
Genetik Mühendisliği 
 Medeniyetin baŞlangıcından beri insanoğlu bir bioteknolojist olarak iŞlev 

gör-müŞtür. insanlar, önceleri varlıklarını dahi bilemedikleri 

mikroorganizmaların avantajlarından yararlanarak çeŞitli yiyecekler ve çkiler 

üretmiŞlerdir. Aradan geçen yüzyıllar boyunca insanoğlu giderek bu üretimi 

mükemmeleŞtirmeye ve geliŞtirmeye gayret göstermiŞlerdir. 

 Tam bir tarif olmamakla beraber biyoteknoloji “biyolojik prensiplerin 

pratik a-maçlar çin bilimsel kullanımı” olarak tanımlanabilir. Genetik bilimi 

biyoteknolojinin bilgi kaynağını oluŞturmaktadır. Biyoteknoloji yalın bir dille 

“hayat teknoloji” olarak tarif edilebilir. Biyoteknoloji insanlardan 

mikroorganizmalara kadar canlı var-lıkları değiŞtirecek özel teknikleri kullanılır. 

Biyoteknoloji, doku kültürü yada mevcut hücrelerin çoğaltılmasının yanısıra 

hücreye, bileŞimi düzenlenmiŞ DNA’nın aktarılıp aktarılan kısmın 

fonksiyonlarını gösterebileceği bir bçimde çoğaltılması ile ilgilenir. 

 Bu nedenle bu bölümde biyoteknoloji önce öteden beri bilinen bir teknik 

olan doku kültürü olarak kısaca açıklandıktan sonra genellikle bugün gen 

teknolojisi olarak adlandırılan bir organizmaya istenen kalıtsal karekteristikleri 

vermek çin genlerin o organizmaya verilmesi yada alınması Şeklinde 

açıklanacaktır. 



Biyoteknoloji içinde bulunduğumuz yüzyılın son çeyreğinde mikrobiyoloji iliminin 

doğması ve bunun endüstriyel fermantasyon teknolojiye tatbiki ile meydana 

gelmiŞtir. II.nci Dünya SavaŞından beri biyoloji bilimi önemli geliŞmeler 

kaydetmiŞtir. Kısa zaman çinde hayatın ve kalıtımın temel mekanizması 

öğrenilmiŞ ve insanoğlunun önüne geniŞ bir yol açılmıŞtır. Bazı araŞtırıcılar 

biyoteknolojinin bu yeni potansiyelini yeŞil ihtilal kavramından sonra en köklü 

değiŞiklik olarak göstermek ve “gen ihtilali” olarak adlandırılmaktadır. 

 Geleneksel seleksiyon ve melezleme yöntemleri ile tarımsal üretimin 

artırılması insanlık tarihi ile baŞlamaktadır. Yakın zamanlarda genetik bilimi ile 

bitki ve hayvan fizyolojisinden elde edilen bilgiler geleneksel yöntemlerin 

verimlilik artırıcı etkilerine hız kattığı gibi yepyeni tekniklerinde ortaya çıkmasını 

sağlamıŞtır. 

 Son 30 yılda çeŞitli tarım ürünlerinden birim üniteden elde edilen verim 

önemli öl-çüde artırılmıŞtır. Tarım istatistikleri hayvansal üretimde hayvan 

baŞına üretimin son 30 yılda %30 artırıldığını göstermektedir. Giderek daha az 

yemle daha fazla hayvansal ürün üretimi amaçlanmaktadır. Bitkisel üretimde 

1930-1975 yılları arasında buğday-da %115’lik, tütünde %159’luk ortalama ürün 

artıŞı sağlanmıŞtır. Sağlanan verimlilik artıŞının ne kadarının genetik kökenli ne 

kadarının bakım, besleme ve yönetim kökenli olduğunu hesaplamak güçtür. 

Ancak yapılan bir hesaplamada bu yüzyılda sağlanan verimlilik artıŞlarının 

%50’sini genetik kökenli olduğu ileri sürülmektedir. 



 Geleneksel ıslah yöntemi olan seleksiyonla ürün miktarını artırmanın yanısıra 

çeŞitli bakteriyel ve virütik hastalıklara dayanıklı yeni bitki varyeteleri ve hayvan 

ırkları elde etmeyi de amaçlamaktadır. Biyoteknolojik yöntemlerin geleneksel tarım 

bçimlerinin yerine uygulamasında birçok yaklaŞım bulunmaktadır. 

