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Bitki Biyoteknolojisi Araştırma Grupları
Prof. M. S. Akkaya: cDNA ve/veya
oligonükleotid (DNA) mikroarray
teknolojisi, diferansiyel gösterim ve
diferansiyel tarama metodları ile
fonksiyonel genomik analizleri,
buğdayda sarı pas hastalığının QTL
analizi, buğdayda hastalık direnci ile
ilgili moleküler markörlerin
geliştirilmesi.
Prof. M. Yücel, Prof. H. A. Öktem:
Kuraklık, soğuk ve tuz stresine ve
böcek zararlılarına dayanıklı
transgenik bitkiler (buğday, şeker
pancarı,mercimek), biyobalistik gen
transferi tekniği ile ilgili
parametrelerin optimizasyonu, soğuk
stresinin bitkilerdeki antioksidant
enzimler üzerine etkileri, çoklu
abiyotik stres koşullarında bitkilerde
yüksek çıktılı gen ekspresyonu
analizleri (mikroarray).

Prof. Z. Kaya, Assoc. Prof. Sertaç
Önde: Ağaç ve hububat türlerinin
moleküler genetiği (QTL haritalaması,
genomik haritalama, DNA markörleri),
bu bitkilerde genetik kaynakların
korunması, orman ağaçlarının
populasyon genetiği, genetik
adaptasyon, orman ağaçlarının ve
diğer bitkilerin ıslahı ve doku kültürü
yöntemiyle çoğaltılması, bitkilere gen
transferi.

Moleküler Mikrobiyoloji ve Proteomik Araştırma
Laboratuvarı-Prof. G. Özcengiz
y Streptomyces
clavuligerus’da metabolik
mühendislik
yöntemleriyle
cephamycin C üretiminin
arttırılması
y Biyolojik mücadelede
kullanılan B.
thuringiensis kökenli
kristal protein
genlerinin klonlanması
ve ekspresyonu ile
yeni biyoinsektisitlerin
geliştirilmesi
y Kitinaz (chiA) genlerinin
B. thuringiensis’te
heterolog ekspresyonu

y Bordetella pertussis
immunoproteomik analizi:
Üçüncü nesil aşılar için
yeni immunojenik
proteinlerin belirlenmesi

y Phanerochaete
chrysosporium’da ağır
metal yanıtının proteom
analizi

Endüstriyel Mikrobiyoloji
Prof. H. Hamamcı: Filamentöz mantar
Rhizopus oryzae’nin fizyolojisi, hamur
mayasının üretiminde biyokütle
verimini arttırmak üzere glikolitik
yolun kinetik ve stokiometrik olarak
modellenmesi, Kluyveromyces lactis,
Rhizomucor spp ve Aspergillus niger
kökenli β-galaktosidaz üretimi ve
saflaştırılması, bira sanayi atıklarından
proteinlerin geri kazanımı, köpük
ayrıştırması ile fermentasyon
sıvılarından laktik asitin kısmi
saflaştırılması, tarımsal önem taşıyan
Bacillus ve Pseudomonas türlerinin
gıda atıkları kullanılarak üretilmesi.

Prof. P. Çalık: Rekombinant enzimler and
diğer proteinler, biyokimyasal
reaksiyon mühendisliği, biyomoleküller
için biyoprosesler geliştirilmesi,
metabolik mühendislik.

Fungal Enzimoloji Araştırmaları
Prof. Z. Ögel: Fenol oksidazlar ve
monooksigenazlar kullanılarak fungal
organik biyotransformasyonlar, çam
böceği ile birlikte yaşayan fungusların
ürettiği hidrolitik enzimler, düşük laktoz
içeren süt üretimi için termofilik
funguslardan ısıya dayanıklı βgalaktosidaz eldesi.

Trametes versicolor
laccase enzyme

Ophiostoma minus

Prof. U. Bakır: Tarımsal atıkların
biyoteknolojik metodlarla yüksek
katma değerli ürünlere
dönüştürülmesi, fenol oksidazların
ve ksilanazların üretimi ve
saflaştırılması, gıda paketleme ve
ilaç sanayisinde kullanılmak üzere
hemiselülozdan biyobozunur film ve
ksilandan ksilooligosakkarit
(prebiyotik) üretimi.

Nanobiyoteknoloji

Prof. U. Bakır, Prof. G. Karakaş:
Antimikrobik nano-parçacık üretimi,
nano parçacıkların yüzey özelliklerinin
ve kristal yapılarının, parçacıkların
antimikrobik aktivitesini arttırmak için
değiştirilmesi, biyosensör aktif yüzey
hazırlanması ve gıda ve su
analizlerinde kullanılması, değişik
tutuklama metodları ile biyosensör
kullanımına uygun, yüksek
dayanıklılığa sahip enzimlerin
hazırlanması, antimikrobik cam,
seramik ve polyester yüzeylerin
hazırlanması.
Prof. H. A. Öktem, Prof. R. Turan:
Nanoproblarla DNA tesbiti ve
biyobarkodlama.

Biyohidrojen

Prof. İ. Eroğlu, Prof. M. Yücel, Prof. U.
Gündüz, Prof. L. Türker: Biyohidrojen
üretimi ve genetik manipulasyonlarla
üretimin arttırılması, hidrogenaz ve
nitrogenaz genlerinin regülasyonları.

