıĢtır. 
Kurumumuzun genç, dinamik ve azimli kadrosuna katkı 
yapacaklarına inandığım genç arkadaĢlarımıza baĢarılar 
diliyor, kurumum ve çalıĢma arkadaĢlarım adına tekrar 
hoĢ geldiniz diyorum. 

Daha önce Mikrobiyolojik Analizler Laboratuvarı çatısı 
altında çalıĢmalarını sürdüren Moleküler Biyoloji 
laboratuarımız 4 (dört) bölümden oluĢacak Ģekilde dizayn 
edilmiĢ ve hizmete açılmıĢtır. Laboratuarımızda GDO 
miktar analizleri ile ilgili olarak deneme çalıĢmaları devam 
etmektedir. 

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi BaĢkanlığının 
Hayatboyu Öğrenme Programı/LDV-Hareketlilik 
kapsamında sunulan “Zeytinyağı Duyusal Analizinde AB 
Mevzuat Uygulamaları” isimli AB projemiz kabul edilmiĢtir.  

Bakanlığımız son aylarda ülkemizin et ihtiyacını 
karĢılamak amacıyla et ithalatına izin vermiĢtir. Bu 
kapsamda Bakanlığımız tarafından görevlendirilen 
personelimiz ithalat öncesi canlı hayvan ve et kontrollerini 
yerinde gerçekleĢtirmektedir. Gözlemlerim sonucunda 
“çiftçilerimiz ile et ithalatı yaptığımız ülkelerdeki üreticilerin 
benzer imkanlara sahip olduğu kanısına vardım. Aradaki 
farkın ülkemizde giriĢimciliğin eksik olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bakanlığımızın aldığı önlemlerle 
önümüzdeki yıllarda hayvancılığımızın daha iyi yerlere 
geleceğini düĢünüyorum. 

Toksin laboratuarımıza yeni alınan LC-MS/MS cihazı ile 
ülkemizde ilk defa çoklu mikotoksin analizleri 
Kurumumuzda yapılacaktır. Yeni yöntem ile analiz süreleri 
kısalacak, atık miktarı azalarak çevre ve ekonomiye katkı 
sağlanmıĢ olacaktır. Kurumumuz pek çok alanda olduğu 
gibi bu konuda da öncü bir görev üstlenmiĢtir. Emeği 
geçen arkadaĢlarımıza teĢekkür ediyorum. 
Bakanlığımızdan gelecek maddi desteklerle kurumumuza 
yeni cihazların alınması ve yeni yöntemler geliĢtirme 
fırsatı olacaktır. 

Koruma Kontrol Genel Müdürümüz Sayın Doç. Dr. 
Muzaffer AYDEMĠR rahatsızlığı nedeniyle tedavi 
görmektedir. Kendisine kurumum adına acil Ģifalar 
diliyorum. Kurumumuzun emekli müdür yardımcılarından 
değerli büyüğümüz Sayın Fatih PEKĠN‟i kaybetmenin 
üzüntüsünü yaĢıyoruz. Kendisine Allah‟tan (cc) rahmet, 
ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. 

Herkese güzel günler diliyorum. HoĢçakalın... 

Veysel Baki OKHAN 
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Esra ALPÖZEN 

Gıda Yüksek Mühendisi 

“Analiz 35” Dergisi Editörü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

EEHHEECC……  

Dergimizin 10. Sayısında yine sizlerle beraber 
olmanın mutluluğunu duymaktayız. Ġzmir Gıda 
Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü olarak gıda 
bilimi ve teknolojisindeki geliĢmeleri her 
zaman olduğu gibi yakından takip etmeye 
devam ediyoruz. 

Son günlerin gündemdeki konusu EHEC, yani 
Enterohemorajik Escherichia coli. Almanya 
merkezli olan hastalık; kısa sürede çok sayıda 
kiĢinin ölümüne neden olmuĢtur. Ġnsanlarda 
böbrek yetmezliği ve kalın bağırsak iltihabına 
yol açtığı, kendini yüksek ateĢ, karında ağrılar, 
kanlı ishal ve bazen kusma ile gösterdiği ifade 
edilmektedir. EHEC açısından en tehlikeli 
gıdaların; çiğ süt, çiğ etle yapılan yada iyi 
piĢmemiĢ et ürünleri ile ve hayvan dıĢkısının 
gübre olarak kullanıldığı yerlerde üretilen çiğ 
meyve ve sebzeler olduğu belirtilmektedir. 
EHEC‟den korunmada; el temizliğine dikkat 
edilmesi, ambalajlı ve etiketli gıdaların 
tüketilmesi, güvenli su kullanılması, gıdaların 
uygun koĢullarda saklanması, yeterince 
piĢirilmesi, piĢmiĢ ve çiğ gıdaların (özellikle çiğ 
et ile salataların) birbiri ile temas etmemesi 
gerekmektedir. 

Bu sayımızda geleneksel gıdalar, heterosiklik 
aminler, gıda güvenliğinde yeni yaklaĢımlar, 
zearalenon, mono sodyum glutamat, su 
ürünleri iĢletmelerinde stratejik yönetim ve 
organizasyon, bitki gen teknolojisindeki 
hedefler konularında özverili araĢtırmalar 
sonucu hazırlanmıĢ yazılar okuyacaksınız. 
Ayrıca, kurumumuzdaki diğer faaliyetlerle ilgili 
haberlere de yer verdik.  

Dergimizin yaĢamasına ve sizlere ulaĢmasına 
verdikleri reklamlarla destek olan tüm 
firmalara, kurumum adına teĢekkür ediyorum. 
Bir sonraki sayımızda görüĢmek dileğiyle… 
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Halkın geleneksel gıda algısı nedir 

konusunda yapılmıĢ hem yurt içinde, hem 
yurtdıĢında çalıĢmalar var. Bu çalıĢmalardan birisi 
TRUEFOOD projesi Çerçevesinde AB‟de 6 Ülkede 
(Belçika, Fransa, Ġtalya, Norveç, Polonya ve 
Ġspanya) da yapılan bir tüketici algı projesidir. 
Bundan hazırlanan iki yayın:Consumer-driven 
definition of traditional food products.pdf ve 
Perception of traditional food products in six 
European regions.pdf internetten kolaylıkla 
bulunabilir. Bir büyük projede tamamen 
yukarıdakilere benzer kalıp içinde hazırlanmıĢ ve 
TAGEM desteği ile SET-BĠR tarafından 
yürütülüyor. Bu projeler anketlerle tüketicinin 
algısını ölçmeye ve değerlendirmeye çalıĢıyor. 
Bunların dıĢında bazı yayınlarda da bu algı 
değerlendirmeleri yapılmıĢ. Sonuçta kendi 
deneyimlerimizi de katarak, tüketicinin geleneksel 
gıdalar konusundaki algısını aĢağıdaki baĢlıklar 
altında değerlendirmemiz mümkün.  
 
Tüketici geleneksel gıdalarda özel bir tat arıyor. 
 

Bu tat, anneannesinin, ninesinin, annesinin 
yemekleri, onların kullandığı malzemeler, 
çocukluğundan bir anı, memleketinden bir esinti 
gibi Ģeyler. Bu durumda geleneksel gıdalar, 
sadece gıda olmaktan öteye geçip, yenilirken çok 
farklı hazların alındığı gıdalar oluyor. 

 
Sağlıklı buluyor 
 

Tüketici geleneksel gıdaları sağlıklı buluyor. 
Bu güven binlerce yıllık deneyime gösterilen bir 
güven. 

 
Güvenilir buluyor 
 

Tüketici yine benzer bir Ģekilde geleneksel 
gıdalara güveniyor. Çünkü onların geliĢtirildikleri 
dönemlerde albeniyi artırmak için suni katkı 
maddeleri geliĢtirilmemiĢ veya o tip aldatmacalara, 
piyasanın zorlaması ile hilelere ihtiyaç olmadığını 
ve o teknoloji ile ancak sade ve güvendiği 

formülasyonun yapılabileceğini düĢünüyor. 
Örneğin açık sarı renkli, yumuĢak, yeme 
sertliğinde güzel bir Ģekilde paketlenmiĢ kayısılara 
karĢın esmer renkli gün kurusu kayısıyı tüketici 
tercih edebiliyor. 
 

 
 
Az iĢlenmiĢ olduğunu düĢünüyor 
 

Geleneksel teknoloji zaten çok sade, doğal 
olarak hepimiz geleneksel teknoloji ile yapılan 
üretimi daha az iĢlenmiĢ olarak görüyoruz. 
Özellikle az iĢlenmiĢlik günümüzde daha rağbet 
gören bir üretim tarzı oldu. Her ilave iĢlemin 
ürünün doğallığından bir Ģeyler götürdüğü ve bizim 
tahmin edemeyeceğimiz riskleri getirebileceği 
kaygısını taĢıyoruz. Örneğin çocukluğumuzun 
ürünü olan taĢ değirmende çekilmiĢ tam buğday 
unu karĢısında modern değirmenlerde ilave ayırma 
iĢlemleri ile elde edilmiĢ düĢük randımanlı undan 
yapılan beyaz ekmeklere özenirdik. ġimdi tam 
buğday unu gözde bir ürün olarak geri dönmeye 
baĢladı. 

 
Az koruyucu ve katkı maddesi içerdiğini 
düĢünüyor 
 

Yukarıda belirtilene benzer durumda, katkı 
ilavesi de bir iĢlem olarak ele alındığında, 
geleneksel ürünler daha az katkı içeriyorlar ve 

Geleneksel Gıda Denince 

Ne AnlaĢılıyor? 

Halkta; Geleneksel Gıda 

Algısı Nedir? 
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daha az iĢleniyorlardı. Katkı ilavesinin önemli bir 
nedeni de o amaç için hammaddenin eksik 
özelliklerini (renk, setlik, tat vb.) tamamlamaktır. 
Geleneksel teknolojide her ham madde uygun 
olduğu ürüne iĢlendiğinden katkıya gerek daha 
duyuluyor veya kalmıyor. Günümüz yığın 
üretiminde ham maddeyi sınıflayarak farklı 
ürünlere iĢleme verimsiz olduğundan standart 
olmayan özellikler katkılar ile çözülüyor. 

 
Kaliteli olduğu kanısı yaygın 
 

Geleneksel gıdaların imalinde amaca en 
uygun hammaddelerin kullanılması, geleneksel 
teknolojinin kusurları örtmeye yönelik olmaması, 
usulüne uygun yapılan ürünlerin beklenen 
özellikleri sağladığı ve dolayısıyla kaliteli olduğu 
kanısını uyandırıyor. 

 
Adı yöre ile anılan geleneksel gıdalardan tat ve 
duyum anlamında beklentisi çok fazla 
 

Belli yörelerin iklim ve kültürel özellikleri, hem 
ham maddeyi (ilgili tarımsal ürünü) hem de uygun 
teknolojiyi belirliyor. Bunların çok özel bileĢimleri 
bize o yöreye ait çok özel mamuller çıkarabiliyor. 
Sonuçta o yöre bunlar ile meĢhur hale geliyor. 
Örneğin, iklim ve coğrafi yapının hem meyvecilik 
hem de meyve kurutmaya uygun olduğu Malatya, 
GümüĢhane, Erzincan gibi illerimizde pestil, 
bandırma ve benzeri meyve ürünleri çok 
meĢhurdur. GeniĢ otlakları, serin iklimi ve 
göçerlerin uğrak alanı olan, Bingöl, Tunceli, 
Karaman, Antalya gibi illerimizde çok güzel deri 
tulumu vardır (Erzincan/Tunceli ġavak Peyniri). 
Örneğin, deri tulumunu buzhane yerine obruklarda 
bekletilerek olgunlaĢtırma Toroslar‟da üretilen bu 
peynirlere özel bir tat sağlamıĢtır (Divle obruk 
peyniri)  

 
Organik gıda gibi algılıyor 
 

Bu çok yaygın bir algı. Belki entansif tarım 
ürünü olmayan hammaddelerden yapılan 
geleneksel ürünler bu ünvanı hak ediyordur. 
Örneğin. Karsta, kazlar doğada sulak alanlarda 
otlar ve onlar yem ile beslenmezler. Onlardan 
yapılan tuzlanmıĢ kazlar organik tarım ürünü 
olabilirler. Ancak geleneksel bir ürünümüz olan 

çekirdeksiz kuru üzüm için entansif tarım 
uygulamaları nedeniyle bunu söylemek mümkün 
değildir. 

 
 
Geleneksel üründen bir zarar gelmeyeceğini 
düĢünüyor 
 

Çok uzun zamandır o gıdanın kullanılıyor 
olması, yeni gıdaların sağlık yönünden 
denenmemiĢ olduğunun düĢünülmesi gibi 
nedenlerle böyle düĢünülüyor. Bu her zaman 
doğru olmayabilir. Ayrıca geleneksel usuller, bir 
anlamda butik üretim tarzına uygundur. Yığın 
üretim için uygulandığında, özel önlemler 
alınmamıĢsa, ürün güvenliğini kaybedebilir. Bunun 
en tipik örneği, köylerde evlik olarak kurutulan 
kırmızı biberlerde sorun yaĢanmazken yığın halde 
kalın tabakalar halinde Pazar için üretilen kırmızı 
biberlerde çok ciddi bir aflatoksin problemi vadır. 
Fındık için de benzeri Ģeyler söylenebilir. 
 
Geleneksel üründe fiyatı en son düĢünüyor. 
 

Tüm bunlar geleneksel gıdaları bir marka 
ürünü gibi ayrı bir yere koyuyor ve aynı ihtiyacı 
karĢılayan yeni modern teknoloji ürünlerinden çok 
daha kıymetli olarak görüyor. 

Geleneksel gıdalar için bunlar oldukça pozitif 
algılar, bu algılar pahalıda olsa geleneksel gıda 
pazarını canlı tutmaya uygun. AB‟de bile gıda 
üretiminin çok büyük bir kısmı, geleneksel üretim 
tarzından geliyor ve dolayısıyla büyük endüstriyel 
bölgelerden uzak KOBĠ‟lerin hakim olduğu taĢra ve 
kırsal alan ürettiği geleneksel gıdalarla bu pozitif 
algılar sayesinde rekabet edebiliyor. 
 
Geleneksel Gıda Üretiminin Zorlukları 
 

Geleneksel Gıda üretimi yapan kuruluĢlar 
genellikle KOBĠ‟lerdir. Buda büyük yatırım 
yapmasını ve geliĢmesini engeller. KOBĠ‟ler doğası 
gereği geniĢ ve büyük bir alt yapıya sahip 
değillerdir.  
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Geleneksel gıdanın üretildiği yörelerdedirler, bu 
nedenle büyük sanayi bölgelerinden uzaktadırlar, 
destek alt yapısından yeterince yararlanamazlar her 
türlü destek onlara daha pahalıya mal olur. Büyük 
endüstri merkezlerinde olmamaları nedeni ile 
KOBĠ‟ler arası dayanıĢmada görülemiyor. 

Geleneksel Gıda iĢletmeleri geleneksel aile 
iĢletmesi tipindedirler, buda onları yeni teknoloji, 
pazarlama teknikleri, yasal prosedürler vb. uymada 
sorun oluĢturur. 

Geleneksel üretimde hedef genellikle o yöre 
olarak Ģekillendiği için, büyük pazarlara yığın 
halinde üretimde çok önemli gıda güvenliği ve kalite 
sorunları yaĢanır. 

Geleneksel gıda üretiminde çok yoğun 
geleneksel bilgi vardır. Tam olarak kullanılmaz ve 
prosedürüne uyulmaz ise duyarlı tüketici 
kaybedilebilir. Bu nedenle mevsimlik iĢçi vb. 
kullanımı zordur. 

Geleneksel gıdaların çok büyük bir çoğunluğu 
geleneksel bir tarım ürününe bağlıdır. Günümüzde 
yöresel tarım ürünlerimiz, yerini yığın üretilen mısır, 
buğday vb.ye kaptırdığından o geleneksel gıdanın 
tam anlamıyla üretimi de yapılamamaktadır. 

Geleneksel gıdalar çok önemli ölçüde yöreye 
Hatta yöre içinde belli alanlara bağlıdır. Bu da 
geniĢlemelerini sınırlıyor. Örneğin Hurma Zeytin 
Ġzmir Karaburun civarında ve belli bir mevsimde ve 
belli Ģartlarda oluĢur. Toroslar üzerindeki Mut 
çukurluk alanı sıcak ve kuru iklimi nedeni ile özel bir 
bulgur üretim yeridir. Geleneksel bulgur iĢletmelerini 
yurt sathına, örneğin Karadeniz Bölgesi‟ne 
yayamazsınız. 

Geleneksel Gıdalar taklit ve tağĢiĢe çok 
yatkındır. Tüm anlatılan özellikleri nedeniyle kolay 
ve entansif üretim halinde taklitlerini üretmek 
isteyenler çok olmaktadır. Üzüm pekmezinde 
yapılan taklit ve tağĢiĢlerin ne kadar çok olduğunu 
söylemekle yetineyim. Bunları ortaya koyabilecek 
laboratuar sayısı ise Türkiye‟de 1-2‟yi geçmez. Bu 
hem haksız rekabettir, hem de sonuç olarak o ürüne 
olan güveni azaltır. 

Geleneksel gıda üretimi otomasyona yatkın 
değil. Bu durum onların yığın üretim yapmalarını 
engellemektedir. Örneğin tahin helvası bir aĢamada 
mutlaka elle yoğrulmak zorundadır. Bu güne kadar 
baĢarılı bir çözüm bulunamamıĢtır. 

Geleneksel gıda iĢletmelerinde genellikle iĢ 
bölümü çok yaygın ve ileri değildir. Buda endüstriyel 
üretimi engellemektedir.  

Bu iĢletmelerin gıda güvenliği ile ilgili sorunları 
vardır. HACCP gibi sistemleri olmaması, Gıda 
mühendisi çalıĢtıracak kapasitede olmamaları, 
Kalite kontrol ünitelerinin bulunmaması gibi 
nedenlerden dolayı bu sorunlarını çözmekte 
zorlanmaktadırlar. Buna ilaveten yığın üretim 
yapmaya zorlandıklarında yukarıda belirtildiği gibi 
daha baĢka gıda güvenliği zafiyetleri ortaya 
çıkmaktadır.  

 
 
Fırsatlar 
 

Yukarıda bahsedilen sorunlar beraberlerinde 
fırsatlar da getirmektedir. Her kriz fırsatını da yaratır. 
Örneğin Ülkemizin güzelliklerini biraz da deprem 
kuĢağında olmamıza borçluyuz. 