 Bunlar sırasıyla Şu Şekildedir. 

 1) Bitkiler çin faydalı mikroorganizmaların fermantasyon tanklarında 

yetiŞtirilip sonra toprağa verilmesi. 

 2) Bitki dokularında izole edilen bir bitki hücresinin besleyici solusyon çeren 

ortamda büyütülmesi. Bu nedenle artan mutasyon oranı sayesinde klasik ıslahı yön-

temleri ile elde edilmeyen oranı sayesinde klasik ıslahı yöntemleri ile elde edilmeyen 

hibrit soylar oluŞturmaktadır. 

 3) Yabancı genetik materyalin bitki hücresine konulmasıdır. 

 4) üçüncü yaklaŞımın tersi bir alternatif olarak bitki proteinlerini kodlayan 

genlerin bakterilere nakledilip standart fermantasyon tanklarından üretilmesi 

gösterilmek-tedir. Yakın zamanlarda birçok geleneksel ıslah metotlarına katkıda 

bulunacak birçok yeni biyoteknolojik yöntemler geliŞtirilmiŞtir. Bunlardan bazıları 

uygulama alanı bulmuŞ diğer bazıları ise henüz labratuvar çalıŞmaları düzeyindedir. 

Biyoteknoloji elde edilen yeni varyetelerin elde edilmesi ile pazara konma safhası 

arasında geçen süreyi azaltmayı amaçlamaktadır. Klasik metodlarla böyle bir iŞlem en 

azından 10 yıl gibi bir sürede gerçekleŞtirilebilir. Biyoteknoloji uygulamaları ile bir 

süre 5 yıla indirebilmektedir. 



Tarımsal Üretimde Yeni Biyolojik Teknikler 

 GeliŞtirilen biyoteknolojik yöntemlerin bir avantajıda normal seksüel 

üreme ile çoğalması  çok  güç olan melez türlerin elde edilmesini olası kılmasıdır. 

Vejetatif Hibridizasyon olarak adlandırılan bu yöntem kendine döllenmenin (self-

fertilization) elimine edilerek bitkiler arasında melezleme yapılması Şeklindedir. 

Mısır gibi allogam bitkilerde kolayca olan bu yöntem döllenme gerçekleŞmeden 

önce erkek organların diŞilerden elle (manualy) uzaklaŞtırılması bçiminde 

uygulanır. Buğday, domates gibi autogam bitkilerde erkek ve diŞi organ aynı ççek 

çinde birlikte yer aldıklarından mısırdaki yöntem uygulanamamaktadır. Bu 

güçlük poleni steril kılan çeŞitli kimsayal unsurların geliŞtirilmesi ile 

giderilmiŞtir. Bu yolla elde edilen hibritler her yıl yeniden elde edildiğinden bu 

yöntemin sağladığı yarar kolayca tahmin edilebilir. Yukarıda belirtilen 

yaklaŞımlardan ikincisinin ayrı bir baŞlıkta incelenmesi yararlı olacaktır. 

Tarımsal üretimde yeni biyolojik teknolojiler iki grupta incelenebilir. 

 1- Hücre birleŞmesi (fusion) suretiyle genetik transformasyon, 

 2- Genetik bilginin DNA vektörleri (transfer DNA) ve DNA’nın 

klonlanması yoluyla modifiye edilmesi. Bitkisel üretimde genetik 

transformasyonların çoğu bitki hücresinin hücre duvarını sindiren enzimleri 

gerektirmektedir. Elde edilen protoplarstlar diğer hücre unsurlarının yanı sıra 

baŞka hücrelerle de birleŞebilir. 



Protoplast BirleŞmenin Sağlanması 
 Biyoteknoloji’nin bitkisel üretimdeki uygulama alanlarından biriside somatik hib-

ridizasyon olarak adlandırılır. Bu teknik, hücre duvarları daha önce enzimatik muamelerle 

uzaklaŞtırılmıŞ iki hücrenin birleŞtirilmesini ifade etmektedir. Bu teknolojiyi kullanarak 

bilim adamları yanlız iki bitki hücresini değil bitki hücreleriyle hayvan, hatta insan 

hücresini birleŞtirmeyi baŞarmıŞlardır. Ancak Şimdilik yalnızca çok yakın akraba türlerin 

hücrelerinin birleŞtirilmesi ile ifade edilen hibrit türlerin hücrelerin fonksiyonel olması 

sağlanabilmiŞtir. Ayrıca fonksiyonel bir hibrit hücre sağlansa bile böyle bir hücreden tam 

bir bitki elde etmek (reganaration) zor olmaktadır. Bu konuda elde edilen ilk bitki patates 

ve domates melezi olan “POMATO” bitkisidir. Ancak steril olan bu bitki yalnızca 

laboratuvar koŞullarında kalmıŞtır. 

