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ODTÜ'de Gen Tabancasý Üretildi

gerçekleþtiðini sözlerine
ekledi.
" G e n Ta b a n c a s ý "
projesinin; TÜBÝTAK,
TTGV
(Türkiye
Teknoloji Geliþtirme
Vakfý) ve TÜSÝAD tarafýndan organize
e d i l e n 7 . Te k n o l o j i Ö d ü l l e r i
kapsamýnda Biyoteknoloji,
Nanoteknoloji ve Nanobiyoteknoloji
Özel Ödülü kategorisinde birincilik
ödülü aldýðýný belirten Öktem; en
prestijli teknoloji ödülü olan ve
Teknoloji Ödülleri Oscar'ý olarak
bilinen böyle bir ödülün ODTÜ'ye
gelmiþ olmasýnýn büyük önem taþýdýðýný
ifade etti.

Orta Doðu Teknik Üniversitesi Biyoloji
Bölümü öðretim üyelerinden Prof. Dr.
Hüseyin Avni Öktem ile Prof. Dr. Meral
Yücel yönetiminde 13 kiþilik bir ekip,
bitki biyoteknolojisi çalýþmalarýnda
kullanýlacak bir "Gen Tabancasý" üretti.
Üç yýllýk bir Ar-Ge çalýþmasý sonucu
ortaya çýkan ve bitkilere gen transferi
yoluyla direnç kazandýran bu sistem;
içinde elektrik-elektronik, makine, uçak
mühendislerinin; moleküler biyoloji,
biyoloji, biyoteknoloji, biyokimya
uzmanlarýnýn yer aldýðý 13 kiþilik bir
ekiple meydana getirildi. Bir grup
çalýþmasý ürünü olan Gen Tabancasý
sisteminin biyolojik kýsmýný ODTÜ,
mekanik kýsmýný ise BIOLAB firmasý ve
firmanýn ODTÜ Elektrik - Elektronik
Mühendisliði mezunu sahibi Sinan Vasfi
yürüttü.
"Gen Tabancasý" sisteminin temelini
oluþturan genetik çalýþmalarýnýn 15-20
yýldýr sürdürüldüðünü ifade eden Prof.
Dr. Meral Yücel; yeni geliþtirilen bu
aletin, gen aktarýmýný hýzlandýrmasý
açýsýndan önem taþýdýðýný belirtti. Yücel
sözlerine þöyle devam etti: "Türkiye'nin

problemleri Tarým Bakanlýðý ile
görüþmeler sonucu belirlendi. Buna
göre 90'lý yýllardan itibaren genetik
çalýþmalara baþlandý. Doku kültürlerinin
oturtulmasýnda; mercimek, tütün gibi
bitkilerde baþarýlý olundu."
"Gen Tabancasý"nýn biyolojik ayaðý
sorumlularýndan Prof. Dr. Hüseyin Avni
Öktem de bu aletle tütün, mercimek,
nohut, buðday, fasulye, arpa, soðan,
pamuk, þeker pancarý ve domateste gen
aktarýmýnýn baþarýlý olduðunu, buðdayda
ise tuz ve kuraklýk toleranslý bitkilerin
(transgenik) üretilmesi için çalýþýldýðýný
ifade etti. Prof. Öktem; Agrobacterium
tekniðiyle, transgenik mercimek bitkisinin
üretiminin de dünyada ilk kez ODTÜ'de

"Gen Tabancasý"nýn ticarileþmesi için;
BIOLAB þirketiyle ortak olarak; ODTÜ
Teknopark'ta OBÝTEK (Ortadoðu Birleþik
Teknolojiler) adlý bir firma kurduklarýný
belirten Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem;
ürettikleri "Gen Tabancasý"nýn dünyada
ticari olarak üretilen birkaç sistemden
biri, Türkiye'de ise ilk sistem olduðunu
söyledi. Yurtiçinde iki araþtýrma merkezi
tarafýndan aktif olarak kullanýlan sistemin
Rusya'ya satýþýnýn gerçekleþtiðini ve Çin'le
görüþmelerinin devam ettiðini anlatan
Öktem; sistemin dünya çapýnda ticari
daðýtýmýný yapan Ýngiliz firmasýnýn da
þu an kendilerinin distribütörlüðünü
yaptýðýný belirtti.