ĠĢletmelerin endüstri merkezlerinden uzak 
olması, kırsal alanda da bir istihdam olanağı 
sağlamaktadır. Eğer çeĢitli Ģekillerde (bilgi, teknoloji, 
sermaye, kalifiye eleman, çeĢitli eğitimler vb) 
desteklendikleri taktirde geleneksel gıda iĢletmeleri 
kırsal kalkınmaya çok önemli katkıları olacaktır. 
AB‟de bunun yaygın örnekleri vardır. Geleneksel 
gıda üretiminde geleneksel teknolojiye ait incelikleri 
bilen ustaların her yerde bulunmaması, sadece o 
ürünlerin geleneksel olarak üretildiği yerlerde 
bulunması, bir sorun olarak görülmekle birlikte 
endüstriyel olmayan bölgelerde imalat sanayinin 
insanları istihdam etmesine olanak sağlamakta ve 
onlara kalıcı ve güvenli iĢ olanakları sunmaktadır. 
Benzer Ģekilde bu iĢletmelerin emek yoğun 
iĢletmeler oluĢu yörede istihdama çok büyük katkıda 
bulunmaktadır. O ürünün yapılabilmesinin çoğu 
hallerde sadece o yörede olması, kırsal alandaki bu 
küçük iĢletmelerin geliĢmiĢ endüstriyel kuruluĢlarla 
rekabet edebilmesine, onlara rağmen ayakta 
kalabilmesine imkan vermektedir. Ancak buna 
rağmen geleneksel üretim tarzının ve iĢletmelerin 
özellikle haksız rekabete karĢı, büyük rakiplerine 
karĢı, taklit ve tağĢiĢe karĢı, ürünün özelliklerinin 
yitirilmesine karĢı korunmaya ihtiyacı vardır. Koruma 
tedbirleri doğru bir strateji ile uygulandığında 
geleneksel kültürümüz yaĢatılmıĢ olacak, kırsal 
kalkınma ve adil gelir dağılımı yeni bir araç 
kazanacak ve ülkemiz geleneksel ürünleri dünyaya 
tanıtılacak ve yeni ve istikrarlı gelir kaynaklarımız 
olacaktır. 
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Escherichia coli insan barsak florasının bir 

üyesidir ve dıĢkı kültürlerinden en çok üretilen 
bakteridir. Aynı zamanda sulu ishalden dizanteriye 
benzer ishale kadar değiĢen tiplerde ishallere, üriner 
infeksiyonlar, hemolitik üremik sendrom (HÜS), 
pnömoni, sepsis, menenjit vb. infeksiyonlara da yol 
açabilir. E. coli‟nin hem normal floranın üyesi olup 
hem de sıklıkla değiĢik infeksiyonlara yol açması 
merak konusu olmuĢ ve bu bakteri bilim adamları 
tarafından araĢtırmalar için model olarak seçilmiĢtir. 
Bakteri metabolizması, hücre bölünme süreci, hücre 
duvarı biyosentezi, bakteri genetiği ve diğer bir çok 
bilimsel çalıĢmada en çok incelenen bakteri E. 
coli‟dir. Bu araĢtırmalar sonucunda bakteri genomu 
tamamen belirlenmiĢtir. Genom sekanslamasında E. 
coli DNA‟sının %2‟sinin mobil genetik elemanlardan 
oluĢtuğu görülmüĢtür. Faj, plazmid ve 
transpozonlardan oluĢan bu genetik elemanların 
bakteri genomunun evriminden ve E. coli suĢlarının 
farklılığından sorumlu olduğu düĢünülmektedir. Bu 
hareketli genetik elemanların patojen olmayan E. coli 
suĢlarına yatay geçiĢi ile bu bakterilerin yeni virulans 
faktörlerini kazandığı ve patojen suĢlara dönüĢtüğü 
kabul edilmektedir. Bakteriler arasında aktarılan bu 
genler kromozom veya plazmidde küme halinde 
bulunduğu için bunlara patojenite adacıkları 
(pathogenity islands: PAI) denir. E. coli‟nin birbirinden 
farklı klinik tablolara yol açan ve bir dizi özgün 
virulans faktörü taĢıyan patotipleri (veya virotipleri) 
bulunur. Her bir patotipte yer alan E. coli suĢlarının 
serogrupları o patotipe özgüldür. Bunlar 
enterotoksijenik E. coli (ETEC), enteropatojenik E. 
coli (EPEC), enterohemorajik E. coli (EHEC), 
enteroinvazif E. coli (EIEC), enteroagregatif E. coli 
(EAEC veya EAgEC) olmak üzere en az beĢ patotip 
(veya virotip) içinde sınıflandırılır. Ġshal yapan farklı 
patotiplerin hücreye tutunma ve virulans 
mekanizmaları birbiriyle örtüĢebildiği gibi (Örn: Ortak 
adezinler, benzer toksinler) E. coli suĢlarında 
tanımlanan patojenite mekanizmaları diğer bazı 
bakterilerle ortak da olabilir. Örn: ETEC toksini ile 
kolera toksininin benzerliği, EIEC ve Shigella‟nın 
invazyon mekanizmalarının benzerliği, EHEC ve 
Shigella dysenteriae‟nin Shiga toksini salgılaması, 
EHEC ve EPEC‟in kullandığı tip 3 sekresyon 

sistemini (Type 3 secretion system: T3SS) 
Salmonella, Shigella, Yersinia türlerinin de 
kullanması gibi (Willke, 2008). 
 

 

 
EHEC 
 

Enterohemorajik Escherichia coli (EHEC), Shiga 
toksin (verotoksin) üreten E. coli‟lere verilen isimdir. 
E. coli'nin özel bir serotipi olan E. coli O157:H7 
günümüzdeki en önemli gıda kaynaklı patojen olarak 
kabul edilmektedir. Bakteri özellikle çocuklar ve 
yaĢlılarda ölümle sonuçlanan vakalara neden 
olmaktadır (Anon., 2011a).  

Ġlk olarak 1975 yılında ve daha sonra da 1978-
1982 yılları arasında, diyarenin gözlendiği 
hastalardan Centers for Disease Control (CDC) 
tarafından izole ve identifiye edilmiĢtir. E. coli 
O157:H7‟nin tam anlamıyla insan patojeni olarak 
tanımlanması, 1982 yılında Oregon (26 vaka) ve 
Michigan‟da (21 vaka) yetersiz ısıl iĢlem görmüĢ 
kontamine hamburgerlerin tüketilmesinden 
kaynaklanan 2 adet gastroenterit salgınında identifiye 
edilmesiyle ortaya konulmuĢtur. Ancak 1993‟de, 
Washington, Idoha, Nevada ve California 
eyaletlerindeki, fast food restoranlarda yetersiz 
piĢirilmiĢ hamburgerlerin tüketiminden kaynaklanan, 
toplam 732 kiĢinin etkilendiği, bunlardan 195‟inin 
tedaviye ihtiyaç duyduğu, 4 çocuğun da öldüğü 
salgından sonra, E. coli O157:H7‟den kaynaklanan 
gıda zehirlenmeleri daha büyük bir önem kazanmıĢtır 
(Podolak ve ark., 1998).  

EHEC 

(Enterohemorajik Escherichia coli) 

ve Önemi 
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Genel Özellikler 
 
Escherichia coli (E. coli), gram negatif, 

Enterobacteriaceae ailesi içerisinde Escherichia 
genusuna bağlı, fakültatif anaerob, çoğunlukla 
hareketli, sporsuz, çubuk Ģeklinde bir bakteridir. Son 
yıllarda, konakçı hücrelerine bakteriyel yapıĢma 
modellerini, bağlanmanın etkilerini, toksin üretimi ve 
yayılmasını kapsayan virulens faktörlerini içeren 
virotipik sınıflandırmaya göre, gastrointestinal 
hastalıklara yol açan E. coli‟nin 5 virotipi bildirilmiĢtir. 
Bunlardan biri EHEC (Enterohemorajik E. coli)‟tir. 
50‟den fazla serotipi bulunan EHEC‟in insanlarda 
Hemorajik kolitis (HC), Hemolitik üremik sendrom 
(HUS) ve Trombotik trombositopenik purpura (TTP) 
oluĢturabilmektedir. En yaygın örneği O157:H7 
suĢudur. 
 

 
 
 

E. coli O157: H7 gram negatif basil, fakültatif 
anaerob, 37°C‟de pH 7,2‟de optimum üreyen, 
hareketli, %6,5 NaCl içeren ortamda geliĢebilen, 
donma sıcaklığına dirençli, ıĢınlamaya ve ısısal 
uygulamalara dirençsiz bir bakteridir. E. coli 
O157:H7‟yi diğer E. coli suĢlarından ayıran 3 temel 
kültürel özellik; 24 saatte sorbitolü fermente 
etmemesi, flurojenik ürünün oluĢumuna yol açan 4-
methyl umbelliferone glukuronide‟i (MUG) hidrolize 
eden β-glukuronidase enzim aktivitesine sahip 
olmaması ve 44-45°C‟lerde zayıf geliĢmesidir (Anon., 
2011). Optimum geliĢme pH‟ı 7.0 olan E. coli 
O157:H7‟nin, pH 4.5-9.0 aralığında geliĢtiği ortaya 
konulmuĢtur. Bakterinin 7-10°C‟lerden 50°C‟lere 
kadar geniĢ bir aralıkta geliĢebildiği, optimum üreme 
ısısının 37°C olduğu bildirilmektedir. Ayrıca, pH 4.4 
ve altındaki asidik gıdalarda, 0.95 ve altındaki su 
aktivitesi değerlerinde geliĢebilmekte, orta derecedeki 
tuzda (% 6.5 NaCl) canlılığını sürdürebilmektedir. E. 
coli O157:H7‟nin, gıdalarda ısı, soğutma, dondurma, 
asit ortam ve düĢük pH‟a maruz bırakılarak 
yıkımlanabildiği bildirilmektedir. Yapılan bir 
çalıĢmada, -80 ve -20°C‟lerde dondurulmuĢ 
kıymalarda, 9 ay boyunca geliĢimini sürdürebildiği 

tespit edilmiĢtir. DüĢük pH ve düĢük ısılardaki 
depolamalarda bile canlı kalabildiğinden tavuk eti ve 
kıymaların dondurularak saklanması patojenin ısıya 
karĢı dayanıklılığını arttırdığı için dondurma ile 
yıkımlanamadığı ortaya konulmuĢtur. Bakterinin 
aside adaptasyonu ve depolama ısısındaki 
canlılığının araĢtırıldığı bir çalıĢmada, bakterinin 
suĢlarına ve depolama ısılarına bağlı olarak canlılığı 
arttırdığı ve suĢların 5°C‟de 23°C‟den daha uzun süre 
canlı kaldığı tespit edilmiĢtir.. Yapılan bir baĢka 
çalıĢmada E. coli O157:H7‟nin mayonez, elma 
sirkesi, peynir, yoğurt, et ürünleri gibi düĢük pH 
değerlerine (≤ 4.5) sahip fermente gıdalarda bile 
canlılığını belli bir süre koruduğu bildirilmiĢtir. 

E. coli O157:H7, Shigella dysanteria tip I 
tarafından üretilen toksine benzerliğinden dolayı 
Shiga benzeri toksin (Shiga like toxin-SLT) olarak da 
bilinen vero sitotoksin veya verotoksin (VT) üretimi ile 
dikkat çekmektedir. Bu bakteri, biyokimyasal olarak 
birbirlerine oldukça benzeyen, protein sentezini 
inhibe eden,Vero ve HeLa hücrelerine karĢı aktif olan 
Shiga benzeri toksin 1 (VT 1) ve Shiga benzeri toksin 
2 (VT 2) olmak üzere 2 adet güçlü toksin 
üretmektedir. Ayrı ayrı ya da birlikte üretilen VT1 ve 
VT2‟nin farklı molekül ağırlıklarına sahip 2 alt ünitesi 
bulunmaktadır. Ayrıca VT 2‟nin çeĢitli varyansları da 
identifiye edilmiĢtir. Kolonda aktif olan bu toksinler, 
endotelial hücrelere bağlanarak HC (hemarojik kolit) 
oluĢturmaktadır. Buna ilaveten yapılan hayvan 
denemelerinde HC ve HUS‟a neden olan E. coli 
O157:H7 tarafından üretilen en etkili toksinin VT 3 
olarak adlandırılan toksin olduğu bildirilmiĢtir. EHEC, 
Shigatoksin üreten E. coli (STEC) veya Vero toksin 
üreten E. coli (VTEC) olarak da adlandırılmaktadır. 
EHEC'nin özellikle yaz aylarında A.B.D., Kanada ve 
Japonya gibi geliĢmiĢ ülkelerde ciddi morbidite ve 
mortaliteye neden olduğu bildirilmiĢtir (Temelli, 2002). 

 
E. coli O157:H7'nin BulaĢma Kaynakları 

 
Bu patojenin baĢlıca kaynağının daha çok genç 

sığırlar olmak üzere koyun, keçi, geyik, kuzu, tavuk, 
domuz, kedi, köpek ve martılar olduğu 
bildirilmektedir. Genelde dıĢkıdaki yaygınlığın % 0-10 
oranında değiĢmekle beraber, genç hayvanlarda 
daha fazla olduğu, sığır dıĢkısında 5°C‟de 70 güne 
kadar canlılığını koruyabildiği ve verotoksin üretme 
kapasitesini kaybetmediği ortaya konulmuĢtur. 
Epidemiyolojik olarak insanlara geçiĢ, direkt olarak 
meslekle ilgili hayvanla temas Ģeklinde, indirekt 
olarak dıĢkı ve atıklarla kontamine olmuĢ gıdaların, 
içme ve halka açık yüzme havuzu olarak kullanılan 
suların alınması durumunda, çiğ ya da yetersiz 
piĢirilmiĢ gıdaların hazırlanması sırasında temas 
edilen araçlar veya eller vasıtasıyla oluĢabilen çapraz 
kontaminasyonlar ile ve en önemlisi kiĢiden kiĢiye 
temas (oral-fekal yolla) aracılığıyla olmaktadır. Ayrıca 
asemptomatik taĢıyıcı olan enfekte insanlar da 
patojenin geçiĢinde rol oynamaktadırlar. 



  

 10 

E. coli O157:H7 enfeksiyonlarının önemli bir 
kaynağı, hayvansal orijinli gıdalardır. Bu patojenin 
geçiĢindeki baĢlıca gıdalar; sığır eti ve ürünleri ile 
iĢlenmemiĢ çiğ süt ve ürünleridir. Bir çok salgında, 
yetersiz piĢirilmiĢ hamburgerlerin Ģüpheli gıda olduğu 
bildirilmektedir. Bunun yanında soğuk sandviçler, hot 
dogs, rosto, kurutulmuĢ kürlenmiĢ salam, kurutulmuĢ 
fermente sucuk, çiğ sütten yapılan peynirler, yoğurt, 
alfalfa ve beyaz turp filizi, pastörize olmayan meyve 
suları (elma, portakal), çiğ taze meyve ve sebzeler 
(marul), mayonez, elma Ģırası, piĢmiĢ mısır, kanatlı 
hayvan, domuz, geyik, kuzu etleri de çeĢitli 
salgınlarda kaynak olarak gösterilmektedir (Temelli, 
2002). 

Meyve sebzelerin EHEC kontaminasyonu, sığır 
ve diğer ruminantların ekili alanlara girmeleri, 
hayvansal gübre kullanımı, arazi sulamada atık 
suların kullanılması ve ugun olmayan koĢullarda 
depolama ve taĢıma sonucunda Ģekillenmekte, 
uygulanan kesme ve dilimleme iĢlemleri bakterinin 
geliĢmesine olanak sağlamaktadır (Anon 2011b; 
Temelli 2002). 
 

 
 
 
EHEC'nin Sebep Olduğu Enfeksiyonlar ve 
Belirtileri 
 

ġiddetli karın ağrısı, sulu ishal, kanlı ishal, 
hemorajik kolit (HC), hemolitik üremik sendrom 
(HÜS), akut böbrek yetmezliği gibi birçok farklı klinik 
tabloya yol açabilir. Genellikle karın ağrısı ve sulu 
ishal Ģeklinde baĢlayan yakınmalar birkaç gün içinde 
kanlı ishal halini alır. Hastalığın seyrinde genellikle 
ateĢ görülmez. Hastalık çocuklarda (5 yaĢ altı) ve 
yaĢlılarda (65 yaĢ üstü) daha ağır seyreder. Genç 
eriĢkinlerde genellikle kendini sınırlayan ishal 
görülürken çocukların ve yaĢlıların %10‟unda HÜS 
görülür. HÜS, akut böbrek yetmezliğine ve yoğun 
transfüzyon ihtiyacına yol açar. Bu dönemde destek 
tedavisi uygulanır. Antibiyotik tedavisi ve barsak 
hareketini durduran ilaçlar kesinlikle 
kullanılmamalıdır. Bazı hastalarda HÜS kronik 
böbrek yetmezliği ile sonuçlanırken olguların %3-5‟i 
kaybedilir. Bu klinik tabloya en sık yol açan EHEC 

serotipi O157:H7‟dir. Bu serotip dıĢındaki bakteriler 
de nadiren benzer klinik tabloya yol açabilirler (Anon., 
2011c). A.B.D.‟nde her yıl yaklaĢık 20.000 adet 
enfeksiyon vakası ve 250 adet HUS ve çeĢitli 
komplikasyonlara bağlı ölümler görüldüğü 
bildirilmektedir. Organizmanın enfektif dozu tam 
olarak bilinmemekle birlikte, mevcut salgınlardan elde 
edilen verilere göre, bu dozun 10-100 organizma gibi 
çok düĢük düzeylerde olduğu bildirilmektedir (Anon., 
2011d). 
 

 
 
Gıdalarda E. coli O157:H7 Aranması 

 
Ülkemizde uygulanan gıda mevzuata göre E. 

coli O157:H7 bakterisi 25 g (ya da ml) numunede 
bulunmamalıdır. Buna göre bakterinin sayısı 
önemizdir.  

Var/yok analizleri; selektif zenginleĢtirme, selektif 
katı besiyerine ekim, izolasyon, biyokimyasal 
identifikasyon ve serolojik yöntemlerle doğrulama 
aĢamalarında gerçekleĢtirilmektedir. Gıda 
maddelerinde bulunan diğer refakatçi bakterilerin E. 
coli O157:H7‟yi maskeleyebilmesi ve yalancı negatif 
sonuçlar alınabilmesi nedeniyle analizlerde giderek 
daha duyarlı olan enzimatik, genetik ve serolojik 
yöntemler kullanılmaktadır.  

Ecoli O157:H7, önemi nedeniyle gıda 
mikrobiyolojisi alanında en çok çalıĢılan bakterilerden 
biridir. Bu serotipin standart kültürel yöntemlerle 
belirlenmesinde ele alınan iki kriter sorbitolü 
kullanamaması ve MUG reaksiyonunun negatif 
olmasıdır. Bu iki temel reaksiyon ile katı besiyerinde 
geliĢen koloniler arasından muhtemel E. coli 
O157:H7 serotipleri seçilebilir. Selektif zenginleĢtirme 
ve özellikle selektif katıbesiyerine ekim aĢamasında 
ise sefiksim-tellürit katkısı yaygın olarak 
kullanılmaktadır.  

Selektif katıbesiyerinden elde edilen tipik 
koloniler mutlaka biyokimyasal ve/veya serolojik 
testler ile doğrulanmalıdır. Gıdalarda sorbitol negatif 
bakteriler arasında Enterobacteriaceae familyasının 
pek çok üyesi olduğu ve bunların selektif katı 
besiyerlerinin çoğunda geliĢebileceği 
unutulmamalıdır.  
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Sorbitol ve floresan negatif kolonilerin E. coli 
O157 serotipi olması mümkündür. Bu koloniler lateks 
testi ile kontrol edilir. Pozitif sonuç sadece O157 
serotipini gösterir. Lateks testinde Esherichia 
hermannii‟nin de pozitif sonuç verebileceği 
unutulmamalıdır. H7 serotipinin belirlenmesi için 
ayrıca H7 antiserumu ile test yapılmalıdır. Gıdalardan 
H7 serotipi olmayan pek çok O157 serotipinin izole 
edildiği unutulmamalıdır (Anon., 2011b). 
 