 Bilim adamları tarımı yapılan patates, rapiska (rape seed) ve bir tür sebze olan 

Şikori (Chicory) gibi çeŞitli bitkkilerde somatik hibritler geliŞtirmeyi baŞarmıŞlardır. 

 Ancak ayççeği, hububatlar ve baklagil bitkilerinde henüz bir baŞarı 

sağlanamamıŞ-tır. Yakın bir gelecekte en azından aynı türün varyeteleri arasında hibrit 

elde etme konusunda baŞarılar sağlanması beklenmektedir. Somatik hibrizasyonun en 

büyük avantajı çekirdek kromozonlarında yer alan genetik karekteristiklerin naklini 

mümkün kılması yanısıra stoplazmada yer alan mitokondrium ve kloroplast gibi 

özelleŞmiŞ orgenellerdeki karekteristiklerin naklini sağlamaktadır. Bu gibi organeller 

fotosentez, karbondioksitin asimilasyonu, erkek kısırlığı ve yabancı ot ilaçları, hastalık ve 

kuraklığa dayanıklılıkta önemli rol oynar. 



 Somatik hibridizasyon yeni oluŞan bir bilim dalı olan genetik 

mühendisliğinde ye-ni alternatiflere yol açmaktadır. Bu yol bitkisel yada diğer orijinli 

özel genlerin bitkinin genetik çeriğine implante edilmesini kapsamaktadır. Böyle yeni 

teknikler kullanılarak fasulye bitkisinin besleme değeri, Brezilya fındığı (Brazil nut) 

bitkisinden alınan genlerle artırılmıŞtır. 

 Protoplast birleŞmesi suretiyle tütünde bir çalıŞma yapılmıŞtır. Nicotine 

tabacum türünün bir albino mutant hücresi cinsi olarak birbirleriyle uyuŞmazlık 

(incompatibility) gösteren Nicotina türleri hücreleri ile birleŞtirilmiŞ ve orta düzeyde 

açık yeŞil renk dolayısıyla teŞhis edilen hibrit elde edilir .Bu hibrit ergin bitkiye 

dönüŞtürül-müŞtür. Bu hibrit tütün bitkisinde bazı zararlılara dayanıklılık çin ümit 

vermektedir. 

 Aslında gerek geleneksel bitki ıslahı ve gerekse yeni biyoteknolojik 

uygulamalar birbirinden farklı yollar değildir. Her iki yöntemde genetik bilginin 

düzenlenmesi çin doğada yer alan genetik rekombinasyon olgusunun adaptasyonunu 

çermektedir. 

 Yeni genetik teknolojiler genellikle çok safhalı bir programı oluŞtururlar; 

 1- Bitkiden elde edilen hücrenin doku kültürüne alınması ve canlı tutulması, 

 2- Bu hücrelerde genetik çeriği değiŞtirecek değiŞiklikler düzenlenip ve arzu 

edilen özelliklerin seçilmesi. 

 3- Genetik çeriğinin yapısı değiŞtirilmiŞ tek bir hücrenin regenerasyonu 

özendirilmek suretiyle tam bir bitkiye dönüŞmenin sağlanması. 



1. Doku Kültürleri ile Bitkinin Klonlanması 
 Yukarıda belirtilen safhalardan birincisi bitkiyi klonlamak suretiyle doku 

kültürü eldesinin sağlanmasıdır. Doku kültürü, bitkinin belirli bir fonksiyonel 

organı (kökçükleri, yaprakları, yaprakların epiderması)nın hücrelerden oluŞan 

tek tip hücreler yığını yada tek bir hücreden elde edilebilir. Sözü edilen 

kültürlerde hücre önce “callus” denilen doku yığınına daha sonrada bitkiye 

dönüŞmektedir. (Şekil 20.1) 

- KlonlanmıŞ bitki hücrelerinden çeŞitli ilaç ve 

kimyasal maddeler elde edilmesi. 
Kültürde yer alan bitki hücreleri tıpkı fermantasyon sistemlerindeki 

mikroorganizmalar gibi iŞlev görebilir. Bu yolla bu hücrelerin bir fabrika gibi 

çalıŞtırılarak çeŞitli bitkisel ürün yada yan ürünler eldesi mümkündür. 