METU BIOMATERIALS and TISSUE ENGINEERING
RESEARCH CENTER-Prof. V. HASIRCI, Prof. N. HASIRCI
TISSUE ENGINEERING: SCAFFOLDS AND CELL CULTURES

RESEARCH AREAS

SCAFFOLDS AS CELL CARRIERS
Nanobiotechnology

Artifical Tissues

Tissue Engineering
Nano Drug Delivery Systems
Nano Patterned Scaffolds
Nano-Bio Systems

Cornea
Skin
Bone
Cartilage

Intelligent Biomaterials

Biosensors

Responsive to temperature
Responsive to pH
Responsive to light

Glucose sensor
Pesticide sensor

CELL CULTURE STUDIES

Sustained Drug Delivery
Systems

Ortopedic Materials

Anticancer, Antibiotic
Thalessemia iron chelator
Analgesic and anesthetics

Bone plate
Bone cement
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EU FP6 PROJECTS
Biopolysurf (Marie Curie RTN)

CONTROLLED RELEASE FROM
NANOPARTICLES AND TARGETED SYSTEMS

HARD TISSUE
BONE CEMENT and BONE PLATE

Expertissues (NoE, Network of Excellence)
Cornea Engineering (STREP)
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NATIONAL PROJECTS
TÜBİTAK Nanobiomat (Nanobiomaterials Center)
Targeted agent

DPT (State PLanning Organization) Cartilage

Linker
Drug carrying
spheres

TÜBİTAK TBAG, SBAG, MAG Projects
METU BAP Funds
BIOMATERIAL
A biomaterial is any material, natural or man-made, that comprises
whole or part of a living structure or biomedical device which
performs, augments, or replaces a natural function. Biomaterials are
used as scaffolds to produce cell and cell products in cell technology,
to prepare drug release systems and wound healing materials, as
biosensors and biochips, in bioseperation processes, immobilization of
bioactives such as enzymes, tissues and cells.

Polymeric systems prepared at
nano or microscale for prolonged
release of biologically active
agents and for targeting.

Acrylic based bone cements with high mechanical strength
to attach metallic prosthesis to the bone. Bone plate
retrieved from rats. HAp cyrstals for nanocomposites.

IN VIVO APPLICATIONS
Polymeric, three dimensional, biodegradable scaffolds are used as
wound healing materials. Biologically active agents (eg. growth factors)
are loaded into these scaffolds to accelerate the wound healing process.
These scaffolds degrade (or resorbed) within the body while new tissue
is formed.

Contact: Prof. Vasıf Hasırcı, METU, BIOMAT, Department of Biological Sciences Biotechnology Research Unit Ankara 06531 – TURKEY Phone: +90 312 210 5180 Fax: +90 312 210 1542 e-mail:
vhasirci@metu.edu.tr

Kanser Araştırmaları

Prof. U. Gündüz: Hücre kültürü
kullanılarak anti-kanser ilaçların
salınımı için çeşitli polimer
sistemlerinin hazırlanması, çeşitli
kanser hücre hatlarında çoklu ilaç
direncinin gelişimi ve geri dönüşümü.
Asst. Prof. A. E. Erson: Kanser genetiği.
Asst. Prof. S. Banerjee: Kanser
tedavisinde hedefe yönlendirilmiş ilaçlar
geliştirilmesi.

Diğer araştırmalar..
Prof. C. F. Gökçay: Biyoözütleme ve
maden atıklarından metallerin geri
kazanılması, kömürün mikrobiyal
desülfürizasyonu, linyitin mikrobiyal
solubilizasyonu, aktif çamur kinetikleri.

Prof. Ü. Yetiş, Prof. F. B. Dilek: Biyolojik
evsel ve endüstriyel atık su arıtımı, çeşitli
biyokütle tipleri ile ağır metal biyosorpsiyonu
kinetikleri.
Prof. D. Sanin: Çamur arıtımı ve bertaraf
edilmesi.
Prof. G. Demirer: Anaerobik çevre
biyoteknolojisi.
Prof. S. Kocabıyık: Isıya dayanıklı proteinlerin
yapı/fonksiyon analizleri, enerji bağımlı, aşamalı
ve programlanmış proteoliz, termofilik
arkealarda ısı-şoku yanıtı.
Prof. F. İzgü: İnsan terapötik protein
genlerinin klonlanması ve ifade edilmesi,
biyoreaktörlerde üretilmesi ve saflaştırılması,
kalite kontrolları, yeni antifungal proteinlerin
izolasyonu ve karakterizasyonu.
Prof. A. S. Demir: Biyoaktif bileşiklerin,
ilaçların ve ilaç ara bileşiklerinin sentezi için yeni
biyoteknolojik yöntemler geliştirilmesi
Prof. F. Bozoğlu, Assoc. Prof. C. Gürakan:
Laktik starter kültürler, gıda biyoteknolojisi.
Prof. N. Suzan Kıncal: Biyoproses
mühendisliği.
Asst. Prof. A. Gözen: Toprak ve su
mikrobiyolojisi.

Biyoteknolojinin sosyoekonomik kalkınmada
daha etkin kullanımı
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Bilimsel alt yapı
Ulusal biyoteknoloji politikalarının oluşturulması; bu
teknolojinin ulusal kalkınmadaki etkinliğinin kuvvetle
kabul edilip desteklenmesi
Öncelikler belirlenirken kendi gereksinimlerimize ve
avantajlarımıza göre yaratıcı yeni yaklaşımların
kullanılabilmesi
Ulusal, uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi
Biyoteknolojinin farklı alanlarında özelleşmiş “gerçek”
mükemmeliyet merkezlerinin oluşturulması
Özel sektöre yatırım teşvikleri
Devletçe desteklenen araştırma kuruluşları ile özel
şirketler arasında ittifakın sağlanabilmesi

