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BİYOTEKNOLOJİ VE GEN MÜHENDİSLİĞİ

Canlıların genetik yapısında istenilen yönde 

değişiklikler yaparak biyolojik bir sistemin ya da 

yapının endüstriyel boyutta kullanılması yoluyla 

üretimine ....................... denir.biyoteknoloji

Üretim amacıyla biyoteknoloji birçok bilim dalından faydalanmanın yanı sıra en çok  

.............................. yöntemlerini araç olarak kullanır. gen mühendisliği

Canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek onlara yeni işlevler kazandırılmasına 

yönelik araştırmalar yapan bilim ve mühendislik alanına da .............................. denir.gen mühendisliği
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Biyoteknolojik Çalışmalara Örnekler

İnsan sağlığına yönelik olarak proteinlerin üretilmesi. Örn: Antikor, interferon.

Bazı hormon (İnsülin, STH, kalsitonin), vitamin ve antibiyotik üretilmesi

Bitki doku kültürü yöntemiyle yeni bitkilerin üretilmesi

Değişik hücre ve dokulara gen transferi yapılması

Ekstrem koşullarda yaşayan organizmaların enzim ve biyomoleküllerinin saflaştırılılarak

sanayide kullanılması

Besin değeri yüksek, kuraklığa, mikroorganizmalara dayanıklı yeni bitkilerin üretilmesi

Pıhtı çözücü enzimlerin üretilmesi

Virüs ve bakteri aşıları

Aerobik ve anaerobik su arıtımı

Deterjanlar için leke çıkarıcı enzimlerin üretilmesi



Bir popülasyonda istenilen özellikleri taşıyan 

bireylerin değişik metodlarla seçilerek üretilmesine 

............................. denir.

ISLAH ÇALIŞMALARI

ıslah çalışmaları

Klonlama 

Islah çalışmalarında;

yöntemlerinden yararlanılır.

Tür içi ve türler arası melezleme

Yapay döllenme

Poliploidi

Gen aktarımı
Biyoteknolojik çalışma
(Modern ıslah çalışması)

Geleneksel ıslah çalışması

PCR Cihazı



Tür İçi ve Türler Arası Melezleme Yöntemi

Uzun süre sadece kendi aralarında gen alışverişi yapan ırklar zayıf ırklardır. Çünkü bu durumda zararlı çekinik aleller

homozigot hale geçerek fenotipte etkisini gösterir. Halbu ki farklı karakterler bakımından homozigot ırklar arasında 

çaprazlama yapılırsa kuvvetli melez bireyler elde edilebilir.  Buna ................................................. denir.

Örneğin: 

Küçük ve tatlı eriklerle, büyük ve tatsız erikler çaprazlandığında büyük ve tatlı erikler üretilebilmiştir.

Et ve süt üretimi fazla olan ancak iklim şartlarına dayanıksız ineklerle, et ve süt üretimi daha az ama iklim şartlarına 

dayanıklı inekler arasında yapılan çaprazlama sonucunda hem et ve süt üretimi fazla olan hem de iklim şartlarına dayanıklı 

buzağılar dünyaya gelmiştir. 

At ve eşek gibi iki ayrı türden daha dayanıklı katır dünyaya gelmiştir. 

heterosis yani melez gücü



Yapay Döllenme Yöntemi

Üstün özellikli hayvanlardan alınan spermler, sperm 

bankalarında saklanarak uygun zamanlarda üstün özellikli 

yumurtaları döllemek için kullanılır. Bu sayede döllenme şansı 

da arttırılmış olur.



Poliploidi Yöntemi

Poliploidi, hücrelerde kromozom sayısının 

3n veya daha fazla olması durumudur.

Poliployit bitkiler diployitlere göre daha 

büyük çiçek, meyve ve tohumlara sahiptir.

Mesela muz triploid (3n), buğday 

heksaploid (6n), çilek oktoploid (8n) 

kromozom takım sayısına sahiptir. 

Bunların dışında patates, elma, 

çekirdeksiz karpuz, arpa ve kahve de 

poliploiddir.

Hayvanlarda poliploidi durumuna 

genellikle rastlanmaz. Çünkü hayvanlar 

çoklu koromozom takımlarına bitkiler 

kadar töleranslı değildir. Bu tarz bir 

mutasyon sonucu oluşan embriyolar 

genellikle gelişimine devam edemez.



Gen Aktarımı Yöntemi

Bir DNA'nın zincirlerinin kırılıp başka bir DNA'ya ait genin bu DNA'ya aktarılması sonucu 

oluşan yeni bileşenli DNA'ya ................................ denir. 

Krossing-over sonucu oluşan DNA bu duruma bir örnek olarak verilemez. Bu gruba 

girebilmesi için DNA'ya yapay olarak gen aktarılması gerekir.

Gen mühendisleri tarafından genleri değiştirilen canlılara .............................................. denir.

rekombinant DNA

GDO veya transgenik canlı

Gen aktarımı yöntemleri;

Transformasyon: 

Elektroporasyon:

Biyolistik: 

Mikroenjeksiyon:

Hücrelere kısa süreli olarak elektrik akımı uygulanarak hücre zarında 

oluşan geçici deliklerden rekombinant DNA'nın hücreye girişi ile sağlanır.

Hücrelerin, üzerinde rekombinant DNA kaplı parçacıklar içeren ve çok yüksek 

hızlara ulaşan mermilerin DNA tabancaları ile ateşlenmesi durumudur.

Çok ince uçlu iğnelerle hücreye rekombinant DNA aşılanmasıdır.

Hücreyi çok soğutup aniden ısıtmaya yönelik şok çalışmasından sonra hücre zarında 
meydana gelen açıklıklardan içeri rekombinant DNA’nın gönderilmesidir. Bakteriler için 
kullanılan yöntemdir.

Daha çok 
hayvanlar için 
kullanılan 
yöntemlerdir.

Bitki hücrelerine ise Agrobacterium tumefaciens türü 
bakteriler kullanılarak ya da elektroporasyon yöntemi 
uygulanarak rekombinant DNA aktarımı yapılmaktadır.



Gen Aktarımı İçin Kullanılan Vektörler

İstenilen genlerin aktarıldığı çeşitli vektör DNA’lar vardır. Bu vektör DNA ile gen 
birleşince rekombinant vektörler oluşturulmaktadır.
Rekombinant vektör çeşitleri;
1. Plazmit vektörler
2. Virüs vektörleri
3. Virüs genomu+plazmit DNA’dan oluturulan vektörler
4. Bakteri yapay kromozomlar (BAC) = F plazmidi
5. İfade vektörleri (Eğer bir ökaryotik gen, tipik bir plazmite yerleştirilir ve E. coli’ye aktarılırsa yok denecek kadar az bir gen ürünü 

elde edilir. Bu nedenle bakteriyel RNA polimerazların tanıyacağı sinyal diziler,  transkripsiyon sonlandırıcı sinyalin ve mRNA üzerinde ribozoma 
bağlamak için gerekli olan özel bir dizinin vektörde olması zorunludur. Eğer ki vektör ökaryot bir hücreye gen aktarmak için kullanılacaksa 
genle birlikte üretilecek mRNA nın işlenmesi için gerekli dizilerin ve gen ifadesini arttırmak için gerekli dizilerin de eklenmesi gerekir.)

6. Maya yapay kromozomları (YAC)
7. HAC (İnsan Yapay Kromozomları)