 Bu yolla “Camptotheachin” gibi anti tümor ve anti löokemik aktivitesi 

bulunan alkoloidler, heparin gibi proteinase inhibitörleri ve çeŞitli antiviral 

unsurlar elde edilmektedir. Aynı Şekilde bu hücrelerden çeŞitli ilaçlar ve 

insektisitler elde edilmektedir. 



 Lösemi ve Lymphoma tedavisinde belli baŞlı kemotoropik unsur olan 

“vın-cıstrıne” ve “vinblastime” gibi alkoloidler Madagaskar gülü “periwinkle” 

denilen “cat horantus rosens” bitki yapraklarından elde edilebilir. Normal olarak 

bir gram vinca alkoloidi ile bu sistem daha ucuza sağlanır. üstelik bu kültür arzu 

edilen unsuru hem daha çok salgılar ve hemde hücre çine değilde ortama 

salgılayarak uygun damıtma ve ekstraksiyon masraflarını önler. Aynı Şekilde 

Parkinson hastalığı çin tedavi edici L-Dopa maddesi Japonyada Cowage welvet 

bean bitkisinden elde edilir. 

 Doğum kontrol haplarında kullanılan östrogen ve Progestron gibi cinsiyet 

steroid hormonları ve kortiko steroidler üretiminde belli baŞlı hammadde olan 

“Dıosgenein” maddesi Orta Amerika ülkelerinde toplanan “DıosCorea” 

bitkisinden elde edilirken, Şimdi doku kültürü yolu ile labratuvarlarda elde 

edilmektedir. 

 Aynı Şekilde “Glycyrrhıza glaba” bitkisi kültüründen besleme değeri 

olmayan Li-kör(Likör) tatlandırıcı“Lcyerhıza” elde edilmektedir. Boya maddesi 

olarak kullanılan “antharguoınones” ise bir cins dut bitkisinden, “Morındacıtr, 

folıa”’dan elde edilir. 



2- Hücrelerde Genetik İçeriğin DeğiŞtirilmesi İçin 

ÇeŞitli DeğiŞiklikler Düzenleme ve İstenen 

Hücrelerinin Seçimi 
 Doku kültüründeki hücreler genetik iŞleme tabi tutulduktan, sonra arzu 

edilen nitelikleri sağlayanlar seçilebilir. Bu amaçla çeŞitli yaklaŞımlar bulunur. 

 - Bitki cinsiyet hücresi veya embriyonların kültüre alınması. 

 - Protoplart birleŞmesinin sağlanması. 

 - DNA klonlarının ve yabancı gen taŞıyıcı vektörlerin transferi 

 - istenen özelliğin yerleŞmesinin sağlanması 

a) Bitki Cinsiyet Hücreleri veya Embriyoların Kültüre 

Alınması 

Yakın zamanlarda birçok geleneksel biyoteknolojik teknikler 

“mikropropagasyon’a benzer bir Şekilde erkek gametlerden (erkek üreme 

hücresinden) tam bir bitki elde edilmesini (Androgenesis) yada diŞi gametlerin 

(diŞi üreme hücresi) tam bitkiye dönüŞmesini (Gynogenesis) mümkün 

kılmaktadır. Bu Şekilde elde edilen bitkiler Haploidtir. Bu bitkilerin genetik 

karekteristileri ister dominant ister resesif olsun seleksiyonu yapan Şahıs 

tarafından anlaŞılabilmektedir. Haploid bitkiler genellikle infertıl (kısır)dırlar.  



 Ancak bu bitkileri Colchıcıne gibi kromozom sayılarının katlanmasını 

sağlayan kimyasal maddelerle muamele suretiyle fertil bitkiler elde etmek 

mümkün-dür. Gynogonesis’de kullanılan diğer bir yöntemde ovum’un 

radyoaktivite edilmiŞ polenle döllenmesidir. 