E. coli O157:H7 Enfeksiyonunun Kontrolü ve 
Önleme Yolları 
 

E. coli O157: H7‟nin temel kaynağının sığırlar 
olduğu düĢünüldüğünde öncelikli önlemlerin besi 
çiftliklerinde ve mezbahalarda alınması gerekir. 
Ahırların temizliğine özen gösterilmelidir. Süt sağımı 
sırasında inek mümkün olduğu kadar temiz olmalı ve 
süte E. coli O157: H7‟nin kontaminasyonu 
engellenmelidir. Hayvanlara verilen yemlerde E. coli 
O157: H7 kontaminasyonu olmamalıdır. Hayvan 
gübrelerinden veya diğer kaynaklardan suya fekal 
kontaminasyon engellenmeli, atık sular mutlaka 
arıtılmalıdır. 

Kesimden önce hayvan iyice temizlenmeli, 
kasaplar kesim sırasında karkasa fekal bulaĢmayı 
engelleyecek iyi kesim teknikleri kullanmalıdır. Ayrıca 
karkaslar arasında kontaminasyonun engellenmesi 
için temiz kesim malzemeleri kullanılmalıdır. 

Tarım alanlarında eğer mahsul çiğ olarak 

tüketiliyor veya yeterli ısıl iĢlem uygulanmadan 
tüketiliyorsa bu alanlarda kesinlikle hayvan 
dıĢkısından elde edilen gübreler kullanılmamalıdır. 
Ayrıca fekal kontaminasyon tehlikesi varsa dalından 
toprağa düĢen meyveler toplanmamalıdır. 

Üretilen mamule uygulanan muhafaza 
yöntemleri gıdanın güvenliğini sağlamıyorsa, gıdaya 
E. coli O157: H7‟nin yok edilmesini sağlayan bir iĢlem 
mutlaka uygulanmalıdır. 

Aynı zamanda, gıda iĢletmelerinde personelin 
hijyen eğitimi, iyi üretim tekniklerinin uygulanması 
(GMP), bakteriyel çoğalmayı önlemek için uygun 
koĢullarda muhafaza ve tüketimden önce gıdanın 
yeterince piĢirilmesi, patojen E. coli‟den kaynaklanan 
hastalıklardan korunmak için önemli kriterlerdir. E. 
coli O157:H7 enfeksiyonlardan korunmak için 
özellikle sığır eti piĢirilirken, etin merkez sıcaklığının 
68.5°C‟a ulaĢması önemlidir. 
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Mikotoksinler, küfler tarafından oluĢturulan 

ikincil toksik bileĢiklere verilen genel isimlerdir. 
Mikotoksinler, gıda ve yemlerde bulunan kimyasal 
etkenler içerisinde insan ve hayvan sağlığını tehdit 
eden en ciddi tehlikelerden biridir. Tarımsal 
ürünlerde mikotoksin oluĢumu, uygun koĢullarda 
ürüne bağlı olmak üzere, hasattan tüketime kadar 
hemen her aĢamada meydana gelebilmektedir. 
Mikotoksinler, gıda güvenliğinin sağlanması 
açısından kontrol altına alınması gereken önemli 
sorunlardan biridir. Ġnsan ve hayvan sağlığı 
açısından önemli olan fındık, antep fıstığı, kuru 
incir, siyah zeytin, kırmızı toz ve pul biber gibi ihraç 
ürünlerinin yanında süt ve süt ürünleri ve baĢta 
mısır olmak üzere diğer tahıl ürünleri 
mikotoksinlerle kontamine olabilmektedir. Bugün 
bilinen 300‟den fazla mikotoksin olmasına rağmen, 
bunlardan beĢ veya altı tanesi çok önemlidir. 
Önem derecesine göre sıralama ülke ve bölgelere 
göre farklılık göstermekle birlikte aflatoksinler, 
okratoksin A (OTA), fumonisinler, trikotesenler ve 
Zearalenonun birinci derecede önemli 
mikotoksinler olduğu konusunda araĢtırıcılar görüĢ 
birliğine varmıĢlardır (Oruç, 2005). 
 

 
 
Zearalenon, dünyanın her iklim bölgesinde 

bulunabilen küf mantarı fusariumların bir 
metabolitidir. Fermentasyon östrojenik madde veya 
F-2 toksini adları ile de bilinmektedir. Bu küf 

metaboliti direk bir toksin olmaktan çok hormon 
benzeri kimyasal yapı gösterir. Zearalenon‟un 1-5 
ppm‟lik düzeyleri canlılarda fizyolojik hasarlar 
meydana getirebilmektedir. Bu düzeyde 
Zearalenon içeren mısırların tüketimi hormon 
düzenini bozarak, üreme sistemleri üzerinde 
tahribat yapmaktadır. Küflü yemlerde mevcut 
olduğundan hayvanlarda bir seri östrojenik 
hastalıklar görülmektedir. Zearalenon, doğal olarak 
kontamine olmuĢ mısır, buğday, arpa, yulaf, 
çavdar, kuru ot ve darı da bulunur. Ayrıca bazı 
fermente ürünlerin ve biranın da Zearalenon 
kalıntısı içerdiği bazı araĢtırıcılar tarafından 
belirtilmiĢtir. Zearalenon kalıntılarının süt, tavuk eti, 
tavuk karaciğeri ve yumurta gibi hayvansal orijinli 
gıda maddelerinde varlığı çok sayıda araĢtırmacı 
tarafından bildirilmiĢtir (Topçu ve Tayfur, 1999). 
 

 
 

Zearalenon bir grup doğal ürünle birlikte 
makrosiklik rezorsiklatlar içerisinde yer almakta 
olup, kimyasal ismi “6- (10 – hidroxy – 6 – oxo – 
trans – 1 – undecenyl) – β – resorcylic acid 
lactone”dur. Kapalı formülü C18H22O5 olup, saf 
halde beyaz kristaller halindedir. Zearalenon ve 
doğal olarak oluĢan bazı türevlerine ait formüller 
Ģekilde görülmektedir (Zinedine ve ark., 2007).  

Zearalenon, ılıman ülkelerde toprakta yaygın 
olarak bulunan Fusarium graminearum, Fusarium 
culmorum, Fusarium cerealis, Fusarium equiseti, 
Fusarium crookwellense ve Fusarium semitectum 

Zearalenon 
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türleri tarafından sentezlenen steroid yapıda 
olmayan östrojenik bir mikotoksindir (Zinedine ve 
ark., 2007). 
 

 
 

Fusarium küflerinin çoğu toksijenik türleri 
hububatların baĢlıca patojenleridir. Buğday ve arpa 
tanesinin kurumasına ve mısır tanesinin 
çürümesine neden olurlar. Global tahıl ticareti 
sırasında küfler bir ülkeden diğerine yayılarak artıĢ 
gösterebilirler. Bununla birlikte bu risk, Fusarium 
küfleri dikkate alındığında muhtemelen depo 
küflerine göre daha düĢük olmaktadır. Hasat 
zamanından önce tarladaki enfekte hububat 
Zearalenon birikmesine neden olmakla birlikte, çok 
sayıda çalıĢma, tarladaki geliĢimden ziyade uygun 
olmayan depolama koĢullarının sonucu olarak 
mısır bazlı bazı hayvan yemlerinde doğal olarak 
oluĢan yüksek Zearalenon düzeyine iĢaret 
etmektedir (Zinedine ve ark., 2007). 

 
 

 
 

ġekil 1. Zearalenon‟un ve türevlerinin kimyasal yapısı: (a) 
zearalenon (ZEA), (b) α-zearalenol (α-ZEA), (c) β -zearalenol 
(β-ZEA), (d) zearalanone (ZAN), (e) α -zearalanol (α-ZAL) ve (f) 
β-zearalanol (β-ZAL). 

 
 

BaĢlıca tüketilen gıdalarda ortalama 
Zearalenon düzeyleri göz önüne alındığında 
günlük ortalama tüketim miktarları yetiĢkinlerde 
0.8-29 ng/kg v.a., çocuklarda günlük ortalama alım 
miktarları 6-55 ng/kg v.a. olarak bildirilmiĢtir. 
FAO/WHO ortak komitesi, domuzlarda 15 günlük 
çalıĢmada elde edilen etki görülmeyen limit 
değerini, 40 µg/kg v.a/gün, temel alarak, 
Zearalenon için geçici olarak kabul edilebilir günlük 

alım miktarını 0.5 µg/kg v.a. olarak bildirmiĢtir. 
Komite, Zearalenon ve metabolitlerinin toplam alım 
miktarının bu değeri aĢmaması gerektiğini 
önermektedir (Zinedine ve ark., 2007). 

Zearalenon oral alımlardan sonra hızlı bir 
Ģekilde absorbe edilir. Zearalenon‟un hayvanlarda 
iki önemli biotransformasyon yolu olduğu 
bildirilmiĢtir. 
1) α-ZEA ve β-ZEA oluĢumuyla sonuçlanan 

hidroksilasyon, 3α- ve 3β-hydroxy-steroid 
dehydrogenase tarafından katalizlendiği 
sanılmaktadır.  

2) ZEA ve metabolitlerinin glukuronik asit ile 
konjugasyonu, uridine diphosphate glucuronyl 
transferase tarafından katalizlenir (Zinedine ve 
ark., 2007). 
Domuzlarda ve insanlarda muhtemel olarak, 

oral alımlardan sonra ZEA hızla absorbe edilir ve 
intestinal hücrelerde metabolize edilir. Bu 
hücrelerde ZEA, glukuronik asit ile konjuge olan α-
ZEA, β-ZEA, α-ZAL ve β-ZAL metabolitlerine 
indirgenir (Zinedine ve ark., 2007). 
 
 

 
 
 

Fare, sıçan ve domuzlarda oral alımlardan 
sonra Zearalenon‟un akut toksisitesi (oral LD50 
değeri >2000-20 000 mg/kg v.a.) oldukça düĢük 
kabul edilmektedir. 90 günlük oral toksisite 
çalıĢmalarında ZEA veya metabolitlerinin östrojen 
reseptörleriyle etkileĢimi görülmektedir. 
AraĢtırmalar, Zearalenon‟un östrojen reseptörlerini 
içeren göğüs kanser hücrelerinin geliĢimini teĢvik 
etme potansiyeline sahip olduğunu göstermiĢtir. 
Göğüs kanseri oranının artmasıyla birlikte dünyada 
yaygın olarak gıda maddelerinde yüksek 
konsantrasyonlarda ZEA bulunması, ZEA 
alımlarının göğüs kanseri oluĢumuna katkıda 
bulunduğu tezini desteklemektedir (Zinedine ve 
ark., 2007). 

Zearalenon‟un mitokondri ve/veya lizozomları 
hedef aldığı, lipit peroksidasyonuna, hücre 
ölümüne neden olduğu, protein ve DNA sentezini 
inhibe ettiği rapor edilmiĢtir (Zinedine ve ark., 
2007). 
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Kontamine gıdalar ve yemlerde Zearalenon‟un 
toksik etkilerini fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
metotlar kullanarak azaltmak veya ortadan 
kaldırmak için uygulanan detoksifikasyon 
stratejileri gıda güvenliğini geliĢtirmede, ekonomik 
kayıpları önlemede ve kontamine gıdaları 
değerlendirmede çok önemlidir. Yaygın 
mikotoksinlerin yüksek ozon (O3) 
konsantrasyonunda parçalanması ve 
detoksifikasyonu araĢtırılmıĢtır. Zearalenon‟un 15 
saniyede parçalandığı bildirilmiĢtir. Ek olarak, bu 
bileĢiklerin toksisitesi 15 saniye ozon uygulaması 
ile önemli ölçüde azaltılmaktadır. Kontamine 
mısırlarda Zearalenon‟un parçalanması için 
H2O2‟in etkinliği farklı konsantrasyonlarda 
çalıĢılmıĢtır. Zearalenon‟un parçalanma yüzdesi 
H2O2 konsantrasyonuna, sıcaklığa ve uygulama 
süresine bağlıdır. Hububat bazlı gıdalarda ZEA 
düzeyi ekstrüzyon iĢlemi ile önemli ölçüde 
azalmaktadır. Mısır ürünlerinde bu iĢlem 
Zearalenon‟un %83‟ünü indirgemektedir. Bununla 
birlikte, hububat bazlı ürünlerde kullanılan 
ekstrüzyon iĢleminin, Zearalenon‟un toksisitesini 
ve biyolojik aktivitesini azaltmak veya tamamen 
ortadan kaldırmak için araĢtırılmasına gereksinim 
vardır. ZEA toksisitesini azaltmak için çok yeni 
uygulamalardan bir tanesi de nutrisyonel inert 
sorbent ilavesidir (Zinedine ve ark., 2007). 

 

 
 
Bakteri, küf ve mayaları içeren 

mikroorganizma türleri Zearalenon‟u α-ZEA ve β-
ZEA‟a dönüĢtürebilirler. Bununla birlikte, bu 
transformasyon detoksifikasyon olarak kabul 
edilmemektedir. Bu metabolitlerin östrojenik 

aktiviteleri ZEA ile benzerdir (Zinedine ve ark., 
2007). 

KarıĢık bakteri kültürünün kültür ortamında 
Zearalenon‟u tamamen parçaladığı rapor edilmiĢtir. 
Son zamanlarda, Zearalenon‟un birkaç Rhizopus 
izolatı tarafından tamamen parçalandığı 
bildirilmiĢtir. Ġleri çalıĢmalar Zearalenon‟u 
parçalayan enzimlerin tanımlanmasını 
gerektirmektedir. ġimdilerde, 4 günlük laktik asit 
fermentasyonunun mısırda ZEA konsantrasyonunu 
%68-75 oranında azalttığı rapor edilmiĢtir. Bununla 
birlikte, Zearalenon‟un indirgenmesi, toksinin olası 
toksik etkisini önemli ölçüde değiĢtirmeyebilir 
(Zinedine ve ark., 2007). 
 
 

 
 
 

FAO‟ya göre, 1996‟da 6 ülke ZEA ile ilgili 
düzenleme yaparken, 2003 yılında 16 ülke gıdalar 
ve yemlerde düzenleme yapmıĢlardır. Mısır ve diğer 
hububatlarda ZEA limitleri 50-1000 µg/kg arasında 
değiĢmektedir. Fransa‟da hububat ve ürünlerinde 50 
µg/kg ve yağlarda 200 µg/kg, Ġtalya‟da bebek 
gıdalarında 20 µg/kg ve hububatlarda 100 µg/kg, 
Rusya‟da buğday, arpa, darı ve mısırda 1000 µg/kg 
ZEA için limit değerleri bulunmaktadır (Zinedine ve 
ark., 2007). Türkiye‟de, Türk Gıda Kodeksi gıda 
maddelerindeki bulaĢanların maksimum limitleri 
hakkındaki 2008/26 nolu tebliğde ZEA için 
düzenlemeler yapılmıĢtır. Bu tebliğe göre, bebek ve 
küçük çocuk ek gıdaları için 20 µg/kg, mısır hariç 
iĢlenmemiĢ tahıllar için 100 µg/kg, iĢlenmemiĢ mısır 
için 350 µg/kg ZEA limit değerleri belirlenmiĢtir 
(Anon., 2011). 
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1. GiriĢ 
 

Son yıllarda tüketici tercihi en az düzeyde iĢlem 
görmüĢ, doğal ve beslenme fizyolojisi açısından 
kaliteli gıdaların tüketimi yönünde değiĢmektedir. 
Gıda maddelerinin dayanıklı hale getirilmesinde yeni 
mikrobiyal inaktivasyon ve gıda koruma yöntemleri 
gündeme gelmektedir. Tüketicilerin taze veya doğala 
yakın gıdaları tercih etmeleri nedeni ile klasik ısıl 
iĢlemlerle mikrobiyal inaktivasyon iĢlemine alternatif 
olabilecek yeni yöntemler de gıda güvenliğinin 
sağlanmasında kullanılmaktadır.  

 
2. Gıda Endüstrisinde Kullanılan Yeni 
Ġnaktivasyon Metotları 
 

2.1. Yüksek Basınç Uygulamaları 
Gıdalarda uygulanan yüksek basınç (HHP) 

uygulamaları, 500‟den 10.000 bara kadar değiĢim 
göstermektedir (Sağnıç ve ark., 2008). Basınç 
uygulaması ambalajlı ya da ambalajsız gıdalar için 
yapılabilmektedir. Uygulama ile hidrojen ve iyonik 
bağlar zarar görmekte, mikroorganizmaların hücre 
zarında, genetik materyallerinde, enzimlerde ve 
morfolojilerinde bazı değiĢimlere neden olmaktadır.  
 
 

 

2.2. Ultrasonik Ses Uygulamaları 
20 kHz veya daha yüksek frekanslı basınçlı 

dalgalara ultrasonik ses dalgaları adı verilmektedir. 
Mikroorganizmalar üzerine ölümcül etkisi 
membrandaki incelme, bölgesel ısınma ve serbest 
radikal oluĢumundan kaynaklanmaktadır. Uygulama 
ile oluĢan Ģok dalgalar uygulamanın bakteriosidal 
etkisini oluĢturmaktadır (Piyasena ve ark., 2003).  
 

 
 

2.3. Vurgulu Elektrik Alan 
Vurgulu elektrik alan (PEF) tekniği 2 elektrot 

arasına yerleĢtirilen gıda maddelerine kısa sürelerde 
(1-100 μs) yüksek elektrik voltaj uygulaması (10-50 
kV/cm) ile gerçekleĢtirilmektedir (Alvarez ve ark., 
2000). ĠĢlemin etkinliği süreye, vurgu Ģiddeti ve sıklığı 
ile uygulama sıcaklığına ve gıdanın yapısına bağlıdır. 
PEF ile yapılan birçok araĢtırmada 15 ve 80 kV/cm 
elektrik alan, vurgu sıklığı 1-100 arasında değiĢmek 
sureti ile 1-100 μs süreyle uygulandığında bakterilerle 
enzimlerin inaktivasyonu için yeterli bulunmuĢtur 
(Wesierska & Trziszka, 2007). PEF uygulaması ile 
hücre zarının elektriksel potansiyeli değiĢmekte ve 
hücre membranında yük ayrılması olmaktadır 
(Cserhalmi ve ark., 2002; Sağdıç ve ark., 2008). 

Gıda Güvenliğinde Yeni YaklaĢımlar 
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2.4. Ġyonize Radyasyon 
 
Bu uygulamada radyasyon, gıdanın içinden 

geçerken, atom ve moleküllerle çarpıĢarak etkileĢir. 
Co

60
 ve Cs

137
 gibi kaynaklarla gıdalara düĢük (≤1 

kGy), orta (≤10 kGy) veya yüksek (≥10 kGy) olmak 
üzere farklı dozlarda radyoaktivite uygulanır 
(Senorans ve ark., 2003; Sağdıç ve ark., 2008). 
 