Uzaktan Algýlama Ve
Coðrafi Bilgi Sistemleri
Orta Doðu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Jeoloji Mühendisliði Bölümü öðretim
üyelerinden Doç. Dr. Nuretdin Kaymakcý
ve Doç. Dr. M. Lütfi Süzen; üzerinde
çalýþtýklarý "Uzaktan Algýlama Sistemleri
ve Coðrafi Bilgi Sistemleri" sayesinde
yeryüzündeki mineralleri, her bir
mineralin uydulara yerleþtirilmiþ
algýlayýcýlara (sensör) gelen yansýma ve
emilme deðerlerini kullanarak
tanýmlayabiliyor ve yer yüzündeki
yayýlýmlarýný haritalayabiliyorlar.
Kaymakcý ve Süzen, uyguladýklarý bu
yöntemle çok uzun yýllar süren
tanýmlama ve haritalama iþlemini çok
kýsa zamanda, ucuza ve ülke
sýnýrlarýndan baðýmsýz bir þekilde
gerçekleþtiriyorlar.
Uydu teknolojilerindeki geliþmeler farklý
akademik disiplinleri de etkiliyor. ODTÜ
Jeoloji Mühendisliði Bölümü öðretim
üyelerinden Doç. Kaymakcý ve Doç.
Süzen, uydu teknolojilerini kullanarak;
yeryüzünün bir kaç milimetre ile
santimetre derinliðine kadar yayýlým
gösteren minerallerin tanýmlanmasý ve
haritalanmasý için yeni yöntemler
geliþtirip, konuya yabancý kullanýcýlarýn
ve karar vericilerin de tanýmlama ve
haritalama sistemini kullanabilmesi için
yeni metot ve algoritmalar geliþtiriyorlar.
Konu ile ilgili yanlýþ anlamalarý önlemek
ve uydu teknolojileri hakkýnda yanlýþ
algýlarý düzeltmek için Kaymakcý, uydu
teknolojileri ile yeraltýndaki herhangi bir
þeyi doðrudan belirlemenin olasýlýðý
olmadýðýný belirterek, bulduklarýný iddia
edenlerin de ya gerçeði yansýtmadýklarýný
veya uzaktan algýlamanýn bir baþka
boyutu olan ve yaklaþýk yüz yýldýr
kullanýlan sismik ve diðer jeofizik
yöntemleri kastettiklerini belirtti. "Genel
olarak uzaktan algýlama, doðrudan
temas olmadan bir objenin
tanýmlanmasý demektir. Bu amaçla;
elektromanyetik spektrum, ses dalgalarý,
sismik titreþimler, elektromanyetik
d a l g a l a r, m a l z e m e n i n e l e k t r i k
geçirgenliði gibi ortamlar kullanýlýr. Uydu
uzaktan algýlama sistemlerinde ise