 Yakın zamanlarda geliŞtirilen bir çoğaltma tekniğinin henüz deneysel 

olmakla beraber kısa sürede uygulamaya geçilmesi beklenmektedir. Invitro 

vejetatif çoğalma yada mikropropagation olarak adlandırılan yöntem meristem 

yada diğer bitki dokuları kültürünün çoğaltılmasını çerir. Bilindiği gibi meristem 

doku hücreler yığını olup büyümenin bitkide oluŞtuğu kısımdır. Meristem dokusu, 

bitki herhangi bir hastalık etmeni ile infekte olsa dahi bu etmen ile 

bulaŞmadığından bu doku hücrelerinin in-vitro kültürü yapıldığında hastalıksız 

yeni bir bitki elde edilebilmektedir. Bu hücreler steril koŞullarda besleyici kültür 

ortamında callus denilen Şekilsiz dokulara dönüŞ-mektedir. Daha sonra 

callus’ların Auxin, Cytokin, Gıbberellin gibi bitki hormonları ile muamelesi 

sonucunda orjinal bitkinin tüm özelliklerine sahip bitkiler elde edilir. 

Biyoteknolojik uygulamalardan bir diğeride Haploid bitkilerin invitro üretimidir. 

Bilindiği gibi çeŞitli geleneksel ıslah metotları yürütülürken bazen dölverimini 

yaŞam gücünü vs etkileyen resesif karekterde bir özelliği determine eden iki 

resesif genin yeniden bir araya gelmesi (segragasyon) yürütülen çalıŞma baŞarısız 

kalabilmektedir. Bu yüzden böyle bir yöntem bu riskleri ortadan kaldırır. 



b) DNA Klonları ve Yabancı Gen TaŞıyıcı Vektörlerin 

Transferi: 
 Rekombinant DNA teknolojisi belli bir DNA segmentenin seleksiyonu ve çok 

sayıda üretimini olası kılmaktadır. Bu konuda bir çok yaklaŞık bulunmaktadır. Bunlardan 

biri tüm bitki genomunun Restriksiyon enzimleri ile kesilmesidir. Sonra nakledilecek DNA 

plazmid yada faj gibi genetik bilgiyi bitki hücresine taŞıyacak vektör denilen taŞıyıcılara 

yerleŞtirilir. Mısır danesinin belli baŞlı unsuru olan “zein” proteininin kodlayan gen böyle 

bir yöntemle izole edilip plazmidlere eklendikten sonra mikroorganizmalara sokulup bu 

mikroorganizmaların çoğaltılması suretiyle klonlanmıŞtır. 

 TaŞıyıcı yabancı DNA (vektör) bitki dıŞındaki kaynaklardan (virüsler ve bakteri 

plazmitleri) olabilir. Bu yollada DNA’nın taksonomik bakımından yüsek bitki hücrelerine 

nakli sağlanır. Bilindiği gibi bu iŞlem transformasyon olarak bilinir. Böyle vektörler 

vasıtası ile transformasyon bitki varyetesini geliŞtirir. 

 Ayrıca transforme edilmiŞ karıŞımdan yabancı DNA’yı uzaklaŞtırıp bitkide 

yalnızca istenen geni bırakan teknikler geliŞtirilmiŞtir. Bu konuda en ümit verici vektör 

Agrobectarium Tumofaciens bakterisi tarafından taŞınan Tümör-özendirici (ınducıng) 

plazmididir. Bu bakteri, bitkinin kök bölgesinde tümor geliŞmesine neden olur. Bu bakteri 

özellikle bezelye fasulye gibi bitkileri ınfekte eden eder. Bu bakterilerin virulensi yapısında 

yer alan, infeksiyon ile bitki hücresine geçirilen T1 plazmidi nedeniyledir. iŞte bu T1 

plazmidi infeksiyon nedeniyle bitki hücresine geçirildiğinde tümör oluŞumunu özendirir. 



c) İstenen Özelliklerin Seçimi: 

 Hücre çinde (T1) plazmidin T-DNA olarak adlandırılan küçük bir 

segmenti alıcı bitki hücresi kromozomuna eklenmektedir. Böyle hücre, kendi 

çoğalırken bir yandan da hücre DNA çeriği ve burada eklenen T-DNA kısmıda 

replike olur (çoğalır). AraŞ-tırıcılar bitkiye yeni genetik materyal nakletme 

amacıyla T-DNA kısmına yeni genetik materyali aktarıp bu kısmın taŞıyıcı olarak 

bitki hücresine nakli üzerinde çalıŞ-maktadır. Ancak bu konuda alınması gereken 

daha çok mesafe vardır. Bu amaçla Karnıbahar Mozoik Virüsü (Ca MV) üzerinde 

de durulmaktadır. çünkü Ca MV de, T1 plazmidleri ile benzer özelliklere sahiptir. 