 
 

2.5. Diğer Metotlar 
 
2.5.1.Engel Teknolojisi 
Engeller Teknolojisinin temel prensibi, gıdaların 

muhafazasında sterilizasyon, derin dondurma gibi 
çok yüksek düzeyde tek bir etken kullanmak yerine 
daha düĢük düzeyde daha fazla sayıda etkenden 
yararlanmaktır. Bu nedenle engeller teknolojisi tek bir 
teknoloji olarak değil, birçok teknolojinin en etkili ve 
ekonomik kombinasyonu olarak görülmelidir. 
ÇalıĢmalarda kullanılan engeller ısı uygulaması, su 
aktivitesi, pH, redoks potansiyeli, koruyucu 
kullanılması, rekabetçi ortam yaratılması, gıdanın 
besin değeridir.  

 
2.5.2. Antimikrobiyal Paketleme 
Antimikrobiyal paketleme, çabuk bozulabilen 

gıdaların raf ömrünü uzatmak amacıyla uygulanan, 
mikroorganizma geliĢimini önleyen sistemdir. 
Hayvansal (laktoperoksidaz, lisozim, kitozan), bitkisel 
(esansiyel yağlar, ester grupları, baharatlar, yabani 
otlar) ve mikrobiyal kökenli (nisin) doğal 
antimikrobiyaller mikroorganizma inhibisyonunda 
kullanılmaktadır. Aktif paketleme teknolojisinin bir 
uygulaması olan antimikrobiyal paketleme sistemleri, 
antimikrobiyal ajanlar, paketleme materyaline 
eklenerek, film matriksine eklenerek veya ambalaj 
içerisine küçük torbacıklar eklenerek oluĢturulur 
(Kandemir, 2006).  

 
2.5.3. Yenilebilir Film ve Kaplamalar 
Yenilebilir film ve kaplamalar gıdayı çevreleyen 

veya gıda bileĢenlerinin arasında yer alan, gıda ile 
tüketilebilen ince katmanlar olarak tanımlanmaktadır 
[Krochta ve De Mulder- Johnston, 1997; Kandemir, 
2006]. Yenilebilir film ve kaplamaların kullanım amacı 

nem, gaz, lipid ve aroma migrasyonunu önlemektir. 
Yenilebilir film ve kaplamalar, tüketim sırasında 
olumsuz etki yaratmamak için mümkün olduğunca 
kokusuz, tatsız, renksiz, saydam, berrak olmalı, gıda 
maddesi ile uyum göstermelidir. 
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2010 yılında mikrobiyolojik analizler 
laboratuarı bünyesinde faaliyete baĢlayan 
laboratuvarımız 2011 yılı temmuz ayında inĢa 
edilen yeni laboratuarında “Moleküler Biyoloji 
Laboraruvarı” adı altında hizmet vermeye devam 
etmektedir. 

Laboratuvarımız Numune Kabul ve 
Raporlama, Homojenizasyon, Ġzolasyon, PCR ve 
PCR sonrası olmak üzere dört (4) bölümden 
oluĢmaktadır. Laboratuvarımız Class 100000 
standartlarında inĢa edilmiĢ olup, moleküler 
biyolojik çalıĢmalar için gereken altyapı ve 
donanıma sahiptir. Homojenizasyon ve tartım 
odası, Ġzolasyon odası ile PCR ve PCR sonrası 
iĢlemler bölümlerinde pozitif basıncı sağlayan 
sistemler mevcuttur. 
 
 

 
 
 
1. Numune Kabul ve Raporlama: NKRD 

(Numune Kabul, Raporlama ve 
Değerlendirme) biriminden gelen kod 
numarası verilmiĢ numunelerin kabul edildiği, 
analiz sonuçlarının değerlendirilip raporlama 
ve GGBS (Gıda Güvenliği bilgi Sistemi) 
giriĢlerinin yapıldığı bölümdür. Birimimize 
gelen numuneler DNA, RNA free, steril poĢet/ 
kaplarda veya orijinal ambalajı ile kod 
numarası verildikten sonra birimimize 
getirilmektedir. Birim elemanlarımız tarafından 

kabulü yapılan numuneler analiz defterine 
kaydedildikten sonra analiz edilmek üzere 
homojenizasyon ve tartım kısmına alınır. 

 
 

 
 
 
2. Homojenizasyon ve Tartım Odası: Kabulü 

yapılan numuneler tartım öncesi homojen hale 
getirilir. Bu amaçla birimimizde bulunan 
homojenizatör ve blendırlar kullanılmaktadır. 
Homojenize edilen numunelerden DNA 
izolasyonu amacıyla 0.1-0.2 gr numune 
mikrotüplere tartılarak passboxlar aracılığı ile 
izolasyon odasına aktarılır. 

 

 

Moleküler Biyoloji 

Laboratuvarı 
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3. İzolasyon Odası: Tartılan örneklerden, klasik 

yöntemler, ticari kit prosedürleri ve otomatik 
DNA izolasyon robotu kullanılarak DNA 
izolasyonu gerçekleĢtirilmektedir. Bu bölümde, 
DNA izolasyon robotu, thermo shaker, vorteks 
cihazı, mikro santrifuj bulunmaktadır. Ġzole 
edilen DNA‟lar passboxlar aracılığı ile PCR ve 
PCR Sonrası ĠĢlemler odasına aktarılır. 

 

 
 
4. PCR ve PCR Sonrası İşlemler Odası: Ġzole 

edilen DNA‟ların saflık ve konsantrasyon 
değerleri Nanodrop cihazı ile ölçülür. DNA‟nın 
saflığının belirlenmesi amacıyla A(260/280) ve 
A(230/260) oranları kontrol edilir.  

 

 

DNA konsantrasyonları belirlenerek uygun 
oranlarda seyreltme yapılır. Master miks 
hazırlandıktan sonra PCR plate‟ine yükleme 
yapılır. Plate Real-time PCR cihazına yerleĢtirilerek 
okuma yapılır.  
 

 
 

Analizler: Moleküler biyoloji laboratuarında et 
tür tayini analizleri ve GDO tarama analizleri 
yapılmaktadır.  

Et tür tayini analizlerinde Real-Time PCR 
yöntemi kullanılmakta olup, iĢlem görmüĢ et ve et 
ürünlerinde at eti, domuz eti ve tavuk eti tayini 
yapılmaktadır. 

GDO tarama testlerinde Real-Time PCR 
yöntemi ile Cauliflower Mozaik Virüsü 35S 
promotorü (35S), A. tumefaciens NOS terminatör 
(NOS) ve Figwort Mozaik Virüsü 34S promotörü 
(FMV) taranmaktadır. Ayrıca Tarım, Gıda ve 
Hayvancılık Bakanlığı (Tarım ve KöyiĢleri 
Bakanlığı) bilimsel kurulu tarafından belirlenen gen 
bölgeleri ve miktar analizleri ile ilgili deneme 
çalıĢmaları devam etmektedir.  

Analizler sırasında pozitif kontrol, negatif 
kontrol, ekstraksiyon kontrolü, çevre kontrolü 
kullanılmakta ayrıca sertifikalı referans numuneler 
(CRM) ile analizin doğruluğu test edilmektedir. 

Cihaz Alt Yapısı: Laboratuvarımız moleküler 
biyolojk çalıĢmaların yapılabilmesi amacıyla gerekli 
cihaz alt yapısına sahiptir. Laboratuvarımızda; 

 2 adet Real-Time PCR 

 1 adet Termal cycler (PCR) cihazı 

 1 adet DNA izolasyon robotu 

 1 adet Nanodrop 

 1 adet soğutmalı santrifüj 

 1 adet mikrosantrifüj 

 2 adet steri hava kabini 

 2 adet elektroforez tankı 

 1 adet jel görüntüleme cihazı  

 1 adet PCR setup cihazı 

 2 adet termoshaker mevcuttur. 
 

Moleküler Biyoloji Laboratuvar Personeli: 
Laboratuvarımızda iki (2) biyolog ve iki (2) gıda 
yüksek mühendisi görev yapmaktadır. Laboratuvar 



  

 20 

personelimiz doktora eğitimlerine devam 
etmektedir. Moleküler Biyoloji Laboratuvarı 
personeli, konu ile ilgili geliĢmeleri yakından takip 
etmekte, ilgili eğitim ve kongrelere katılmaktadır. 

GDO Yönetmeliği: 18/3/2010 tarihli ve 5977 
sayılı Biyogüvenlik Kanununa dayanılarak 
hazırlanan Genetik Yapısı DeğiĢtirilmiĢ 
Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik 
13.08.2010 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiĢtir.  

Bu Yönetmeliğin amacı, bilimsel ve teknolojik 
geliĢmeler çerçevesinde, modern biyoteknoloji 
kullanılarak elde edilen genetik yapısı değiĢtirilmiĢ 
organizmalar ve ürünlerinden kaynaklanabilecek 
risklerin engellenmesi, insan, hayvan ve bitki 
sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeĢitliliğin 
korunması için; 
a) Gıda ve yem amaçlı genetik yapısı 

değiĢtirilmiĢ organizma ve ürünleri ile ilgili 
baĢvuru, değerlendirme, karar, ithalat, iĢleme, 
ihracat, etiketleme, izleme, piyasaya sürme, 
denetim ve kontrole, 

b) Genetik yapısı değiĢtirilmiĢ organizmalar ile 
ilgili araĢtırma, geliĢtirme ve deneysel 
amaçlarla yapılacak faaliyetlerin, harici çevre 
ile temasını önleyecek Ģekilde, kontrollü Ģartlar 

altında, sınırlandırılmıĢ belirli bir alanda 
denemelerinin yapılmasına,  

c) Genetik yapısı değiĢtirilmiĢ mikroorganizmalar 
ve ürünleri ile ilgili araĢtırma, geliĢtirme, 
baĢvuru, değerlendirme, karar, ithalat, ihracat, 
iĢleme, etiketleme, piyasaya sürme, izleme, 
denetim, kontrol ve kapalı alan faaliyetlerine 
dair usul ve esasları belirlemektir (Madde 1).  
 
Bu Yönetmelik;  

a) Gıda ve yem amaçlı genetik yapısı 
değiĢtirilmiĢ organizma ve ürünleri ile ilgili 
baĢvuru, değerlendirme, karar, iĢleme, 
ambalajlama, etiketleme, muhafaza, 
depolama, taĢıma, piyasaya sürme, ithalat, 
ihracat, transit geçiĢ, izleme, denetim ve 
kontrole,  

b) Ġthal edilecek veya yurt içinde geliĢtirilen GDO 
ve ürünlerinin araĢtırma, geliĢtirme ve 
kontrollü Ģartlar altında deneme çalıĢmalarına, 

c) GDM‟ler ile ilgili baĢvuru, değerlendirme, 
karar, ithalat, ihracat, iĢleme, etiketleme, 
piyasaya sürme, izleme, denetim ve kontrol 
faaliyetleri ile kapalı alan faaliyetlerinin 
yürütüleceği laboratuvar, tesis gibi kapalı alan 
koĢullarına dair hükümleri kapsar (Madde 2). 
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Genetik mühendisliği yöntemleriyle 

bünyelerine yabancı genler dahil edilerek “genetik 
yapıları” değiĢikliğe uğratılan ve bu yabancı 
genleri genomlarına sabit olarak entegre eden ve 
bu özellikleri gösteren bitki, hayvan ve 
mikroorganizmalar, genetik yapısı değiĢtirilmiĢ 
organizma olarak adlandırılmaktadır (Demir ve 
ark., 2006). Genetik yapısı değiĢtirilmiĢ 
organizmalar bitkiler, hayvanlar ve 
mikroorganizmalar olarak üç ana grupta 
incelenmektedir.  

Organizmaların moleküler yapı taĢlarının 
(DNA) gen teknolojisi ile değiĢtirilmesi 1970‟lı 
yılların baĢında E. coli bakterisinin genomlarının 
klonlanması ile gerçekleĢmiĢtir. Bitkisel üretimde, 
genetik mühendisliği yöntemleri kullanılarak gıda 
üretimi ilk defa 1960‟lı yılların baĢında 
gerçekleĢtirilmiĢtir. 1967 yılında mevcutlara göre 
daha yüksek kuru madde ihtiva eden cips amaçlı 
kullanılabilen patates geliĢtirilmiĢtir. Daha sonraki 
yıllarda mevcuttan daha iyisini elde etmeye 
yönelik olarak yapılan çalıĢmalar devam ederek; 
1982 yılında rekombinant insülin piyasaya 
çıkarılmıĢ (Hoffman, 1997). Gen transfer edilmiĢ 
bitkilerin tarla denemelerine ilk defa 1985 yılında 
baĢlanmıĢtır. Amerika Gıda ve Ġlaç Dairesi (FDA), 
1994 yılında, genetik mühendisliği ile üretilmiĢ ilk 
gıda olan Flavr Savr Domatesine onay vermiĢtir. 
Ticari anlamda bitkisel üretim ise 1996 yılında 
baĢlanmıĢtır. 1902 yılında Japonya‟da keĢfedilen 
gram pozitif bir bakteri (Bacillus thuringiensis)‟nin 
sahip olduğu bir genin (Bt) biyo-insektisit gibi bazı 
böceklere karĢı doğal olarak dayanıklılık sağladığı 
belirlenmiĢtir. Bu gen daha sonra kültür bitkilerine 
transfer edilerek, kültür bitkilerinin çeĢitli 
böceklere karĢı dirençlerinin artırılması 
hedeflenmiĢtir. Bu tür uygulamaların insan, 
hayvan ve hedef dıĢı fauna üzerinde etkisiz 
olmalarına karĢın sınırlı kalıcılıkları kullanımlarını 
kısıtlayan en önemli faktördür. Halen 
kullanılmakta olan biyo-insektisitlerin %90‟nı Bt 
genlerinin farklı versiyonlarından oluĢmaktadır. 
Bugün Bt endotoksinleri toplam insektisit 
pazarının %5‟ini oluĢturmaktadır (Demir ve ark., 
2006). Bt genlerinde olduğu gibi, bir baĢka 

organizmadan (Streptomyceses S. hyroscopicus) 
izole edilen Bar genleri de bitkilerin herbisitlere 
karĢı dayanıklılığını artırmak amacıyla 
kullanılmaktadır. Bar genleri, aktarıldığı bitkiyi 
bazı herbisitlere karĢı dayanıklı hale 
getirmektedir.  

 
 

Genetik Yapısı DeğiĢtirilmiĢ Bitkilerin 
Dünyadaki Durumu 
 

1996 yılında 2.8 milyon hektar olan genetik 
yapısı değiĢtirilmiĢ bitkilerin ekim alanı 2004 
yılında 81.0 milyon hektara, 2009 yılında da 134 
milyon hektara ulaĢmıĢtır. Genetik yapısı 
değiĢtirilmiĢ bitkilerin ekim alanındaki artıĢ 
baĢlangıçta oldukça yüksek (1997 yılında 
%357.1) olmasına karĢılık son yıllarda daha az 
(2004 yılında %16) olmuĢtur. 1996 yılından 2004 
yılına kadar geçen 8 yıllık periyotta, genetik yapısı 
değiĢtirilmiĢ bitkilerin ekim alanı yaklaĢık 27 kat 
artmıĢtır (Demir ve ark., 2006) Transgenik bitkiler 
en fazla, bu ürünlerin geliĢtirildiği ABD‟de 
ekilmektedir. 2004 verilerine göre dünya 
transgenik bitki ekim alanının %59‟u ABD, %20‟si 
Arjantin, %6‟sı Kanada, %4‟ü Çin ve geri kalanı 
diğer ülkeler tarafından karĢılanmaktadır. 
Dünyada en fazla ekim alanına sahip 4 adet 
transgenik bitki sırasıyla, soya, mısır, pamuk ve 
kolza olup; patates, kabak, papaya, tütün ve 
domates çok az da olsa ekim alanına sahiptirler. 

 

 
Transgenik Bitki GeliĢtirmenin Nedenleri 

 
Binlerce yıldan beri insanlar bitkilerin genetik 

özelliklerini ıslah ile değiĢtirmiĢlerdir. Takip edilen 
bu yol oldukça baĢarılı olmuĢtur. Ancak bu yol, 
eĢeysel uyumlu ve yakın akraba bitkilerin 
melezlenmesi esasına dayanmaktadır. 
Dolayısıyla bu teknoloji ile farklı türler arasında 
özelliklerin aktarılması mümkün olmamıĢtır. Gen 
teknolojisi bu engeli ortadan kaldırmıĢ ve 
araĢtırıcılara bitki genlerinde bazı değiĢiklikleri 
yapabilme fırsatı vermiĢtir. 

Bitki Gen Teknolojisindeki 

Hedefler 
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Bitkilerde uygulanan gen teknolojinin 
hedefleri mevcuda göre daha üstün özelliklere 
sahip bitkilerin geliĢtirilmesidir. Üzerinde durulan 
karakterler ve yapılan çalıĢmalar aĢağıdaki gibi 
ana baĢlıklar altında özetlenebilir. 

 

 
 
 
Zararlılara Dayanıklılık 

 
Böcekler, bir taraftan bitki dokularını yiyerek 

bitkilere mekanik zarar vermekte, diğer taraftan 
virüs, mantar ve bakteri gibi hastalık etmenlerinin 
bulaĢmasına sebep olmaktadır. Böceklere 
dayanıklı bitkilerin elde edilmesinde, zararlı 
böceklere karĢı kullanılan toksinler ve etki 
mekanizmaları kullanılmaktadır. Bacillus 
thuringiensis, belli böcekler için toksik olan, fakat 
diğer hayvanlar ve insanlara zarar vermeyen bir 
madde oluĢturan geni taĢımaktadır. Bu 
özelliğinden yararlanarak farklı bitki türlerinde 
zararlı böceklere karĢı dayanıklılık 
oluĢturulabilmiĢtir. Bütün böcekler için toksik 
olmayan Bt toksinlerine alternatif proteaz 
inhibitörlerinin aktarılmasında yatmaktadır. 
Antimetabolitik enzimler, örneğin böceklerin 
önemli sindirim enzimlerini engelleyerek normal 
böcek fizyolojisini etkilemektedirler. Diğer baĢka 
insektisit dayanıklılık geni olarak Streptomyces 
türlerinden bir Kolesterol-Oksidaz geni ve 
bezelyeden bir lektin geni izole edilebilmiĢtir. 
Lektinler böcek bağırsağında besin bileĢiklerini 
bağlamakta ve normal sindirimi bozmaktadırlar. 
Böylece bu tip bir proteini içeren bitkiler böcek 
zararından korunmaktadırlar. Bu genlerin 
aktarılması ve transgenik bitkilerde çoklu 
dayanıklılık sisteminin geliĢtirilmesi ile zararlı 
böcek populasyonlarında dayanıklılığın 
arttırılması hedeflenmektedir (Demir ve ark., 
2006.). 
 