sadece görünür ýþýðý da içeren
elektromanyetik spektrum (EMS)
kullanýlýr. EMS bir çok katý maddeden
ve yeryuvarýný oluþturan kaya ve
topraktan geçemez, dolayýsýyla yer altýný
görmemize bir katký saðlayamaz. Sadece
uzun dalga boyundaki radar dalgalarý
(mikrodalga) kuru ve gevþek kum
zeminde (çöl kumullarý gibi) bir kaç on
metre yer altýný gösterebilir, o kadar."
Kaymakcý ve Süzen madenlerin ve
petrolün belirlenmesi iþleminin dolaylý
verilerin kullanýlmasý ile de mümkün
olduðunu belirttiler. Örneðin altýnýn
doðrudan belirlenmesinin mümkün
olmadýðýný fakat bir altýn madeni
yataðýnýn belli bir jeolojik prosese ve
modele baðlý olduðunu ve bu prosesin
yüzeyde bir aykýrýlýk (anomali) yarattýðýný,
dolayýsýyla, altýn madeninin belirlenmesi
için doðrudan altýnýn deðil fakat altýn
yataðýnýn yarattýðý aykýrýlýklarýn belirlenip
haritalanmasý gerektiðini söylediler. Bu
haritalama iþleminden sonra buluntularýn
daha detaylý çalýþmalara ve jeolojik
modellere uygunluklarýný, maden
yataklarý konusundaki uzmanlarla birlikte
yaptýklarýný ifade ettiler.
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Süzen, ayrýca kimi zaman yeraltýnda
bulunan bazý madenlerin yüzeydeki
bitkileri etkilediðini ve bitkiler üzerindeki
bu etkinin uydu uzaktan algýlama
sistemleri ile belirlenebileceðini; böylece
madenlerin yerinin bulunmasýnda
kullanýldýðýný belirterek, "Biz uydu
teknolojileri ile direkt yollardan olmasa
da dolaylý bir þekilde aranan mineralin
nerede bulunabileceðini tahmin etmeye
çalýþýrýz." dedi.
Süzen þöyle konuþtu:
"Mineral haritalamasý yapmaktaki ana
amacýmýz yüzyýllardýr yerden yapýlan
klasik harita yöntemleriyle oluþturulan
haritalarýn üretilme zamanýný kýsaltmak.
Böylece daha ucuza, daha kýsa
zamanda, daha ekonomik ve çok büyük
alanlarda, insanlarýn kolaylýkla
gidemeyeceði daðlýk alanlar ya da politik
sýnýrlar olmadan çalýþabiliyorsunuz.
Yeterli miktarda para, donaným, zaman,
izin olsa; uydu teknolojileri olmadan da
bu iþi yapabilirsiniz, zaten yapýlagelmekte
idi. Biz bu süreyi ve zamaný kýsaltarak,
madenleri hýzlý bir þekilde ekonomiye

kazandýrmaya çalýþýyoruz."
Kaymakcý da araziye gidildiði zaman
kullanýlacak en önemli sensörün
araþtýrmacýnýn gözü olduðunu vurgulayarak, elektromanyetik spektrumun
gama dalga boyundan baþlayýp radyotelevizyon dalgalarýna kadar deðiþen
deðiþik dalga boylarýnda yayýldýðýný ve
gözümüzün bu spektrumda sadece çok
küçük bir dalga boyu aralýðýna (400760 nanometre) duyarlý olduðunu,
uzaktan algýlama sistemlerinde ise tüm
spektrumun kullanýldýðýný söyledi.
Uzaktan algýlama teknolojisinin,
gözümüzün arazide göremediði dalga
boylarýna da duyarlý olmasý sebebi ile,
maddeleri doðrudan belirleyebildiklerini
ekledi. Kaymakcý þöyle konuþtu:
"Uzaktan algýlama sistemlerini;
laboratuvarda kullandýðýnýz deney
aletlerini yaklaþýk 800 km yüksekliðe
çýkarýp aletin önüne bir teleskop
yerleþtirip uzaydan analiz yapmak
þeklinde düþünebilirsiniz. Bu noktada
en büyük problem atmosferin varlýðýdýr.
Atmosferdeki gazlar yeryüzüne gelen ve
geri yansýyan elektomanyetik spektrumu
etkilemektedir, hatta bazý dalga
boylarýnda enerjinin tamamýný emerek
her bir maddenin imzasý olarak
adlandýrdýðýmýz yansýma-soðurma
grafiklerini bozmaktadýr. Ýþte burada
devreye biz giriyoruz. Bizim amacýmýz
ve yaptýðýmýz uygulamalar, her þeyden
önce her türlü malzemenin yansýmasoðurma grafiklerini yani spektral
imzasýný belirlemek ve uydudan aldýðýmýz
görüntülerdeki, atmosfer etkisiyle ortaya
çýkan, bozulma ve deðiþimleri deðiþik
görüntü iþleme teknikleri geliþtirerek
filtrelemek ve bu iþlemi otomatik hale