 Bir hücrede genetik yapı değiŞtirme iŞleminin faydası ancak böyle bir 

genetik çerik değiŞtirme iŞlemi uygun seleksiyon sistemleri ile birleŞtirilirse 

gerçekleŞebilir. Böyle bir seleksiyon basıncı sayesinde arzu edilen özelliğin 

yerleŞip yerleŞmediği anlaŞılabilir. Bitki patojenlerinden elde edilen toksinler 

böyle bitki hücreleri bulunduran ortamlara uygulandığında bu ortama dayanıklı 

hücrelerin ayıklanması yoluna gidilmektedir. Bu metot daha ziyade bakteri ve 

mantarlarca salgılanan toksinlerin tanımlanmasında kullanılmıŞtır. 



d) Doku Kültüründeki Hücrelerden Bitki Elde 

Edilmesi: 
 Bitkilerin kitle halinde çoğalma hızını artarmak ve hastalıklardan 

arındırılmıŞ bitkiler elde edilmesinde (reganarasyon) doku kültürü hücrelerinden 

geniŞ çapta yararlanılmaktadır. 

 Bitkisel üretimde ayrıca Azot tespit etme yeneğine iliŞkin genlerin (nif 

genleri) diğer baklagil olmayan bitkilere nakli üzerinde çalıŞılmaktadır. Bu 

maksatla “klebsiella pneumonia” bakterisinden bilinen 17 nif genini çeren 

bakteriyel bir plazmit tesis edilmiŞtir. 

 Teorik olarak bitkilerin adaptasyon süreci çerisinde kendi kendine yeter 

miktarda “nif” genleri setine sahip oldukları ve bu ünitenin “klebsıella” ve 

Rhizobium türlerini de çermek üzere çeŞitli farklı bakteri türlerine fonksiyonel 

bir formda transfer edildiği düŞünülmektedir. Bu maksatla cloraplastlar, CaMV 

ve Agrobakterium, T1 plazmidi gibi vektörler üzerinde durulmaktadır. Böyle bir 

amaç çin Klebsiella’da alınan “nif” genlerinin bira mayası hücresine nakli 

sağlanmıŞtır. 

 Yukarda sözü edilen iŞler çoğunlukla rekombinant DNA teknolojisi yada 

bazen “Gen aŞılanması” denilen teknolojilerin uygulanmasını çerir. Bu 

teknolojinin iŞlem basamakları Şu Şekilde özetlenebilir. 



 1- BaŞka kaynaktan elde edilen yabancı DNA eklendiğinde dahi kendi 

benzerini meydana getirecek taŞıyıcı DNA’nın elde edilmesi. 

 2- DNA taŞıyıcı yardımı ile hücreye taŞınacak ve orada tekabül ettiği 

fonksiyonu (protein üretiminin) gerçekleŞtirmesi beklenen DNA parçasının elde 

edilmesi. 

 3- Hücreye konulacak Passanger DNA’nın vektöre eklemesi. 

 4- passencer DNA’yı taŞıyan vektör molekülün kendi fonksiyonunun icra 

edebileceği konukçu yapıya (hücreye) konulması. Bu iŞlem DNA’nın “transfectionu” 

olarak bilinir. 

 5- Meydana gelen hücreler çinde rekombinant molekülleri taŞıyan hücrelerin 

ayıklanması. 

 Hangi tarz biyoteknolojik ürün olursa olsun yukarıdaki safhalarla elde 

edilmektedir. Bu maksatla özellikle kesici enzimler (restrıction endunuclease) den 

yararlanmaktadır. Bu enzimler yardımı ile uzun DNA zincirleri iŞlenebilen kısımdan 

kesilip birbirlerine eklenebilmektedir. Hayvancılıkta özellikle çeŞitli hormon yada 

metabolik ürünlerin üretiminden sorumlu DNA zincirine izole edilip E. Coli 

bakterisine nakledilip burada bu hormonların üretilmesi yoluna gidilmektedir. Böyle 

bir uygulama ile sığır büyüme hormonu (Bovine growth Hormon) ucuzca 

üretilebilmektedir. 