 
Hastalıklara Dayanıklılık 

 
Bitkiler patojen enfeksiyonunu sınırlamak için 

farklı teĢvik edilebilen savunma mekanizmalarına 
sahiptirler. Bunlar arasında hücre duvarlarının 

ligninleĢmesi, küçük antibiyotik moleküllerin 
üretilmesi, yaralanmıĢ bölgedeki konukçu 
hücrelerin ölmesi ve reaktif oksijen türlerinin 
üretilmesi sayılabilir. Virüsler, bakteriler, mantarlar 
ve nematotlara karĢı sistematik olarak edinilen 
dayanıklılık birçok sayıdaki dayanıklılık geninin 
beraber hareket etmesiyle ortaya çıkmaktadır. 
Virüsler, mantarlar ve bakteriler özellikle meyveler 
ve sebzelerde büyük zararlar yaparlar. Virüsler, 
bir bitkiden diğer bitkiye bulaĢmak için böcek gibi 
aracılara ihtiyaç duyduğundan bunlara karĢı genel 
olarak dolaylı yollarla mücadele yapılmaktadır. 
Mantar ve bakterilerin bitkilere bulaĢması 
olayında konukçu-patojen iliĢkisinin ön plana 
çıkması nedeniyle dayanıklılığın gen teknolojisi 
kullanılarak aktarılması, böcek ve virüslere göre 
daha az baĢarılı olmuĢtur (Demir ve ark., 2006). 
 
 
Herbisitlere Dayanıklılık 

 
Tarımsal alanlarda yabancı otlar nedeniyle 

verimde oluĢan kayıp dünya çapında %10-15 
olarak tahmin edilmektedir. GeniĢ alanlarda 
yapılan tarımda bu nedenle genelde yabancı ot 
kontrolü için herbisitler kullanılmaktadır. Seçici 
olarak etki eden herbisitler (Bromoksinil, 
Sulfonylharnstoffe), belli morfolojik ve fizyolojik 
özelliklere sahip yabancı otları öldürmektedirler. 
Bazı seçici herbisitler uzun süre toprakta 
kalabildiklerinden taban suyuna karıĢmakta ve 
dayanıklı yabancı otların ortaya çıkması 
tehlikesini doğurmaktadır. Bazı herbisitler ise 
toprakta çabucak çözünmektedirler. Fakat bunlar 
hem yabancı otlar hem de kültür bitkileri için aynı 
derecede toksiktirler. Herbisitlere dayanıklı 
transgenik bitkiler, herbisitlerdeki etkin maddeyi 
inaktif hale getiren ve herbisitin hücum ettiği alanı 
herbisit zarar meydana getirmeyecek Ģekilde 
değiĢtiren proteinleri kodlayan dayanıklılık 
genlerine sahiptirler. Bu dayanıklılık genleri ya 
mikroorganizmalar ya da doğal olarak dayanıklı 
bitkilerden izole edilmektedir. Örneğin Tütün, 
mısır, pamuk, kolza, soya, Ģekerpancarı, domates 
bitikilerine “glifosfat” herbisitine karĢı EPSP-
Synthase enzimi için 35S-promotörü tarafından 
yönlendirilen genin ve Oksidoreduktaz için bir 
bakteriyel genin aktarılması herbisitin neden 
olduğu yoğun EPSP-Synthase üretimi ve aynı 
zamanda Oxidoreduktaz ile herbisitin 
detoksifikasyonu ile dayanıklılık ortaya çıkmak 
yolu ile etki etmektedir. 

 
 

Strese Dayanıklılık 
 
Çevreden kaynaklanan strese maruz kalan 

bitkiler kendilerini korumak için stratejiler 
geliĢtirirler. 
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Sıcaklık, soğuk, su eksikliği, yüksek tuzluluk 

veya ağır metallere karĢı yüksek toleransın 
bitkilere aktarılması bunların marjinal alanlarda 
yetiĢtirilmesini mümkün kılacaktır. Gen teknolojisi 
kullanılarak ekstrem koĢullara toleranslı bitkilerin 
geliĢtirmek henüz baĢlangıç safhasındadır. Strese 
karĢı daha yüksek bir tolerans, antioksidantların 
oluĢumunu sağlayan enzimleri kodlayan genlerin 
aktive edilmesiyle sağlanmaktadır. Nicotiana 
tabacum‟a Mangan- SOD geninin aktarılması ile 
ozon zararı 3-4 kat azaltılabilmiĢtir (Demir ve ark., 
2006). Bitkilerin sıcaklık, tuzluluk veya soğuk 
stresi altında su düzeyinin dengede tutulmasında 
osmolitik maddeler büyük öneme sahiptir. 
Osmolitik maddeler, suyu bağlayabilmekte ve 
proteinlerin yapılarının korunmasında su 
moleküllerinin yerini alabilmektedirler. Osmolitik 
maddeler çoğunlukla Ģeker ve amino asit 
döngüsünden oluĢan düĢük moleküler 
bileĢiklerdir. Mannito-Hidrogenaz oluĢumu için bir 
genin bitkiye aktarılmasıyla bir Ģeker alkolü olan 
mannitol birikmekte ve bu birçok bitkide kurağa 
karĢı dayanıklılığı ortaya çıkarmaktadır (Anon., 
2001; Demir ve ark., 2006). 

Soğuğa karĢı toleransı artırmak için 
kloroplast membranlarının lipitler ile 
doyurulmasına katkıda bulunan genler uygundur. 
Kloroplastların, tilakoid membranının 
oluĢturulmasıyla ilgili yağ asitleri ne kadar fazla 
doymuĢluk derecesine sahip ise soğuğa karĢı 
hassasiyet ve buna bağlı olarak fotosentezin 
durdurulması azalmaktadır. Kabaktan, tütüne 
Gliserol-3-fosfat-Asiltransferaz oluĢumu için 
cDNA‟nın aktarılması buna örnek olarak 

verilebilir. Model bitki Arabidopsis thaliana„da 
soğuğa karĢı korunmada genlerin harekete 
geçirilmesinde anahtar rol oynama ihtimali olan 
bir düzenleyici gen (CBF1) izole edilmiĢtir. Tuza 
karĢı dayanıklılığın artırılması için farklı stratejiler 
mevcuttur. Transgenik çeltikte örneğin Glutamin-
Sintataz enziminin fazla ürettirilmesi ile tuza karĢı 
tolerans arttırılmıĢtır. Athrobacter globiformis‟den 
Arabidopsis‟e Cholinoxigenaz geninin aktarılması 
bitkilerde Glisinbetainlerin birikimine ve böylece 
tuza karĢı dayanıklılığın artmasına sebep 
olmuĢtur. Bitkilerde ağır metallere karĢı toleransı 
artıran genlerin aktarılması ile sadece kirlenmiĢ 
topraklarda bitkilerin iyi yetiĢmesi sağlanmaz. 
Aynı zamanda aĢırı kirlenmiĢ toprakların 
iyileĢtirilmesi de sağlanmıĢ olur. Bitkilere özel 
zehirlenmeyi ortadan kaldırma mekanizması ağır 
metallerin fitojelatinlere (örneğin organik asitlere) 
bağlanması ve bunların hücrelerin vakuollerinde 
biriktirilmesidir. Methalotionein genlerinin tütüne 
aktarılmasıyla bu bitkide Cadminyuma karĢı 
tolerans artırılmıĢtır. Liriodendron tulipifera‟ya 
civaya karĢı dayanıklı bir bakteriden civa redüktaz 
geninin aktarılması ile toksik civa 
konsantrasyonlarına karĢı tolerans elde edilmiĢtir 
(Demir ve ark., 2006). 
 
Erkek Kısırlığı 

 
GeniĢ alanlarda hibrit tohum üretmenin ön 

Ģartı, tohum elde edilecek bitkinin, kendini 
tozlamasını engelleyecek bir mekanizmaya sahip 
olasıdır. Erkek kısırlık geninin, özel bir gene 
bağlanması ve bu genin bir hibrit döle aktarılması 
ile %100 steril döl elde edilebilir (Hoffmann, 
1997). Her iki hattan birinin %100 erkek kısır, 
diğerinin %100 döllenebilmesi yanında F1 hibrit 
bitkilerin fertilitesi saf hatları muhafaza etmek için 
restore edilebilmelidir. En iyi karakterize edilen ve 
pratik olarak kullanımda olan sistem Barnase-
Barstar sistemidir. Barnase geni tapetuma has bir 
promotor TA29 ile birleĢtirilirse Barnase‟nin 
oluĢması ile tapetum hücrelerinin RNA‟sı çözülür 
ve polen bozulur. Steril hattın Barnase inhibitörü 
olan Barstar‟ı taĢıyan bitkilerle melezlenmesi ile 
F1 generasyonunda fertil bitkiler elde 
edilmektedir. Bu sistem kolza, domates ve mısır 
gibi bitkilerde kullanılmaktadır (Demir ve ark., 
2006). 
 
 
Verim 

 
Bitkilerde verimin oluĢmasında fotosentez, 

solunum ve azot fiksasyonu önemli rol oynar. 
Fakat bu mekanizmalar oldukça karmaĢık olup 
moleküler temelleri henüz tam anlaĢılamamıĢtır. 
Örneğin “azot fiksasyonu” özelliğinin bitkilere 
aktarılabilmesi için bakterilerinden bitkilere 
anahtar enzim olan Nitrogenazı kodlayan bir çok 
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yapısal protein (nifH, D,K) geni aktarılmalı ve 
bunların etki Ģekli koordine edilmelidir. 
Bakterilerde nodülasyon faktörlerinin etki alanının 
değiĢtirilmesi ile önemli kültür bitkilerinde 
nodülasyon sağlanmıĢtır. Chlorella sorokiniana 
alg‟ınden izole edilen ve bitkilere aktarılan bir gen 
azotu değerlendirme oranını artırmaktadır. 
Çeltikte belli proteinlerin oluĢumunu engelleyen 
ve dane olum dönemini uzatan bir geninin 
aktarılması ile verim artırılabilmektedir (Demir ve 
ark., 2006). 
 
 
Kimyasal Ġçerik 

 
Besin maddelerinin kalitesini değiĢtirmede 

kullanılan yöntemlerdeki amaç içerik maddelerini 
beslenme fizyolojisi açısından veya gıda fizyolojisi 
açısından daha uygun formlara dönüĢtürmek 
veya bitkilerde bulunmayan ya da az bulunanlara 
aktarmak veya zenginleĢtirmektir. Bitkilerdeki 
Ģeker ve niĢasta metabolizmasının 
değiĢtirilmesinde (amiloz veya amilopektin) 
üzerinde durulmaktadır. Bu da NiĢastanın gıda ve 
kimya sanayinde kullanımını kolaylaĢtırmaktadır. 
Bakteriyel bir genin aktarılması ile patateste 
Cyclodextrin üretilebilmektedir. Cyclodextrin gıda 
ve eczacılık sanayinde uçucu maddelerin veya 
aromatik bileĢiklerin stabilize edilmesinde veya 
istenilmeyen maddelerin (acılık, kolesterin) 
uzaklaĢtırılmasında kullanılmaktadır. Özellikle 
geliĢmekte olan ülkelerde insan sağlığı açısından 
önemli olan vitaminler, mineral maddeler ve iz 
elementleri yeterince alınamamaktadır. Örneğin 
dünya nüfusunu besleyen bitkilerin baĢında gelen 
çeltik, çok az miktarda A vitamini içermektedir. 
Ayrıca tahılda bulunan Fitat nedeniyle demirin 
kullanımı etkilenmektedir. Bu nedenle ß-karoten 
üreten ve daha fazla demir biriktiren ve 
kullanılabilirliğine sahip çeltik geliĢtirmek amaç 
olmuĢtur. Sonuçta Golden Rice adında bir çeltik 
elde edilmiĢtir (Ye ve ark., 2000). DeğiĢtirilmiĢ 
yağ asidi kompozisyonuna sahip bitkiler ticari 
olarak satılmaktadır. Beslenme fizyolojisine veya 
endüstriye uygunluk bakımından örneğin C10 ila 
C22 atomlarını içeren yağ asitlerine sahip kolza 
çeĢitleri geliĢtirilmiĢtir. Yağ asitleri 
kompozisyonların değiĢtirilmesinde, geriye dönüĢ 
sebebiyle istenmeyen sonuçlar ortaya 
çıkmaktadır. Yağ asitleri metabolizması ile ilgili 
belirlenen enzimler yanında serbest ve membrana 
bağlı olan yağ asitlerinin değiĢimini sınırlayan 
mekanizmalar vardır. Bitkilerdeki protein 
kompozisyonunun değiĢtirilmesinde hedef amino 
asitlerdir. Özellikle Lisin birçok gıda maddesinde 
ve yem bitkisinde yeterli miktarda 
bulunmamaktadır. Birçok araĢtırmada hedef Lisin 
biyosentesinde rol oynayan bir enzimi bitkilere 
aktararak tanedeki Lisin oranının artırmaktır 
(Demir ve ark., 2006; Krebbers ve ark., 1999). 

 
 
 
OlgunlaĢma 

 
Ġlk yapılan transgenik değiĢikliklerin amacı 

ürünlerin dayanıklılık ve depolama süresini ve de 
tadını değiĢtirmek amacıyla olgunlaĢma süresi 
üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. OlgunlaĢma süresinin 
geciktirilmesi ile ilgili baĢlangıç noktası bitkilerdeki 
etilen oranının düĢürülmesidir. Bu da doğal enzim 
proteininin oluĢumunu engelleyen domates 
kökenli Aminosiklopropan-Karboksilat-Syntaz27 
(ACC) geni ile baĢarılmıĢtır. Alternatif olarak 
ACC-Deaminaz enzimi oluĢumu için bitkilere 
bakteriyel bir gen aktarılabilir ki bu etilen 
oluĢturan enzim ile ACC maddesi için reka-bete 
girer ve ACC‟yi α-Ketobytrata dönüĢtürür. 
OlgunlaĢma süresi ile ilgili diğer bir yol 
Polygalaktorunaz enziminin engellenmesidir. Bu 
enzim Pektinin ana unsuru olan polygalakturonik 
asidi parçalamakta ve bu sayede meyvelerin 
yumuĢaması gecikmektedir. Polygalakturonaz 
oluĢumunu kontrol eden bir geninin domatese 
aktarılması ile ABD‟de ilk kez gen teknolojisi 
kullanılarak değiĢtirilen bir gıda ürünü Flavr Savr 
R domatesi tescil edilmiĢtir (Demir ve ark., 2006). 

 
 

Zararlı ve Alerjik Maddeler 
 
Bitkilere, kaliteyi etkilemesi yanında içerik 

maddelerinin hazmını veya kullanılabilirliğini 
sınırlayan, toksik etki gösteren veya bazı 
insanlarda tüketildiğinde alerjik reaksiyonlara 
sebep olan bir dizi madde bulunmaktadır. Gen 
teknolojisi kullanılarak bu tip maddelerin oranının 
azaltılması veya daha az zararlı veya alerjik etki 
yapan formlara dönüĢtürülmesi hedeflenmiĢtir. 
Zararlı maddeler arasında tahıllar ve sebzelerde 
bulunan demir gibi önemli mineral maddelerin 
alımını engelleyen fitin asit bileĢikleri (Fitat) 
vardır. Fitaz enziminin ilave edilmesiyle 
tohumdaki fitin asit oranı çeltikte olduğu gibi 
azaltılabilmektedir. Bilinen allergenlerin birçoğu 
protein yapısında olup, tahıllardaki Gluten28, 
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soya, yer fıstığı ve cevizden elde edilen 
proteinlerdir. Antisens RNA teknolojisi sayesinde 
çeltikte alerjik etki yapan proteinin oranı 
azaltılabilmiĢtir (Demir ve ark., 2006). 

 
 

Yenilenebilir ve Endüstriyel Ürünler 
 
Gen teknolijisinin diğer bir kullanım alanı da 

endüstriyel proteinler, yağlar, karbonhidratlar ve 
yenilebilir sentetik maddelerin üretilmesidir. 
Transgenik bitkiler yüksek aktivite gösteren 
protein ve kompleks bileĢiklerini üretmek için 
uygun organizmalardır. Transgenik bitkilerden 
protein üretimi ile ilgili çalıĢmalar çok yönlü olup, 
gıda maddesi sanayinde enzimlerin kullanılması 
yanında eczacılıkta etkili olan çok sayıda etken 
maddeyi de kapsamaktadır. Bitkisel ve organik 
yağlar önemli endüstriyel hammaddelerdir. 
Bitkilerde karbonhidrat üretimi, niĢasta sanayinde 
yıllardan beri kullanılan bir tekniktir. Birçok bakteri 
alifatik polyester (PHB) üretiminde 
kullanılmaktadır. Toksik olmayan bu tür ürünlere 
Ģekil verilebilir. Ayrıca bu tür ürünler biyolojik 
olarak da ayrıĢtırılabilir. Bu özelliğinden dolayı bu 
ürünler kısaca “Biyoplastik” olarak adlandırılırlar. 
Bitkilerde bu tür ürünlerin üretimini kodlayan üç 
gen (phbA, phbB, phbC), R. Eutropha adlı 
bakteriden izole edilmiĢ ve Arabidopsis 
thaliana‟ya aktarılmıĢtır. Bakteriyel fermantasyon 
sonucu elde edilen ve BiotopolTM adı altında 
piyasaya sürülen Polihidroksibütrat Ko-Polimeri 
(PHB/V), PHB‟ye göre endüstriyel kullanım 
açısından daha uygun özelliklere sahiptir. 
 
 
Sekonder Metabolitlerin Üretimi 

 
Bitkiler ana içerik maddeleri (karbonhidratlar, 

proteinler ve lipitler) yanında sekonder içerik 
maddelerine de sahiptirler. Bu tür içerik maddeleri 
sekonder metabolit olarak adlandırılmaktadır. 

Farmakolojik etkilerinden dolayı bazı 
sekonder metabolitler bitkisel ilaçlarda hammadde 
olarak kullanılmaktadır. Sekonder metabolitler 
kısmen sentetik olarak elde edilemezler ve 
bitkilerden ekstrakte edilmeleri gerekmektedir. 
Biyosentez yollarının anlaĢılması ve önemli 
genlerin tespiti ile sekonder metabolitleri 
değiĢtirme ve onların bitkideki oranlarını artırma 
mümkün hale gelmiĢtir. Gen teknolojisi sayesinde 
ilaçların etken maddelerinin teĢhis ve tedavi 
amacıyla kullanımı mümkün olabilmiĢtir. Örneğin 
serum ve aĢılar bitkilerde üretilebilmiĢtir. Bu 
ürünler tıpta (teĢhis, tedavide, yenebilir aĢı 
maddeleri), kimya ve ilaç endüstrisinde (katalitik 
antikor, biyosensorlar) ve tarımda (hastalık ve 
zararlılara dayanıklılık, gıda ve yem kalitesinin 
artırılması) kullanılmaktadır. AĢılar, hem pasif 
hem de aktif bağıĢıklık kazandırmaya uygun olup, 

organ nakli sonrası tedavide de 
kullanılabilmektedirler. Bugüne kadar geleneksel 
yolla yeterli miktarda üretilemeyen ilaç ham 
maddelerinin bitkiler vasıtasıyla üretimi, bir 
alternatif yöntem olarak kullanılmaktadır. 
Kompleks proteinlerin sentetik olarak üretilmesi 
zor olmasına karĢın bitkiler vasıtasıyla proteinlerin 
üretilmesi daha kolaydır. Transgenik bitkilerden 
elde edilen proteinlerin depolanma özelliği, 
diğerlerine göre daha yüksektir. Geleneksel yolla 
yetiĢtirilen patates yumrusunda, normal depolama 
koĢullarında iki yılda en az %50 kadar aktivite 
kaybı tespit edilmiĢtir. Transgenik bitkilerde 
üretilen aĢılar, hayvansal sistemlerdeki üretime 
göre patojenlerle (örneğin AIDS veya Hepatit 
virüsleri, BSE ve toksinler) bulaĢma tehlikesi daha 
azdır. Ayrıca ağızdan uygulanabilen aĢıların 
üretim maliyeti daha düĢüktür. Zira aĢılar bitki 
besinleri ile beraber alınabilmekte ve maddelerin 
izolasyonu ve temizlenmesine gerek 
kalmamaktadır. Ayrıca diğer bir avantajı da 
farmakolojik maddelerin doğrudan mevcut 
tarımsal üretim sürecine entegre edilebilmesidir 
(Demir ve ark., 2006). 
 