getirmektir. Böylece konunun uzmaný
olmayan bir kiþi, bizim geliþtirdiðimiz
düzeltme algoritmalarýný ve spektral
imzalarý kullanarak, yeryüzündeki
malzemeleri belirleyebilecek ve
haritalayabilecek; dolayýsýyla yeryüzü
bilgisini kendi kendine üretebilecektir."
Bu sistemin çok hýzlý geliþen bir teknoloji
olduðunu vurgulayan Süzen, artýk
herkesin bilgisayarýnda google earth
gibi programlar olduðunu ve cep
telefonlarýndan navigasyon yapýldýðýný
anýmsattý. Bu programlarda kullanýlan
görüntülerin de araþtýrmalarda
kullanýldýðýný ama bu görüntülerin yüksek
mekansal çözünürlükte ancak çok düþük
spektral çözünürlükte görüntüler
olduðuna dikkat çeken Süzen, bu
görüntülerin, konunun uzmaný olmayan
kullanýcýlar için sadece güncel fotoðraflar
olarak deðerlendirildiðini ve normal
renk kodlamasý ile renklendirildiðini,
gerçekte ise haritalama yapabilmek için
EMS'in insan sensörlerinin yani
gözümüzün iþlemediði bölgesinden bilgi
alýndýðýný, dolayýsýyla bu renklerin var
olmadýðýný sadece bilgisayarda yaratýlan
görüntüler olduðunu açýklayarak, þunlarý
kaydetti:
"Biyolojik sensörlerimizin yani gözümüzün
hiç görmediði bir alanda çalýþýyorsak;
biz o malzemenin o alanda gerçekte ne
renk göründüðünü hiç bilmiyoruz,
sadece yansýma yüzdesini biliyoruz
demektir. Bu malzemenin ne olduðunu
enerji yansýma-soðurma niteliðine göre
(spektral imza) belirliyoruz ve bu sayýlarý
kullanarak, amaca göre, bilgisayar
ortamýnda renklendiriyoruz. Ayrýca,
herhangi bir görüntü elemanýnda (piksel)
bazen tek bir malzeme deðil birkaç
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malzeme bulunabilir, biz ayrýca bu tip
alanlarda hangi minerallerin daha
aðýrlýklý olduðunun belirlenmesi için
yöntemler geliþtiriyoruz. Görüntüde bir
piksele karþýlýk gelen alan uydunun
karakterine göre deðiþebiliyor, örneðin;
ASTER uydusundan iþimize yarayacak
bantlarýn çözünürlüðü, 30x30 m yani
bir piksel arazide 900 m2 alana denk
geliyor. Örneðin; tek bir rakamla ifade
edilen bir pikselden gelen yansýma
verisinin (yani tek bir pikselin = 900
m2 alanýn) yüzde kaçýnýn boraks
mineraline ait olduðunu belirlemeye
çalýþýyoruz. Böylece, yeterli yüzeysel
yayýlýma sahip olmayan mineralleri de
belirlemeye çalýþýyoruz. Bu verileri
kullanarak bir jeolojik model oluþturup
yeraltýnda neler olduðunu, yeraltýnýn
yapýsýný ve jeolojik mimarisini belirlemeye
çalýþýyoruz.
Süzen ve Kaymakcý, uzaktan algýlama
teknolojilerinden; deniz ve kara
alanlarýnda doðal kaynaklarýn
belirlenmesinin yaný sýra doðal afet
konularýnda da yararlandýklarýný
belirttiler. Kaymakcý, uydu teknolojileri
ve coðrafi bilgi sistemleri sayesinde deniz
yüzeyindeki petrol sýzýntýlarýný tespit
edebildiklerini belirterek, bu tespitin
gemilerin denize býraktýðý atýklardan,
doðal petrol sýzýntýlarýnýn belirlenmesi
ve petrol alanlarýnýn tahmin edilmesine
kadar geniþ bir çalýþma alanýný içerdiðini
vurguladý. Kaymakcý þöyle konuþtu:
"Herhangi bir malzeme, elektromanyetik
spektrumun belli dalga boylarýnda
yansýma ve emilme yarattýðý için, her
yerde çalýþabiliriz. Bu yöntem zaten
astronomide, yýldýzlarýn gözlenmesinde
ve bir yýldýzý oluþturan maddelerin tipi
ve miktarýnýn belirlenmesinde
kullanýlmaktadýr. Bu sistemle bitki de
haritalayabilirsiniz, mineral de, kirlilik
de. Mesela uzaktan algýlama teknolojileri
kullanarak denize býrakýlan gemi sintine
sularýný bulurken bu sintine suyunun
hangi petrol havzasýna ait olduðunu
bile belirlemek mümkündür. Dolayýsýyla
doðal veya insan kaynaklý, deniz
yüzeyindeki petrolün niteliðini belirlemek
mümkündür. Bu petrolün kaynaðý doðal
bir sýzýntý olabilir veya Türkiye, Irak,
Hazar petrol havzalarýndan birine veya
birkaçýna ait iþlenmiþ petrol olabilir.