 Hayvancılıkta seluloz gibi parçalıyıcı enzimlerin rumen sistemi çinde yada 

dıŞında geliŞtirilip rumen bakterilerine nakledilmesi suretiyle belirli bir yemin 

parçalanma hızı ve oranı artırılabilir. 



 Ayrıca rumen bakterilerinde faaliyet gösterecek genler üretilebilir. Bu Şekilde 

“tyroptopin” salgılama faktörü gibi küçük peptit hormonlar üretme yeteneğinde rumen 

mikroorganizmaları üretilebilir. Bu hormonun faaliyeti sonucu serum prolaktin ve büyüme 

hormonu konsantrasyonu artırılır. Bu durum ise büyüme hızı ve süt üretimini artırır. 

 Hayvancılıkta “monoklonal antiboidy” tekniği kullanılarak çeŞitli hastalıklara 

karŞı bağıŞıklık maddelerinin bolca üretilmesini sağlamak amacı güdülmektedir. Bilindiği 

gibi 1975’de ingiltere’de Cesar Mılsteın ve arkadaŞları tarafından Fare myeloma (kanser) 

hücreleri ile özel bir antijenle immunize edilmiŞ farenin dalağından alınmıŞ B-

lemfositleri’nı birleŞtirmeyi baŞarmıŞlardır. Elde edilen hücrelere “Hibridoma hücreleri” 

denmektedir. Hibridoma hücreleri hem myoloma hücreleri gibi çoğalırken bir yandan da 

T1 gibi özel antikor üretirler. Elde edilen antikorlar tek bir genetik kaynaktan çoğaltıldığı 

çin monoklonal antiboy olarak adlandırılmaktadır. 

 Kısaca ifade etmek gerekirse monoklonal antibody (antikor)lar belirli bazı 

hastalıklara karŞı oluŞturulan antikorların labratuvarda üretilmiŞ klonlarıdır. 

 Hayvancılık ve insan sağlığında Genetik Mühendisliğinin ilgili uygulamalarından 

biri de DNA test edicileri yada sondası (DNA probes) diye bilinen tekniktir. Bu teknik DNA 

çift sarmalının ikiye ayrılması ve tek kol haline getirilmesi ve tek klon’un herhangi bir 

vücut doku örneğinden elde edilen vücut sıvılarına konulması suretiyle ortamda Şayet 

varsa kendi komplomenteri (bütünleyicisi) ile birleŞmesini öngörür. 

Ortamda bu birleŞmenin olup olmadığı radyoaktif izotoplarla veya çeŞitli reaksiyonlarla 

takip edilebilir. DNA sondalari labratuvarda üretilebilmektedir. incelenen örneklerdeki 

DNA çift sarmalının iki ayrı tek kola ayrılması ise ısı veya kimyasal maddelerle muamele 

edilerek sağlanır. 



şekil 20.1. Doku Kültürleri 

ve Protoplastlar ile Bitkisel 

üretim 

1.2. Yapraklardan 

protoplastlar hazırlanması 

3.4 Protoplastlar kültür 

ortamına alınır. 

5. Kültürden iki hafta sonra 

her protoplastmikro kallus 

denilen yapılara dönüŞür. 

6. Kalluslar baŞka bir 

kültür ortamında tam 

kallusa dönüªür. 

7. Kallusta sürgünler çıkar. 

8. Sürgünler üçüncü kültür 

ortamında köklü küçük 

bitkiye dönüŞür. 

9. Uygun koŞullarda iki 

farklı bitkiden gelen 

protoplastlar "Somatik 

hibridizasyon" tekniği ile 

birleŞtirilerek bitkiye 

dönüŞtürülebilir. 



Şekil 20.2. Kültür ortamında bir hücreden istenen niteliklere sahip bitki üretimi 



Şekil 20.3. Agro 

bakterium ile Gen nakli 

sistemleri A. Agro 

bakterium bitkiyi infekte 

eder. infeksiyon T1-

Plazmidinin T-DNA 

segmenti bitki genomuna 

sokması ile olur. B. T1 

Plazmidi yabancı 

genlerin bitki hücresine 

sokulmasında kullanılır. 