 
Ornemental Bitkiler 

 
Ornemental bitkilerinde, klasik ıslah 

yöntemleri ile bugüne kadar elde edilmesi 
mümkün olmayan yeni renk ve formlar gen 
teknolojisi ile elde edilebilmiĢtir. Petunyalardan 
ilgili genlerin aktarılması ile beyaz karanfilden 
mavi çiçekli bir form elde edilmiĢtir. Çiçek rengi 
flavinoidler (sarı, kırmızı, kızıl pembe, mavi), 
karatinoidler (sarı/portakal rengi) ve betalainler 
(sarı/kırmızı) tarafından belirlenmektedir. 
Flavanoidlerdeki farklı renk varyasyonundan 
antosiyanlar sorumludur ki bugüne kadar yüzlerce 
antosiyan, bitkilerden izole edilerek kimyasal 
yapıları belirlenmiĢtir. Flavonoid sentezinin 
moleküler temellerinin açığa kavuĢturulması çiçek 
renginin gen teknolojisi ile değiĢtirilmesini 
mümkün kılmaktadır. Çiçek rengi yanında çiçek 
Ģekli de ıslah çalıĢmalarıyla yönlendirilebilmiĢtir. 
Aslan ağzı (Antirhinum majus) ve Arabidopsis 
thaliana‟da yapılan araĢtırmalar sonucu çiçek 
Ģeklinin oluĢumuna etki eden birçok gen 
saptanmıĢtır. AraĢtırmalar sonucu çiçek 
yapraklarının (çanak, taç, çiçek ve meyve 
yaprakları) bir veya birkaç genin kontrolünde 
olduğu ve üç fonksiyonel alan tarafından 
belirlendiği yönünde kanaat oluĢmuĢtur. Ancak 
günümüze kadar çiçek formu değiĢtirilmiĢ 
transgenik süs bitkisi geliĢtirilmemiĢtir. 
Ornemental bitkilerde diğer çalıĢma alanları; 
etilen sentezini etkileyerek aynı olgunlaĢma 
süresine sahip olan formlar geliĢtirmek, çiçeklerin 
ömrünü uzatmak, güllerde mantar hastalıklarına 
karĢı dayanıklılığı artırmak ve uygun bir transfer 
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sistemi ile süs bitkilerinde strese karĢı 
dayanıklılığı artırmaktır (Demir ve ark., 2006). 
 
 
KirlenmiĢ Toprakların Temizlenmesi 

 
Ağır metaller ve zararlı maddeler ile kirlenmiĢ 

toprakların temizlenmesinde, yabani ve kültür 
bitkilerinin toprak üstü organlarında bu tür zararlı 
maddeleri biriktirme özelliğinden 
faydalanılmaktadır. Gen teknolojisi ile bir taraftan 
kültür bitkilerinin zararlı maddelere karĢı toleransı 
artırılmaya çalıĢılmakta, diğer taraftan zararlı 
maddeleri ayrıĢtıran bitkiler üzerinde ıslah 
çalıĢmaları yapılmaktadır. Buna örnek olarak 
patlayıcı maddeler ile kirlenmiĢ topraklardan 
TNT‟yi temizleyen transgenik tütün verilebilir. 
Temizleme olayı; tütün bitkisine aktarılan bir 
bakteriyel enzim (Pentathritol- 
Tetranitratreduktaz) sayesinde gerçekleĢmektedir. 

Diğer bir örnek manolyaya cıvaya dayanıklı 
bakterilerden aktarılan bir gen sayesinde iyonize 
cıva, daha az tehlikeli olan metallik cıvaya 
dönüĢtürebilmektedir (Demir ve ark., 2006). 
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Son yıllarda özellikle et gibi protein 

bakımından zengin gıdaların yüksek sıcaklıklarda 
piĢirilmesi esnasında, mutajenik ve kanserojenik 
olan bazı bileĢiklerin oluĢtuğu yaygın olarak kabul 
edilmektedir. Bu bileĢiklerin baĢında heterosiklik 
aminler (HCA)‟lar gelmektedir. 

Heterosiklik aminler; genel olarak etlerin 
yüksek ısıda (>150ºC) piĢirilmesi sırasında oluĢan 
stabil, halkalı yapılı ve amino grubu içeren 
kanserojen yapıdaki bileĢiklerdir (Murkovic, 2007). 
 
 

 
 
 
HCA’ların Sınıflandırılması 

 
HCA oluĢumu temelde uygulanan sıcaklık 

prosesine bağlıdır. Bu yüzden sınıflandırmada 
oluĢum sıcaklıkları dikkate alınmıĢtır. 

Termik HCA’lar: IQ tip veya 
aminoimidazoazarenler olarak da adlandırılırlar. 
100-300 ºC arasındaki sıcaklıklarda oluĢurlar. 

Pirolitik HCA’lar: IQ olamayan tipler. 
300ºC‟nin üzerindeki ısıl uygulamalar neticesinde 
oluĢan bileĢikler (Alaejos ve ark., 2008). 

 
Kimyasal Yapılarına Göre HCA’lar 

 
1. “Amino-imidazo-azaren”ler (AIA); (IQ, MeIQ, 

IQx, MeIQx, 4,8-DiMeIQx, PhIP) 
2. “Amino-karbolin”ler (AC); (AαC, MeAαC 

Harman, Norharman, Trp-P-1, Trp-P-2) olarak 
iki grupta incelenmiĢtir.  

“Aminoimidazoazaren” ler polar, “Amino-
karbolin”ler de polar olmayan gruba girer 
(Murkoviç, 2007). 

 
HCA’ların OluĢum Mekanizmaları 

 
HCA‟ların bazı öncül maddeleri, 

kreatin/kreatinin, aminoasitler, Ģekerler, peptidler 
ve proteinlerdir (Zöchling ve Murkovic 2002; Öz ve 
Kaya, 2007). Ġndirgen Ģekerler ile peptit, amino asit 
veya aminlerin birlikte bulunması halinde özellikle 
yüksek sıcaklıklarda, oluĢan Maillard reaksiyonu 
AIA‟ların ve aminokarbolinlerin oluĢumu için 
önemlidir (Jägerstad ve ark., 1998). 

 
HCA OluĢumunda Etkili Olan Parametreler 

 
Uygulanan sıcaklık, ısıya maruz kaldığı süre, 

etin tipi (sığır eti, domuz eti, tavuk eti, balık) etin 
temel bileĢenleri (aminoasit, indirgen Ģeker, 
kreatin, kreatinin, yağ, antioksidant), etin fiziksel 
özelliği (pH, su aktivitesi, marinasyon), piĢirme tipi 
(ızgarada piĢirme, tavada kızartma, mikrodalgada 
piĢirme, fırında kızartma, mangalda piĢirme) HCA 
oluĢumunda etkili olan parametrelerdir. 

 
HCA’ların Sağlık Açısından Önemi 

 
Yapılan çalıĢmalarda 20‟den fazla HCA izole 

edilmiĢ. Birçok araĢtırmacı tarafından bunlarının 
çoğunun deney hayvanları üzerinde 
mutajenik/karsinojenik yapıda olduğu kabul 
edilmektedir. HCA‟lar sadece bakteriler üzerinde 
değil aynı zamanda insanlar üzerinde de 
mutajenik/karsinojenik (benzo (a) piren, aflatoksin 
B1 gibi) etkiye sahiptir. Bazı epidomiyolojik 
çalıĢmaların sonuçlarına göre yüksek miktarlarda 
et tüketimi ile bazı kanser riskindeki artıĢ arasında 
bir iliĢki vardır (Persson ve ark., 2003a). 

1993 yılında Uluslararası Kanser AraĢtırma 
Merkezi HCA‟lardan dokuz tanesini (MeIQ, MeIQx, 
PhIP, AαC, MeAαC, Trp-P-1, Trp-P-2 ve Glu-P-1) 
insanlar üzerinde kuvvetle muhtemel (possible) 
kanserojen (sınıf 2B) ve bir tanesini de (IQ) 
insanlar üzerinde muhtemel (probable) kanserojen 
(sınıf 2A) olarak tanımlamıĢtır. Mümkün olduğunca 

PiĢmiĢ Etlerdeki Tehlike: 

Heterosiklik Aminler 
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vücuda az alınması önerilmektedir. Yine 2002 ve 
2004 yıllarında Amerika Ġnsan ve Sağlık Servisi 
(HHS) NTP (ulusal toksikoloji programı) 
raporlarında MeIQ, MeIQx, PhIP ve IQ nun 
insanlar için kanserojen olduğu bildirilmiĢtir.  

Dol ve Peto (1981) tarafından yapılan bir 
çalıĢmada Amerika‟da tüm kanser vakalarının 
%10-70 oranında beslenme ilgili olduğu ifade 
edilmektedir. ÇeĢitli ülkelerde yapılan 
araĢtırmalarda mide kanseriyle piĢirilmiĢ et tüketimi 
arasında bağlantı olduğu ortaya konmuĢtur. Ayrıca 
yağda kızartılmıĢ ya da barbeküde piĢirilmiĢ etlerin 
fazla miktarlarda yenmesi kolon, pankreas ve 
meme kanseri riskini arttırdığı belirtilmektedir. 

 

 
 

Gıdalardaki Miktarı 
 

HCA miktarı ortalama 0.01-20 ppb arasında 

olmakla birlikte, gıda tipi ve uygulanan sıcaklığa 

bağlı olarak 20-35 ppb‟ye kadar çıkabilmektedir. 

HCA oluĢumu balıketine göre kırmızı ette daha 

fazladır. Ayrıca saf ette; köfte, sosis gibi karıĢım 

ürünlere göre daha fazla oluĢmaktadır (Ericson, 

ve ark. 2007). PhIP gıdalarda en fazla oluĢan 

HCA‟lardandır ve 480 ng/g‟a kadar ulaĢan 

seviyelerde tespit edilmiĢtir. IQ, MeIQ ve DiMeIQx 

0-15 ng/g seviyelerinde tespit edilirken, MeIQx‟de 

0-50 ng/g seviyesinde saptanmıĢtır. 

 

Riskli Olan Gıda Grupları 
 

KızarmıĢ et, kızartılmıĢ sakatat, kızartılmıĢ 

sosis, kızartılmıĢ köfte, kızartılmıĢ tavuk etleri, 

kızartılmıĢ balık, fırınlanmıĢ etler, fırınlanmıĢ 

tavuk etleri, fırınlanmıĢ balık, fast food ürünleri, 

tavada kızartılmıĢ sos ve salçalar, mangalda 

piĢirilmiĢ tüm et, et ürünleri ve kahvede HCA 

oluĢtuğu ifade edilmektedir (Ericson ve ark., 

2007; Murkoviç, 2007). 
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Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde; tek 

baĢına gıda olarak tüketilmeyen veya gıda ham 
veya yardımcı maddesi olarak kullanılmayan, tek 
baĢına besleyici değeri olan veya olmayan; seçilen 
teknoloji gereği kullanılan iĢlem veya imalat 
sırasında kalıntı veya türevleri mamül maddede 
bulunabilen, gıdanın üretilmesi, tasnifi, iĢlenmesi, 
hazırlanması, ambalajlanması, taĢınması, 
depolanması sırasında gıda maddesinin tat, koku, 
görünüĢ, yapı ve diğer niteliklerini korumak, 
düzeltmek veya istenmeyen değiĢikliklere engel 
olmak ve düzeltmek amacıyla kullanılmasına izin 
verilen maddeler “Gıda Katkı Maddeleri” olarak 
tanımlanmıĢtır (Anon, 2007). Lezzet arttırıcı katkı 
maddeleri, aromayı daha cazip hale getirmek, 
doğal aromayı düzeltmek veya korumak amacıyla 
gıdalara katılmaktadır. Kendilerine özgü lezzetleri 
olmayan ancak katıldıkları gıdanın lezzetini arttıran 
bu maddeler, 5 karbon atomu içeren L-amino 
asitler ve 6-hidroksipürin içeren 5‟-nükleotitler 
olmak üzere 2 grupta sınıflandırılmaktadır (Elmacı, 
2001). 
 

 
ġekil 1. Mono Sodyum glutamatın kimyasal formülü 

 
 
Lezzet arttırma amacı ile kullanılan katkı 

madddelerinin baĢında Mono Sodyum Glutamat 
(E621) gelmektedir. Mono Sodyum Glutamatın 
gıdalarda kullanımı, deniz yosunları kullanımı ile 
antik Çin mutfağına kadar uzanmaktadır (Yurttagül 
ve Ayaz, 2008). Ġlk kez 1866 yılında Ritthausen 
adındaki Alman kimyacı glutamik asidi 
laboratuvarda elde etmiĢ, daha sonra baĢka bir 
kimyacı bu asidi sodyum tuzuna dönüĢtürerek 

monosodyum glutamatı elde etmiĢtir (Elmacı, 
2001). 
 

 
 

Dünyada en çok bilinen ve kullanılan lezzet 
arttırıcı; Mono Sodyum Glutamat proteinlerin yapı 
taĢı olan L-glutamik asidin sodyum tuzudur. MSG 
(C5H8NnaO4.H2O), birçok gıdada ve insan 
vücudunda proteinlerin yapıtaĢı olan amino asit 
formunda yada serbest halde bulunmaktadır 
(Elmacı, 2001; Freeman, 2006).  

 

 
 
MSG ile ilgili araĢtırmalarda sözkonusu 

aminoasidin sadece L formunun lezzet arttırıcı 
aktiviteye sahip olduğu, D-formunun ise 
aktivitesinin olmadığı saptanmıĢtır. Anne sütü, inek 
sütü, peynir ve et gibi proteince zengin gıdalarda 
ve mantar, domates gibi sebzelerde doğal olarak 
bulunan MSG hasat, iĢleme gibi iĢlemlerle kayba 

MSG 
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uğramaktadır. ĠĢleme, piĢirme ve dondurma gibi 
iĢlemlerin ise bu lezzet kayıplarını durdurmada 
etkili olmadıkları bildirilmektedir. Gıdanın orijinal 
lezzetinin bir kısmı MSG gibi bir lezzet arttırıcı 
kullanılarak geri kazanılabilmektedir. Ancak daha 
da önemlisi MSG kullanıldığında, çiğnenebilirlik 
arttığından sindirim de kolaylaĢmaktadır. Ayrıca, 
MSG kendinden özel bir lezzet katmaksızın, 
gıdanın doğal lezzetini kuvvetlendirerek gizli lezzet 
karakteristiklerini ortaya çıkarmakta, zayıf lezzet 
karakteristiklerini arttırmakta, ağızda doluluk ve 
süreklilik gibi gıdaya özgü kalite karakteristiklerini 
geliĢtirmektedir. MSG‟nin en önemli özelliği, 
tükürük salgısını arttırarak lezzet profilindeki 
özellikleri ortaya çıkarmasıdır. Avrupa, Japonya ve 
ABD‟de yapılan çalıĢmalar sonucunda MSG‟ın 
lezzet aktivitesinin dört temel tattan farklı olduğu 
saptanmıĢ ve bu yeni tada “umami” adı verilmiĢtir. 
Ancak, MSG‟ın tadının saf olmadığı, tatlı, tuzlu ve 
acı ile birlikte hoĢa giden ve rahatlatan hisleride 
içerdiği belirtilmektedir. Umami tadın yanısıra tuzlu 
olarak da tanımlanan MSG‟ın NaCl ile 
interaksiyonunun olduğu düĢünülmekte ve gıdada 
MSG kullanıldığında NaCl miktarının düĢürülmesi 
ile ilgili çalıĢmalar sürdürülmektedir. 
 

 
 
 
MSG esas olarak Ģeker sanayiinin bir yan 

ürünü olmakla birlikte, günümüzde fermantasyonla 
üretilmektedir. Fermantasyonun avantajı ise lezzet 
arttırıcı özelliği olan L-izomerinin üretilmesidir. 
MSG‟ın çok düĢük bir akut toksisiteye sahip olduğu 
bilinmektedir. Farelerde LD50 değerinin vücut 
ağırlığı baĢına 19,9 g/kg olduğu bildirilmiĢtir. Uzun 
süre besleme sonucunda, değiĢik hayvanlarda 
MSG‟ın olumsuz etkisine rastlanmamıĢ, ancak 
MSG‟a bağlı yüksek sodyum alımıyla ilgili 
problemler olabileceği bildirilmiĢtir (Elmacı, 2001). 

 
 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Gıda ve Tarım 
Organizasyonu (FAO) tarafından oluĢturulan 
Kodeks Alimentarius Komisyonu ve JECFA olarak 
adlandırılan "Gıda Katkıları için FAO/WHO Ortak 
Uzmanlar Komitesi", US-FDA (BirleĢik Devletler 
Gıda ve Ġlaç Ġdaresi) ve EFSA (Avrupa Gıda 
Güvenliği Otoritesi) Monosodyum glutamat, 
yukarıda belirtilen tüm sağlık/gıda otoriteleri ve 
bilim kuruluĢları tarafından insan sağlığı için 
güvenli kabul edilmektedir. Monosodyum glutamat 
JECFA tarafından "ADI Not Specified-ADI 
BelirlenmemiĢ" gurubuna, FDA tarafından da 
"GRAS - Generally Recognized As Safe - 
Genellikle Güvenli Kabul Edilir" sınıfına dahil 
edilmiĢtir. Bu iki grup da en güvenli katkıların 
bulunduğu gruplardır. Bu gruplarda olmayan 
katkıların aksine, GRAS listesindeki ve ADI 
BelirlenmemiĢ Grubundaki katkılar için kullanımda 
limit tespit edilmemiĢtir. 
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SanayileĢmenin çevreye verdiği zararların en 

güzel örneklerinden biri, insanlar üzerindeki etki 
mekanizmaları ile olguların kronolojisi bakımından 
bilinen en önemli ve dramatik insan kaynaklı çevre 
felaketine örnek olarak Japonya‟nın Minamata 
Körfezi‟nde 1908 yılında kurulan ve geçmiĢi 
1889‟da inĢa edilmiĢ bir köyün sanayileĢmesine 
uzanan bir fabrikayı gösterebiliriz. 