Zaten böyle bir projeyi hayata geçirmek
için, Denizcilik Müsteþarlýðý ile iliþki
halindeyiz. Bu projeyi sistemli bir hale
getirince, denize petrol artýðý býrakarak
kirletenler anýnda tespit edilebilecek."

çalýþmalarý hýzlandýrmayý, kolaylaþtýrmayý, ucuz ve eriþilebilir hale
getirmeyi ve ayný zamanda üretilen
bilgileri ulaþýlabilir hale getirecek
teknolojileri geliþtirmeyi amaçlýyoruz."

Süzen, kara alanlarýnda ise jeoloji
mühendisliðinin amaçlarýndan biri olan
harita yapma perspektifiyle çalýþtýklarýný
belirterek, en büyük amaçlarýnýn
maddeleri çýkaracak olan petrol ve
maden mühendisleri için jeolojik model
geliþtirmek olduðunu söyledi. Diðer
çalýþma alanlarýndan birinin doðal
afetlerin ve bunlarýn kaynaklarýnýn
haritalanmasý olduðunu kaydeden Süzen
þöyle konuþtu:

Kaymakcý, jeolojik iþlemler için her an
görüntüye ihtiyaç olmadýðýný belirterek,
jeolojik olaylardaki deðiþimlerin çok
yavaþ ve uzun süre içinde gerçekleþtiðini
vurguladý. Alýnan bir görüntü üzerinde
bin yýl boyunca çalýþma imkaný olduðunu
belirten Kaymakcý, önemli olanýn amaca
uygun görüntü kullanmak olduðunu
söyledi. Kaymakcý, "Klasik laboratuvar
teknikleri ile yapýlacak ve 10 yýl sürecek
bir çalýþmayý, biz uydudan çok rahat bir
þekilde ve bir kaç saat ile bir kaç günde
yapabiliyoruz. Böylece hangi mineralin
nerede yoðunlaþtýðýný tespit edip hedef
küçültmeyi saðlýyoruz. Fakat bu uydudan
maden buluyoruz demek deðildir. Biz
belli mineralleri haritalayarak belli
jeolojik modele uyan alanlarý belirleyip,
maden arama uzmanlarýna veri
saðlýyoruz. Bunun dýþýnda kim biz
uydudan altýn madeni buluyoruz diyorsa
amacýný aþan þeyler söylüyordur. Uydu
sistemleri, en azýndan þimdilik, sadece
yüzeyde geniþ alan kaplayan kömür, kil,
jips, boraks gibi endüstriyel minerallerin
haritalanmasýnda ve dolaylý olarak da
altýn, bakýr gibi yüzeyde belli bir yayýlým
göstermeyen metalik minerallerin yüksek
olasýlýkla bulunabileceði alanlarýn
belirlenmesinde kullanýlmaktadýr." diye
konuþtu.

