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2050 yılına kadar, Dünya nüfusunun 
yaklaşık 10 milyara ulaşması beklenmektedir. 
Dolayısıyla, gıda, enerji ve çevre 21 YY’ da 
insanlığın üzerinde en fazla konuşacağı konular 
olacaktır. Bu yüzyılın ortalarına kadar, son 10 bin 
yılda ürettiğimizin iki katı kadar besin üretmek 
zorundayız. Üstelik bunu, küresel iklimde ani 
değişimlerin yaşanabileceği koşullarda 
gerçekleştirmek zorundayız. İnsanoğlu, türünün 
devamını tehdit eden bu zoru başarabilecek midir? 

“Bitki bilimcileri olarak, 2000 yılından bu yana 
bilim tarihindeki en büyük bilgi birikimine tanıklık 
etmekteyiz. 2000 yılında Arabidopsis thaliana 
genomunun aydınlatılması, çeşitli –omik’ 
(genomik, işlevsel genomik, proteomik ve 
metabolomik)’leri ortaya çıkarmıştır. Bu yeni bilim 
dallarından elde edilen bilgilerin bir araya 
getirilmesi, yani ‘sistem biyolojisi’ yaklaşımı bitki 
biyolojisinin tüm dallarına büyük katkılar 
yapmaktadır. 2000 yılından günümüze, Arabidopsis 
mutantlarının genetik ve moleküler analizleri 
sonucu bitki fizyolojisi ve biyokimyasında da uzun 
süredir yanıt bekleyen sorular tek tek 
yanıtlanmaktadır. Örneğin son 7 yılda;  

 Etilen, absisik asit ve oksin gibi bitkisel 
hormonların reseptörleri saptanmıştır. Bu 
bulgular, başta yaşlanma, meyve 
olgunlaşması, apikal dominansi, tohum 
çimlenmesi, stoma hareketleri, kuraklık 
stresi ve herbisit araştırmalarında yeni 
fırsatlar sunmaktadır. 

 Yeni bir bitki hormon sınıfı olan 
brasinosteroidlerin büyüme ve gelişimdeki 
rolleri moleküler düzeyde aydınlatılmıştır. 
Bu çalışmalar, insan sağlığı bakımından 
önem taşıyan steroidlerin biyokimyasına 
ilişkin yeni bir anlayışa katkı yapmıştır. 

 Bitkilerin ışığa verdikleri morfogenetik 
tepkilerde fitokromun rolünün yanı sıra, 
fototropizma ve sirkadiyan (günlük) 
ritimlerle ilişkili reseptörler ve sinyal 
ileten elemanlar aydınlatılmıştır. 

 Çiçeklenmeyi başlatan bazı genler 
tanımlanmış ve çiçek gelişimi sırasında 
şekil oluşumunun kalıtımla 
denetlenmesine ilişkin mükemmel 
modeller geliştirilmiştir. 

 Kloroplast, mitokondri gibi dinamik bitki 
organelleri ve bakterilerde bölünmenin 
mekanizması aydınlatılmıştır.  

 Çeşitli bitkilerde vernalizasyon ve 
vernalizasyonu düzenleyen ağlar ortaya 
çıkarılmıştır. 

 A. thaliana, Lotus japonicus ve Medicago 
truncata genomundan sağlanan bilgilerle, 
simbiyotik ilişkiler moleküler düzeyde 
aydınlatılmıştır. 

 Ağaçlarda odun oluşumunun mekanizması 
belirlenmiştir. Dolayısıyla, hücre çeperi 
oluşumu, ligninleşme ve iletim demeti 
kimliğinin belirlenmesinde rol alan genler 
saptanmıştır. Bu durum, anahtar 
özellikteki BİYOTEKNOLOJİ sektörü için 
yeni fırsatlar yaratmaktadır.  

 ATP iyon pompalarının moleküler 
analizleri,  bu pompaların farklı bitki 
gruplarında (monokotil ve dikotiller) 
geçmişleri, yapıları ve işlevlerine ilişkin 
çok önemli bilgiler sağlamıştır.  

 Günümüzde bitkisel verimliliği önemli 
ölçüde sınırlandıran ve etkilerinin giderek 
artması beklenen biyotik ve abiyotik 
streslerin algılanması ve uygun tepkinin 
verilmesini sağlayan sinyal iletim ağları 
aydınlatılmıştır. 

Tüm bu gelişmeler, 21 YY’ da geleneksel ve/veya 
biyoteknolojik yöntemlerle insanlığın gereksinimini 
sağlayabilecek nitelik ve nicelikte gıda, yakıt, ilaç 
hammaddesi ve lif üretebilecek bitkiler 
yetiştirilebilmesine olanak sağlayacaktır. Bu 
nedenle, şu an,  G7 ülkelerinin yaptığı gibi, 
ülkemizde de ‘uygulamaya yönelik temel bitki 
biyolojisi’ çalışmalarının ilgili kurumlarca daha 
fazla desteklenmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. 
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Yapılan tüm anlaşmalara rağmen dünyada 
çevresel bozulma hızlı bir şekilde devam 
etmektedir. Çevresel değişimlerin kaynağı; doğal 
kirleticiler ve yapay kaynaklardan oluşan kirleticiler 
olmak üzere iki ana grupta toplanabilir. Doğal 
kaynaklara deprem, sel, kasırgalar gibi afetleri ve 
çeşitli jeolojik kirlenmeleri (madencilik çalışmaları, 
erozyon ve alterasyonlara bağlı kirlenmeler) örnek 
verebiliriz. Jeolojik  kaynaklar tarımsal ve özelikle 
yer altı ve yerüstü sularının kirlenmesine yol 
açmaktadır. Yapay kaynaklara ise gübreler ve 
genetiği değiştirilmiş tohumlar, evsel katı ve sıvı 