Bu fabrikada, 1932 yılında Asetaldehit 
bileĢiğinin, 1941 yılında Vinil klorürün üretilmeye 
baĢlanması ve metil civalı atıkların körfeze 
verilmesi ile çevre kirliliği süreci baĢlamıĢtır. 
 
 

 
 
 

Minamata Körfezi‟nden avlanan balıkları 
düzenli olarak tüketen insanlarda miyelit benzeri 
bir hastalığın görüldüğü 1956 yılında bildirilmekle 
beraber, 1963 yılında bu hastalığın körfezdeki 
balık ve midyelerde yüksek dozda bulunan metil 
civaya bağlı olduğunun bildirilmesine karĢın 1968 
yılında neden-sonuç iliĢkisi kabul edilerek 
fabrikada üretim durdurulmuĢtur.

 
Buna rağmen, 

1975 yılına kadar körfezden balık avına izin 
verilmiĢtir. 24 yıl süren balık avı yasağından sonra, 
balıklarda tespit edilen metil civa düzeyi kabul 
edilen kritik değerlerin altına düĢtüğü 
gözlemlendikten sonra 1997 yılında balık 
avlanmasına tekrar izin verilmiĢtir (Myers and 
Davidson, 2000; Harada, 1995). 

Bu salgın zehirlenme sürecinde yetiĢkinlerde 
psikonörolojik semptomlar, miyelit türü kas 
tutulması, böbrek ve kalp tutulması saptanmıĢtır. 
Ayrıca, bebeklerde sonradan mental retardasyon, 
ataksi, disartri, serebral palsi, anormal refleksler ve 
istemsiz hareketler geliĢmiĢtir. Bu bebeklerden 
hiçbirinin üç yaĢından önce emekleyememiĢ, 
ayağa kalkamamıĢ veya yürüyememiĢ olduğu 
tablo “Konjenital Minamata Hastalığı” olarak 
tanımlanmıĢtır. Minamata bölgesinde yaĢayan 
ergenlik dönemi çocuklarda IQ düĢüklüğü, 
konuĢma bozuklukları ve duygusal bozukluklar 
bildirilmiĢtir. Bu dönemde Ģüpheler civa 
zehirlenmesine yoğunlaĢmadığından, kan veya 
saç örnekleri alınmamıĢtır. Ancak, Japon geleneği 
olan bebeklerin düĢen göbek kordonlarının 
saklanması bu dokular üzerinde analizler 
yapılması için yardımcı olmuĢtur. 1950-1965 yılları 
arasında doğan bebeklerde civa düzeyinin en 
yüksek olduğu, balık civa düzeyinin 10-30 µg/g, ve 
ortalama balık tüketiminin de 300 gr/gün olduğu 
saptanmıĢtır (Harada, 1995). 

Civa ve bileĢikleri çevreye yayıldığında insan, 
ekosistem ve yaĢam üzerinde çok toksik etkiler 
oluĢturmaktadır. Ġnsan vücuduna inhalasyon, 
yemek, içmek ve deriye temas ile girer. Civanın 
yüksek dozda alınması ölüme neden olur. Sinir 
sistemi civaya karĢı çok hassastır. Görme 
bozukluklarından demansa, kas koordinasyon 
bozukluğuna kadar bir çok semptom, alınan 
civanın dozuna bağlı olarak gözlenebilir. 

Ġnorganik civanın mikrobiyal 
biyotransformasyonu insanlar için toksik olan metil 
civanın en önemli kaynağıdır. Bunların bir kısmı 
havaya karıĢarak yağmurlarla birlikte yeryüzü 
sularına dönmekte, bir kısmı ise doğrudan su 
kaynaklarına karıĢmaktadır. Burada bulunan 
planktonlar inorganik civayı metil civaya 
dönüĢtürmekte ve bu da balıklarda birikerek besin 
zincirine girmektedir. 

Günümüzde hemen hemen bütün balıklarda 
civa bulunmaktadır (0.1 µg/g). Bunun dıĢında, 
yapay organik civa antimikrobiyal koruyucu olarak 
aĢılar, ilaçlar, boyalar ve tohumlarda; elemental 
civa ise dereceler, barometreler, bazı lambalar ve 
elektrik düğmelerinde kullanılmaktadır. 1820'lerden 

Minamata Hastalığı 



  

 35 

bu yana, diĢ dolgusunda kullanılan amalgam %50 
oranında civa içeren bir metaldir. Floresan ıĢık ve 
düğme, piller de civa içerir. Ġnorganik civa, bir 
dönem bebeklerin alt temizlik mendillerinde ve diĢ 
çıkarma sırasında kullanılan tozlarda da yer 
almıĢtır (Goldman and Shannon, 2001). 
 
 

 
 
 

Gebeler tarafından alınan metil civanın %95'i 
hızla emilerek plasenta ve kan-beyin engelini 
geçer, buradan metil civa demetilasyon ve 
oksidasyon ile divalen civaya dönüĢerek protein ve 
tiollerin (tubulin, glutatyon) sulfidril grupları ile 
reaksiyona girer. Metil civa ve divalan civanın 
muhtemel toksik etki mekanizmaları Ģöyle 
sıralanabilir; 

 

 Oksidatif stres ile protein ve DNA'yı zedeleyen 
serbest radikal oluĢumu, 

 Hücre bölünmesi sırasındaki mikrotübül 
oluĢumunun, hücre hareketlerinin ve 
kromozom hareketlerinin kontrolünün 
bozulması, 

 Kan-beyin engelinin geçirgenliğinin artması, 
DNA replikasyonu ve protein sentezinin 
bozulması, 

 Nöronal kalsiyum metabolizmasında bulunan 
proteinler ile interferans (Myers and Davidson, 
2000). 
 
Diğer bir salgın zehirlenme Irak'ta yaĢanmıĢtır. 

Metil civa ve diğer sentetik organik civa bileĢikleri 
XX. yüzyılın baĢlarında tahıl tohumlarının 
mantarlara karĢı korunması için kullanılmıĢtır. 
1955–1972 yılları arasında farkında olmadan metil 

civa ile etkilenmiĢ tahıl tohumu tüketimi ile pek çok 
zehirlenme salgını olmuĢtur. Intrauterin dönemde 
annesinin civalı tohum tüketmesi nedeni ile 
etkilenmiĢ olan bebeklerde de Japonya'dakine 
benzer Ģekilde mikrosefali, huzursuzluk, uyarılara 
aĢırı cevap ve anormal refleksler saptanmakla 
beraber, bu bebeklerin nörolojik geliĢimleri ve anne 
saç civa düzeyleri arasında yapılan çalıĢmalar bir 
doz-etki iliĢkisi olduğunu ortaya koymuĢtur. 
Bununla birlikte yapılan çalıĢmalar anne saç 
düzeyinin 7–10 ppm olması durumunda bile 
nörotoksik etki riskini ortaya koyması açısından 
endiĢe verici bulunmuĢtur (Amin-Zaki et al, 1979). 
Benzer salgınlar Pakistan, Guatemala ve 
Gana'dan da bildirilmiĢ ve bunların sonucunda, 
tüm dünyada alkil civa bileĢiklerinin tohumlarda 
kullanımı yasaklanmıĢtır (Derban 1974). 

Dünya Sağlık Örgütü, yaptığı çalıĢmalar ile 
anne saç civa düzeyi 10-20 µg/g iken, fetal 
nörotoksisite riskini %5,70 µg/g için de %30 olarak 
tahmin etmektedir (WHO, 1990).  

Balık ve deniz memelisi ağırlıklı bir diyet ile 
beslenilen Faroe Adası toplumunda haftada 1-3 
öğün balık tüketilmekte, fakat özellikle civa düzeyi 
yüksek (1.9 ppm) balina tüketimi zaman zaman 
festivallerde çok yüksek miktarda olmaktadır. Bu 
bölgedeki balıklarda polikarbon bileĢikleri (PCB) 
kirliliği de saptanmıĢtır. 

Türkiye'de civa kirliliği ile ilgili yapılan 
alıĢmalarda endüstri bölgelerinde yaĢayan 
kiĢilerde kan civa düzeyleri 12–30 µg/L olarak 
bulunmuĢtur (Ince and Kunuc, 1998). CDC'nin 
önerdiği düzeyler 4.7-7.9 µg/L'dir (Myers et al., 
1990). Kirliliğin olduğu Ġzmit Körfezi'nde balık civa 
düzeyleri kirliliğin olmadığı bölgelerdeki balıklardan 
daha yüksek bulunmuĢtur (Taymaz ve ark., 1994). 
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1. Stratejik Yönetim 
 

Stratejik yönetim sürekli değiĢim içinde olan 

çevreyi kontrol edebilecek ve bu değiĢime uyum 
sağlayabilecek örgütlere ihtiyaç olduğunu ileri sürer. 
Stratejik yönetim örgütün operasyonel çevresi için 
hedef belirler. Bu sırf tepkisel yönden bir hedef 
belirlemekten öte, bilinçli, planlanmıĢ yöntemlerle 
olmalıdır. Günümüzde stratejik yönetim her ne 
kadar geniĢ çaptaki karar mekanizması ve planlama 
yöntemleri ile tanınmıĢ olsa da, son zamanlarda bu 
konu üzerine sosyolojik yaklaĢımlar önem 
kazanmaya baĢlamıĢtır (Güçlü, 2003). 
 

 
 

1.1. Stratejik Yönetimin Özellikleri 
a. Stratejik yönetim, örgütteki en üst yönetimin bir 

fonksiyonu olarak değerlendirilmelidir. Zira 
stratejik yönetim tümüyle iĢletmenin geleceğine 
yöneliktir. 

b. ĠĢletmenin vizyonuna yöneliktir; geleceğe 
yönelik uzun vadeli amaçları geliĢtirir, sonuca 
varmak için nelerin yapılması gerektiğini 
düĢünür. 

c. Stratejik yönetim, iĢletmeyi bir bütün olarak 
algılar; bütünü oluĢturan diğer parçalar da ilgi 
alanı içindedir. Alınan stratejik kararların 
etkilerine yönelik bütün-parça iliĢkisini göz 
önünde bulundurur. 

d. Stratejik yönetim için iĢletme açık bir sistemdir. 
Bu nedenle çevre oldukça yakından takip 
edilen bir faktördür. 

e. Stratejik yönetim, dıĢ çevresine karĢı toplumun 
çıkarlarını göz önüne alan bir sosyal sorumluluk 
taĢır. 

f. Stratejik yönetim, iĢletmenin temel amaçlarının 
gerçekleĢtirilmesine yönelik kaynak dağıtımını 
en etkili bir Ģekilde yapar. 

g. Stratejik yönetimin belirlediği amaçlar, alınan 
kararlar, faaliyetleri içinde en alt birimlere kadar 
herkesin ortak hareket noktasını oluĢturur. 

 
1.2. Stratejik Yönetim YaklaĢımları 
Bir iĢletme stratejisi, cevabını herkesin 

kolaylıkla verebileceği bir problemden çözümü 
oldukça karmaĢık olan problemlere kadar, geniĢ bir 
alanda yer alır. Bu iki nokta arasında birçok farklı 
stratejiler geliĢtirilebilir. Bu stratejilerin 
geliĢtirilmesinde yöneticilerin sezgilerinden ve 
deneme-yanılmaya dayalı yönetim yaklaĢımından 
problemin ihtiva ettiği değiĢkenlerin özenli ve 
sistematik analizine kadar birçok değiĢik yaklaĢım 
kullanılabilir. Bu sebeple, strateji geliĢtirilirken 
sayısız yaklaĢımla karĢılaĢılabilir. Ancak burada 
stratejilerin geliĢtirilmesinde hangi yaklaĢım 
kullanılırsa kullanılsın, duruma en uygun stratejinin 
seçilmesi gerektiği önemle vurgulanmalıdır. Çünkü 
stratejik yönetimin baĢarısı buna bağlıdır. Bununla 
birlikte problemlerin en uygun çözümünü 
sağlayacak sezgi ile analiz arasında açık bir 
sezginin bulunmadığı da belirtilmelidir. 

Stratejilerin geliĢtirilmesinde kullanılabilecek 
yaklaĢımlardan bazıları Ģunlardır: 
a. BütünleĢmiĢ Planlama YaklaĢımı: Stratejik 

problemlerin sistematik analizine dayanır ve 
problemlerin çözümünde bilimsel yöntemler 
kullanılır. BütünleĢmiĢ planlama yaklaĢımında 
her Ģeyden önce Ģirketin stratejik planları 
hazırlanır. Örgüt misyonu, uzun vadeli 
politikalar, amaçlar ve stratejiler tanımlanır. 
Bunlara bağlı olarak Ģirketin daha alt 
kademelerine ait orta vadeli politika ve amaçlar 
tespit edilir. Daha sonra program hedefleri 
taktik kararlar ve yöntemler Ģekline 
dönüĢtürülerek uygulamaya konulur. 

b. UyumlaĢtırıcı AraĢtırma YaklaĢımı: Buna göre 
ilk olarak, geniĢ bir bakıĢ açısıyla ilkeler 
oluĢturulur. YaklaĢım mümkün olduğu kadar 

Su Ürünleri ĠĢletmelerinde 

Stratejik Yönetim ve 

Organizasyon 
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problem için en uygun çözüme yönelir. 
Problemin çözümünde atılan her adım, önceki 
adıma göre düzenlenir ve böylece uygun 
çözüme ulaĢıncaya kadar devam edilir. Her 
adımda örgütün içinde bulunduğu durum ile 
olması gereken durum arasındaki farklılıklar 
belirlenir ve buna göre amaçlar oluĢturulur. 
UlaĢılan strateji uygulanabilir görünüyorsa, 
harekete geçilir. Aksi halde yeni bir adımla 
amaçlar ve stratejiler yeniden tanımlanır. 

c. Sezgi YaklaĢımı: Stratejilerin geliĢtirilmesinde 
sebep-sonuç iliĢkileri ya hiç kurulmaz ya da çok 
az bir Ģekilde üzerinde durulur. Yönetici 
tamamıyla kendi sezgilerine göre hareket eder. 
Bazı yöneticiler, belirli bir durumda alınan 
kararların geçerliliği, gerçeklerin doğru ve tam 
olarak sezilmesine bağlıdır. 

d. Stratejik Faktörleri Belirleme YaklaĢımı: Bu, 
örgütü baĢarılı kılacak stratejik faktörleri 
belirleme yaklaĢımıdır. Buna göre örgütte, 
bölüm veya birimlerde kritik unsurlar belirlenir 
ve örgütün baĢarı veya baĢarısızlığını 
etkileyecek güçlü v zayıf yönleri ortaya çıkarılır. 
Böylece çabalar, güçlü olunan yönlerde 
faaliyetlere ağırlık verilecek Ģekilde sarf edilir 
veya zayıf olan yönlerde problemin çıkmaması 
için uğraĢılır. 

 

 
 
2. Yönetici, ĠĢletmeci, Sorumlu Mühendis 

 

ĠĢletmenin amaçlarına etkili ve verimli bir 
Ģekilde ulaĢması için yürütme yaptığı plan, 
organizasyon, denetleme yönetim faaliyetlerinin 
tümüdür. Yönetim; Üst kademe orta akdeme ve alt 
kademeden oluĢur. Üst kademe karar alır analiz 
sentez yeteneği olan kiĢilerden oluĢur (genel 
müdürlük). Orta kademe ise insan iliĢkileri iyi olan 
kiĢilerden oluĢur. Görevi üst kademenin aldığı 
kararları alt kademeye iletmektir (Ģube müdürleri). 
Alt kademe, pratik olarak iĢ baĢında yönetimlerdir 
(ustabaĢı). Bu bağlamda Yönetici, ĠĢletmeci, 
Sorumlu Mühendis ayrımını iyi yapmak gereklidir. 
Bu pozisyonlarda çalıĢılsa bile her biri birer yönetici 
konumunda olan kiĢiler için ideal bir yönetici; insan 
iliĢkileri iyi, objektif, kararlı, adil, analiz sentez 
yeteneği güçlü ve kendine güveni olmalıdır. 

Su ürünleri iĢletmelerinde bu kavramların 
karıĢması her kavramın en az ikisinin genelde aynı 
kiĢi üzerinde bulunmasından kaynaklanır. 
ĠĢletmede; (yönetici-iĢletmeci), (iĢletmeci-sorumlu 
mühendis) veya (yönetici-sorumlu mühendis) 
çatıĢmalarının temelinde de bu kavram karmaĢası 
yatmaktadır. 

Gerçekte, küçük iĢletmelerde yönetim tarzı, 
amaç ve varsayımlar, değerler, sahip yönetici 
tarafından ortaya konmakta ve Ģekillendirilmektedir. 
Dolayısıyla, iĢletme içinde yöneticinin hırs ve 
kararlılığı, niyet ve amaçları, varsayımları, ahlaki 
değerleri ve kiĢilik yapısı, strateji seçiminde önemli 
bir rol oynamaktadır. Sahip/yöneticinin risk 
yüklenme eğilimi, yenilikçi olup olmaması, tecrübesi, 
teknik ve idari bilgisi, analiz yapabilme kabiliyeti, 
esnaflığı iĢletmenin baĢarısında etkili olacaktır. 
Ayrıca, iĢletmenin yönetim yapısı da, tepe yöneticisi 
tarafından Ģekillendirilmektedir (Dinçer,1992). 

Türkiye‟deki su ürünleri iĢletmelerinin, aynı 
zamanda kurucuları olan sahipleri, genellikle 
mühendis, teknisyen veya usta kökenli kiĢilerdir. Bu 
durum özellikle, geliĢmenin dinamik ve sürükleyici 
kesimini oluĢturan sanayi sektörü için geçerlidir. ĠĢin 
üretim kısmı ile ilgili konularda oldukça yetenekli ve 
tecrübe sahibi olan bu kiĢiler, piyasaya yönelik 
olarak düĢünme ve değerlendirme yapma 
konusunda yeterince baĢarılı olamamaktadırlar. 
Ayrıca, bu durum finansman ve yönetim 
fonksiyonları için de geçerlidir. Kısaca, iyi bir 
üretimci olan bu kiĢiler pazarlama, finansman ve 
yönetim konusunda aynı derecede baĢarı 
gösterememektedirler (Müftüoğlu,1993). 

Öte yandan, iĢletme sahibi, iĢletme ile ilgili 
konuların hepsinde son söz sahibi olduğuna göre bir 
uzman değil, her konu hakkında az da olsa bilgi 
sahibi olmak zorunda kalmakta yani, üretim yanında 
pazarlama, finansman, yönetim ve tedarik gibi diğer 
iĢletmecilik fonksiyonlarında da baĢarı sağlamak 
konusunda zorlanmaktadır. Ne yazık ki, pek çok 
iĢletme yöneticisi, bu konuların hepsinde birden 
baĢarı sağlayamamaktadır. 

Teknik kökenli iĢletme sahiplerinin yetersiz 
kaldıkları en önemli konulardan biri de finansman 
sorunudur. ĠĢletme sahiplerinin, iĢletmenin tüm 
politikalarını belirleyen kiĢiler olarak, finansman 
konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları, iĢletmenin 
geleceği açısından çok önemlidir. Oysa bugün pek 
çok iĢletme yöneticisi yeni finansman tekniklerinden, 
nakit yönetimi, fon akım tabloları gibi temel 
finansman kavramlarından haberdar bile değildir. 
Bunun sonucunda da, sağlam bir mali yapıya sahip 
olamamaktadırlar. 
 