"Uydu teknolojileri ile fay ve heyelan
özeliklerini algýlamaya çalýþýyoruz. Radar
interferometri yöntemiyle; belli bir
bölgeyi, belli bir zaman aralýðýnda
gözlemlerseniz o bölgedeki tektonik
nedenlere baðlý enerji birikimini veya
yüzey deformasyonunu belirleyebilirsiniz.
Tam anlamýyla depremin ne zaman ve
hangi büyüklükte olacaðýný bilemezseniz
bile enerji birikimini haritalayarak nerede
deprem olabileceðini ve depremi yaratan
fay boyunca meydana gelebilecek
ötelenmeyi, dolayýsýyla büyüklüðü tahmin
edebilirsiniz. Heyelanlar da bizim
çalýþtýðýmýz alanlardan birine giriyor.
Türkiye'nin doðal afet risk haritasý ya da
envanteri henüz yok. Ýlkesel anlamda,
doðal kaynaklarýn yerini ve yayýlýmýný
belirleyecek metodolojileri geliþtirirken
afetle ilgili durumlar için envanter ve
risk haritalarýnýn hazýrlanmasýna katký
saðlayacak afet duyarlýlýk haritalarýný,
uzaktan algýlama ve coðrafi bilgi
sistemleri yardýmý ile, hazýrlayabiliyoruz.
Gerçekleþtirdiðimiz bir baþka örnek
çalýþma ise önemli koruma
alanlarýmýzdan olan deltalarýmýzýn
zaman içerisinde nasýl deðiþtiðini
modelleme amacýný taþýyordu. Bu
kapsamda TÜBÝTAK destekli projemizde
Büyük Menderes deltasýnýn son 50 yýlda
nasýl deðiþtiðini ve önümüzdeki 25 yýlda
ne þekil alacaðýný, nerelerde kýyý
erozyonu olacaðýný, oradaki lagünlerin
yok olup olmayacaðýný uzaktan algýlama
ve CBS ile modellemeye çalýþtýk.

Kaymakcý ve Süzen sözlerini þöyle
bitirdiler:
"Kýsaca biz, bu uydu sistemlerinin
herkesin kolaylýkla kullanabileceði bir
hale gelmesi için programlar, yöntemler,
algoritmalar geliþtiriyoruz. Daha sonra
istediðiniz görüntüyü bilgisayarýnýza
yükleyerek doðrudan bilgiye ulaþabileceksiniz. Diðer bir deyiþle, tüm bu
iþlemleri bilgisayarda tek bir týklama ile
yapabileceðiniz bir buton haline
getirmeye çalýþýyoruz. Böylece, konunun
uzmaný olmayan sizin bile altýn, boraks
veya demir gibi ekonomik minerallerin
nerelerde olabileceði bilgisine
ulaþabilmenizi saðlamaya çalýþýyoruz."

Kýsacasý bütün bu doðal kaynaklar ve
doðal afetler konularýnda yaptýðýmýz
çalýþmalarla; yeryüzündeki tüm

Ocak 2008 KKM Etkinlikleri
12 Aralýk 2007 - 20 Ocak 2008
Ýspanya Büyükelçiliði
"Gaudi ve Mompou, Iþýðýn Sesi Sergisi"
Büyük Fuaye
25 Aralýk 2007 - 14 Ocak 2008
"Cemil EREN Resim Sergisi"
Kümbet Salonu
8 Ocak 2008 Salý
Ýnþaat Mühendisliði Bölümü
"Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma
Bölgesi, Göcek Körfezi Taþýma
Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi"
D Salonu / 08:30 - 13:00
11 Ocak 2008 Cuma
Meslek Yüksekokulu
"Hidrografik Standartlar ve Eðitim
Kongre Toplantýsý"
H Salonu / 09:00 - 17:00
11 Ocak 2008 Cuma
Afet Yönetimi Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi
"Türkiye'nin Afet Yönetimi 10. Yuvarlak
Masa Toplantýsý"
A, C, D Salonu / 09:00 - 17:00
14 - 25 Ocak 2008
"Gülden TAYANÇ Gümüþ Taký Sergisi "
Faculty Club / 10:00 - 17:00

haberodtü
Bu Haftanýn ekidir.

Orta Doðu Teknik Üniversitesi
Adýna Sahibi
Rektör Prof. Dr. Ural Akbulut
Yayýn Kurulu
Prof. Dr. Bilgehan Ögel (Sorumlu Müdür)
Serpil Savaþ
Aylin Turgut
Emre Çalýþkan
GrafikTasarým / Uygulama
Ýdil Ayçe Aba
Web Sayfasý

http://www.basin.metu.edu.tr/haberodtu.php

Özgür Doðan
Ýletiþim:

Tel: 210 35 34 / 210 38 01
e-mail: savass@metu.edu.tr
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