3. ĠĢletmede Yönetim Modelleri 
 

Yönetim en küçüğünden (aile, iĢletme gibi), en 
büyüğüne (devlet, uluslar arası örgütler gibi) kadar 
tüm örgütlerde geçerli ve gerekli bir iĢlevdir. 
Yönetim, örgütlerin amaçlarına etkin ve verimli 
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ulaĢabilmeleri bakımından zorunlu bir iĢlevdir. Diğer 
bir deyiĢle yönetim, örgütler için hayati bir öneme 
sahiptir. Bir toplumun örgütlerindeki yönetim anlayıĢı 
ve uygulamaları ile, o toplumun kalkınmıĢlık düzeyi 
arasında doğrusal bir iliĢki olduğunu söylemek 
mümkündür. Yönetim kalitesi tüm toplumu etkiler. 
Yönetim, insan ve diğer kaynakları mümkün olan en 
iyi Ģekilde birleĢtirerek, örgütsel amaçlara etkin ve 
verimli ulaĢma sürecidir. Diğer bir ifade ile yönetim; 
iĢ gücü, sermaye, teknik donanım vb. gibi örgütsel 
kaynakların, örgütsel amaçları gerçekleĢtirmek 
üzere etkin bir Ģekilde koordine edilmesidir. Yönetim 
kısaca, örgütsel kaynakların, örgütsel amaçları 
baĢarmak için kullanılmasıdır. 

Amerika BirleĢik Devletlerinde yaklaĢık 2,3 
milyon küçük, orta, büyük kapasiteli su ürünleri 
çiftliği bulunmaktadır. ĠĢletme kapasitesi, yapılan iĢe 
göre organizasyonun Ģeklini de belirlemektedir. Bu 
çiftliklerden bazıları aile Ģirketi iken, bazıları ortaklık 
Ģirketi, diğer bir kısmı ise uluslar arası Ģirket 
niteliğindedir. ġirketin tipi ise iĢletmede yönetim 
modelinin farklılıkların ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır. Küçük bir Ģirketin yönetilmesi için daha 
az idare alt yapısı gerekirken, büyük iĢletmelerde 
daha fazla yapılı organizasyon modellerine ihtiyaç 
duyulmaktadır (NCAC, 1992). 

 
3.1. ġahıs ġirketleri 
ĠĢletme sahibi Ģahıstır ve yönetici de odur. 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de iĢletmelerin 
çoğunluğunu Ģahıs Ģirketleri oluĢturmaktadır. 
Ülkemiz için Ģahıs Ģirketlerinin kolay kurulması, 
sermayesinin az olması, kurumsal kimliğin tüzel 
kiĢilik olması, devlete olan yükümlülüklerinin az 
olması gibi avantajlara sahiptir. Bunun yanı sıra 
üretim kapasitesine bağlı olarak bu modelde ısrar 
edilmesi iĢletme yönetimini zorlaĢtırmaktadır. Olası 
bir yönetim sıkıntısı oranı bu durumda artmaktadır. 

 
3.2. Ortaklıklar 
Birden fazla Ģahıs Ģirketinin iĢletme yönetim 

modelini iyi idare edebilmek için oluĢturdukları 
yapılardır. Bu tip iĢletme modellerinde roller, 
Ģahıslar arasında paylaĢtırıldığı için yönetim kolay 
olmaktadır. Daha çok aile tipi iĢletmelerde aile 
bireylerinin sermayedar olarak oluĢturdukları 
yapılarda bu gruba girmektedir. 

 
3.3. Kurumlar 
ĠĢletme modelinde ileri bir organizasyon 

bulunan her kademesi yapılandırılmıĢ Ģirket 
yapılarıdır. Bazı aile Ģirketleri kendilerini bu modele 
uydurarak faaliyet gösterebilmiĢlerdir.  

Ülkemizde faaliyet gösteren iĢletmelerde 
yönetim modeli açısından her üç yapıda firmalar 
bulunmaktadır. ĠĢletmelerin yönetim modellerini bir 
diğer unsur olan ekonomik iĢletme modeli 
oluĢturduğundan, ülkenin ekonomik göstergelerine 
göre yönetim modeli de Ģekillenmektedir. 

Su ürünleri iĢletmeleri açısından ekonomik modeller 
genel iĢletme ekonomisinde yer alan modellerle 
örtüĢmektedir. Genel iĢletme ekonomik modellerine 
iĢletmenin ekonomik varlığı ve yapısı karar verir. 
Yönetilecek olan iĢletmenin ekonomikliği modeli 
belirleyecektir.  

Türkiye sahip olduğu su ürünleri üretim 
potansiyeli ile üretimi kıyaslandığında, üretimin 
beklenen düzeyde olmadığı görülür. Üretimin 
beklenen miktardan az olmasında çeĢitli etmenler 
söz konusudur. Bu etmenler arasında, su ürünleri 
sektöründe pazarlama ve üretimle ilgili 
araĢtırmaların yeterli olmaması ya da yapılan 
araĢtırma sonuçlarının ilgili yerlere ulaĢtırılamaması 
gösterilebilir. Hangi sektör olursa olsun üretim ve 
yatırım faaliyetlerinde baĢarı elde edebilmek için, 
öncelikle iyi bir Pazar araĢtırması, üretim 
planlaması, satıĢ planlaması ve finansman 
planlamasının yapılması gerekmektedir. Bunun en 
önemli koĢulu, sağlıklı verilerin elde edilmesi ve bu 
verilerin objektif, ön yargısız ve doğru bir Ģekilde 
yorumlanmasıdır. Mevcut durum tam analiz 
edilmeden gerçeğe ve pratiğe yönelik planlamalar 
yapmak ve bunlara göre yatırımları yönlendirme 
yönünde istenilen düzeyde verim alınamayacağı 
açıktır (ġener, 1995). 

Örneğin, Elbek ve Emiroğlu (1996), Güney 
Ege‟deki deniz balıkları iĢletmelerinin genel 
durumunu ve sorunlarını ele aldıkları çalıĢmada, 
toplam cari masrafların %53‟ünü yem masrafının 
oluĢturduğunu, yem masraflarını %30 ile yavru alım 
masrafının, %7 ile mali harcamaların, %4 ile 
akaryakıt alım masrafının, %3 ile bakım onarım 
harcamalarının ve %2 ile ilaç-vitamin 
harcamalarının izlediğini saptamıĢlardır. Ġncelenen 
iĢletmelerde masraf unsurlarının genel olarak 
iĢletme masraflarının %73‟ünü cari masrafların, 
%17‟sini iĢçilik masraflarının ve 10‟unu 
amortismanların oluĢturduğunu belirlemiĢlerdir. 

KurumsallaĢmıĢ iĢletmeler periyodik olarak 
finans, üretim, maliyet vb. faaliyet analizlerini aylık 
bazda hazırlayarak iĢletmenin stratejik yönetimine 
bildirmektedir. 
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GELENEKSEL BAHAR YEMEĞĠ 
 

Kurumumuz Sosyal Fon Topluluğunun her yıl 
düzenlediği "GELENEKSEL BAHAR YEMEĞĠ" 26 
Mayısta çalıĢanlarımızın ve emeklilerimiz 
katılımıyla kurumumuzun bahçesinde yapılmıĢtır. 
 

 
 
 

“NOVEL APPROACHES IN FOOD 
INDUSTRY” KONGRESĠNE 

KATILIM 
 
26-29 Mayıs 2011 tarihlerinde Ege 

Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından 
ÇeĢme‟de düzenlenen “Novel approaches in food 
industry” Kongresine kurumumuz personellerinden 
Öner TATLI, Gülbin BOZKURT, Nilay S. GĠRAY, 
Esra ALPÖZEN ve Gönül GÜVEN katılmıĢlardır.  

 

 

Organik Kalıntı ve Tarım Ürünleri 
Laboratuvarından Öner TATLI, Ebru EVCĠL, Leyla 
ġ. ÇOġKUN, Ergün DÖĞEN, Serdar ERDAL, 
Gülbin BOZKURT, Özkan TAGA, Necati 
ALTINDĠġ, Ġlgen ONAT, Ergin M. HARUNOĞLU ve 
Mahmut DEMĠR hazırladıkları “Validation study for 
naphthalene residue in honey” isimli poster 
bildirilerini sunmuĢlardır.  
 

 
 

Kurumumuz personellerinden Gülbin 
BOZKURT, Öner TATLI; Tarım, Gıda ve 
Hayvancılık Bakanlığı Zeytincilik AraĢtırma 
Ġstasyon Müdürlüğünden Gıda Yüksek Mühendisi 
Oya KÖSEOĞLU, Ege Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. M. Kemal 
ÜNAL ile birlikte hazırladıkları “Determination of 
the main phenolic compounds in virgin olive oils by 
LC/MS-MS” isimli poster bildirilerini sunmuĢlardır.  

 
Gıda Yüksek Mühendislerimizden Esra 

ALPÖZEN, Gönül GÜVEN, Ege Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölümünden Dr. Özgül ÖZDESTAN 
ve Prof. Dr. Ali ÜREN ile birlikte hazırladıkları 
“Determination acrylamide level of bread by LC-
MS/MS” isimli poster bildirilerini sunmuĢlardır.  

 
Kurum Müdürümüz Veysel Baki OKHAN, 

kurumumuz Biyologlarından Taner ÖZYURT ve 
Gıda Yüksek Mühendislerimizden Gönül GÜVEN, 
Esra ALPÖZEN, Ege Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Ali ÜREN ile 
birlikte hazırladıkları “Multiplex PCR applications in 
food analysis” isimli poster bildirilerini 
sunmuĢlardır.  
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Gıda Yüksek Mühendislerimizden Nilay S. 
GĠRAY, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği 
Bölümünden Prof. Dr. Taner BAYSAL ile birlikte 
hazırladıkları “Edible coatings for ready to eat fruit 
and vegetables” isimli poster bildirilerini 
sunmuĢlardır.  
 

 
 
Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı 

Zeytincilik AraĢtırma Ġstasyon Müdürlüğünden Gıda 
Yüksek Mühendisi FeriĢte ÖZTÜRK GÜNGÖR ve 
kurumumuz mühendislerinden Özcan GÜR, Esra 
ALPÖZEN, Gönül GÜVEN, Ege Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölümünden M. Kemal ÜNAL ile 
birlikte hazırladıkları “Determination of sodium 
benzoate and potassium sorbate levels of table 
olives” isimli poster bildirilerini sunmuĢlardır. 

IX. BĠTKĠ GENOMĠĞĠ 
KONGRESĠ’NE KATILIM 

 
6-7 Mayıs 2011 tarihlerinde Sabancı 

Üniversitesi tarafından düzenlenen 9. Bitki 
Genomiği Kongresinde (The Plant Genomics 
European Meeting) kurumumuzdan Biyolog Taner 
ÖZYURT, Gıda Yüksek Mühendislerimizden Gönül 
GÜVEN, Esra ALPÖZEN; Ege Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Ali ÜREN ile 
birlikte hazırladıkları “Application of microarrays 
technology in plant genomics” isimli poster 
bildirilerini sunmuĢlardır. 

 

 
 
 

“THE INTERNATĠONAL CONGRESS 
ON BĠOĠNFORMATĠCS AND 

BĠOMĠCS” KONGRESĠ’NE KATILIM 
 

21-22 Mayıs 2011 tarihlerinde Ege 
Üniversitesi ve Ġzmir Üniversitesi tarafından 
düzenlenen The International Congress on 
Bioinformatics and Biomics Kongresinde 
kurumumuzdan Biyolog Taner ÖZYURT, Gıda 
Yüksek Mühendislerimizden Gönül GÜVEN, Esra 
ALPÖZEN; Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği 
Bölümünden Prof. Dr. Ali ÜREN ve Ege 
Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden 
Doç. Dr. Ġhsan YAġA ile birlikte hazırladıkları “The 
Use of DNA Markers In Preserving of Genetic 
Resource” isimli poster bildirilerini sunmuĢlardır. 
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MOLEKÜLER BĠYOTEKNOLOJĠ 
BAHAR OKULU’NA KATILIM 

 
28 Nisan-01 Mayıs 2011 tarihlerinde 

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından 
düzenlenen Moleküler Biyoteknoloji Bahar 
Okulunda Kurum Müdürümüz Veysel Baki 
OKHAN, Gıda Yüksek Mühendislerimizden Esra 
ALPÖZEN, Gönül GÜVEN ve Biyolog Taner 
ÖZYURT, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği 
Bölümünden Prof. Dr. Ali ÜREN ile birlikte 
hazırladıkları poster bildirilerini sunmuĢlardır. 
 

 

 
 

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN 
MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNE 

GDO SEMĠNERĠ 
 

Ġzmir Bayındırlık ve Ġskan Müdürlüğü 
personeline GDO konusunda bilgilendirme yapıldı. 
 

29.06.2011 tarihinde Ġzmir Bayındırlık ve Ġskan 
Müdürlüğü personeline; Moleküler Biyoloji 
Birimimizden Gönül GÜVEN “Ġzmir Gıda Kontrol 
Laboratuvar Müdürlüğü Tanıtımı”, Taner ÖZYURT 
“Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizmalar ve Risk 
Değerlendirmesi” ve Esra ALPÖZEN “GDO 
Analizleri” konularında sunum yapmıĢlardır.  

 

 

KALĠBRASYON EĞĠTĠM 
UYGULAMASI 

 
11-12 Mayıs 2011 tarihinde alınan kalibrasyon 

eğitiminde uygulama çalıĢmaları Fiziksel Analizler 
Laboratuvarında gerçekleĢtirilerek labortuvarda 
mevcut bulunan cihazlarda test edilmiĢtir. 
 

Bu çalıĢmalarda tüm laboratuarlarda 
kullanılabilen etüv, terazi cihazları ile hacim 
ölçümlerinin kalibrasyon uygulamaları yapılmıĢtır. 
Yapılan uygulamalarda cihazlara ait; etüv (sıcaklık 
kontrol noktarı ve sıcaklık sensörlerinin yerleĢim 
palanı), terazi (ağırlık ölçüm noktaları ve bunların 
yerleĢim planları), test ağırlık ölçümleri, hacim 
ölçümleri, kalibrasyon belirsizlik parametreleri ve 
ölçüm noktaları üzerine eğitime katılan tüm teknik 
personel tarafından uygulamalı testler yapılmıĢtır. 
Cihazlara ait kalibrasyon sertifika değerleriyle 
belirsizlik verileri karĢılaĢtırılmıĢtır. 
 

 
 

 

ZEYTĠNYAĞI DUYUSAL ANALĠZ 
EĞĠTĠMĠ 

 
Kurumumuzun Naturel Zeytinyağı Duyusal 

Analiz Panel BaĢkanı Huriye BAYRAM ülke 
mevzuatına uygun ve Uluslararası Zeytin ve 
Zeytinyağı Konseyi metotlarına (COI) yönelik 
olarak geliĢtirilmesi amacıyla Genel 
Müdürlüğümüzün olurlarıyla 03-06 Mayıs 2011 
tarihleri arasında zeytinyağı duyusal analizinde 
akredite olmuĢ Ulusal Tüketici Enstitüsü, 
Madrid/ĠSPANYA‟da duyusal analiz eğitimine 
katılmıĢtır. Eğitim Genel Müdürlüğümüz ve TAIEX 
tarafından organize edilen ve 13-17 Aralık 2010 
tarihleri arasında laboratuarımızda gerçekleĢen 
“Zeytinyağı Duyusal Analiz Teknikleri” eğitimine 
uzman olarak katılmıĢ olan Panel BaĢkanı Luz 
Maria MARTĠNEZ tarafından verilmiĢtir. Huriye 
BAYRAM ayrıca Uluslararası Zeytinyağı Konseyi‟ni 
de ziyaret ederek Konseyin Zeytinyağı Kimyası ve 
Standart Hazırlama Birimi BaĢkanı ile görüĢmüĢ, 
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Konsey tarafından tanınma ve standart numune 
temini konularında bilgi almıĢtır. 

 

 
 
 

CANLI HAYVAN ĠTHALATI 
 

Bakanlığımız canlı hayvan ithalatı 
kapsamında, kurum müdürümüz Veysel Baki 
OKHAN besicilik ve kasaplık canlı sığır seçimi için 
4-12 Temmuz 2011 tarihleri arasında Macaristan 
ve Avusturya'da görevlendirilmiĢtir. Ayrıca 
veteriner hekimlerimizden Dr. Ġsmail GÖVERCĠN, 
Hayri CĠVELEKOĞLU, Gazanfer TOKLU ve Leyla 
GÜÇER farklı ülkelerde canlı hayvan ithalatı 
kapsanımda görevlendirilmiĢtir. 

 

 

 
MĠKOTOKSĠN ANALĠZLERĠ 

LABORATUVARI 
 

Ġzmir Gıda Kontrol Laboratuvarı Mikotoksin 
Anaizleri Biriminde Temmuz 2011 tarihinde LC 
MS/MS ile çoklu mikotoksin analizleri çalıĢmaları 
baĢlatılmıĢtır. Tüm ürün grupları ve Akreditasyon 
Kapsamındaki Mikotoksin Analizlerinde Metot 
Validasyonu ve Ölçüm Belirsizlikleri çalıĢmaları 
devam etmektedir. 
 

Özellikle Tahıllar, tahıl içerikli yemler ve mısır 
ağırlıklı ürün gruplarında ithalat kapsamında yasal 
zorunluluk gereği çoklu mikotoksin analizi 
istenmektedir. 

Halen çalıĢmakta olduğumuz metodlar IAC-
HPLC-FLD IAC-HPLC-DAD ile analiz 
sonuçlandırma 2-3 gün sürerken baĢlatılacak yeni 
çalıĢma ile LC-MS/MS ile aynı gün sonuç 
verilebilecektir. Ürün gruplarında çalıĢılacak çoklu 
mikotoksinler aĢağıda belirtilmiĢtir. 
 

 
 
Çoklu Mikotoksin Analizleri 
Aflatoksin  (B1, B2, G1, G2) 
Aflatoksin  (M1) 
Patulin  
Okratoksin-A  (OTA)  
Deoxynivalenol  (DON) 
Zearalenone  (ZON) 
Fomonisin B1-B2 (FB1-FB2) 
T2 -Toxin  (T2) 
HT-2Toxin  (HT-2) 
 
 

2011 YILI STAJYERLERĠ 
 

Her yıl olduğu gibi bu yılda değiĢik 
üniversitelerden gelen öğrencilerle yaz dönemi 
stajları 31 Mayıs tarihi itibari ile baĢlamıĢtır. 
Üniversitelerimizin Gıda Mühendisliği, Kimya, 
Biyokimya, Biyoloji, Süt Teknolojisi ve Su Ürünleri 
bölümlerinden, Meslek Yüksek Okullarının Gıda 
Teknolojisi, Süt ve Ürünleri ile Kimya teknikerliği 
bölümlerinden öğrencilerimizin staj baĢvuruları 
kabul edilmiĢtir. 
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