C. Bilim adamları 

yabancı gen taŞıyan Agro 

bakteriumu bitkilere 

infekte ederek taŞıdığı 

geni bitki 

kromozomlarına ekler. 

Bu eklenen gen 

kalıtlanabilmektedir. 



Şekil 20.4. Yabancı kaynaklı DNA'nın bitki hücresine konulması 



Şekil 20.5. Çeşitli proteinlerin bakterilere 

üretilmesi. 



Şekil 20.6. 

Monoklonal 

Antikorlar a. Belli 

bir antijenin fareye 

injeksiyonu ve 

karıŞık antikorlar 

üretimi. b. 

Monoklonal 

antikorların üretimi. 



REKOMBiNANT DNA TEKNOLOJiSi 
 Genlerin yapı ve fonksiyonlarının anlaŞılmasında son 10 yılda büyük 

ilerlemeler kaydedilmiŞtir. Bilhassa yetmiŞli yıllardan itibaren çeŞitli bilim 

kollarından sağlanan fikir ve teknikler moleküler biyolojide yeni bir dönemi 

baŞlatmıŞtır. Nobel ödül töreninde Danial Natham bu dönemi “yeni genetik” 

olarak tanınlanmıŞtır. Şimdi artık DNA molekülünün iŞlenmesi, bir hücreye 

aktarılabilmesi mümkün olabilmektedir. Yürütülen çalıŞmalar neticesinde yüksek 

canlıların genetik yapı organizasyonu DNA diziliŞi düzeyinde detaylı olarak 

incelenebilmiŞtir. 

 Yeni genetik olarak tanımlanan bilim dalının en önemli kavramı 

rekombinant DNA tekniğidir. Bugün yaygın bçimde bilimsel makalelere ve 

magazin dergilerinde konu olduğuna bakarak; bu kavramın 1970’lere kadar bir 

mana ifade etmediğine inanmak güçtür. Rekombinant DNA teknolojisinin ortaya 

çıkması yalnızca akademik çalıŞmalara etki yapmakla kalmayıp biyoteknolojiye 

yönelik endüstrilerin doğmasına yol açmıŞtır. 

 Rekombinant DNA kavramı kimi zaman yeni biyoloji, kimi zaman da gen 

aŞılanması (cloning) ya da genetik mühendisliği terimleri ile de ifade edilmektedir. 



 Özellikle altmıŞlı yılların sonunda gerçekleŞtirilen bazı köklü keŞifler 

yeni tekno-lojisinin kaynağını teŞkil etmiŞtir. Kendi yapısında bulunmayan 

çerikdeki yabancı DNA’yı kabul edebilen ve bu  kabul ettiği yabancı DNA’nın da 

hücrede faaliyet göstermesine müsaade eden mutasyonla elde edilmiŞ E.Coli 

soylarının geliŞtirilmesi, bu konuda en önemli merhaleyi teŞkil etmiŞtir. E. 

Colinin bu özellikteki soyları alıcı konukcu olarak (recipient host) olarak 

adlandırılmaktadır. Konukçu (host) terimi genellikle organizmaları ifade eder. 

Konuk ise baŞka bir organizmadan alınan gen olup, vektör denilen plazmid ya da 

virüslerdeki büyük DNA meloküllerine çeŞitli usullerle ilave edilip hücreye 

sokulmaktadır. Hücreye sokma iŞlemi bu konuk DNA’yı da taŞıyan vektörün 

bakteriyi infekte etmesi Şeklinde düŞünülebilir. 

 Yalnızca DNA’nın belli bir koduna sahip nükleotid diziliŞini tanıyabilen 

diğer bir deyiŞle DNA’nın belirli bir yerine özgü “Restriction Endonukleaze” ya 

da kısaca “Endonuclease” olarak bilinen, DNA’di bu bölgede adeta kimyasal bir 

makasla keser gibi kesebilen sınırlayıcı enzimlerin bulanması bu teknolojiye 

önemli katkılar sağlamıŞtır (2). Restriction enzimlerinin kestiği DNA zincirinin 

kesik yerleri yapıŞkan uclar (cohesive ends) olarak bilinmektedir (Şekil 20.7). 



 DNA parçaları birbirlerinin eŞi (Komplementer) yapıŞkan uçlara sahip 

iseler farklı kaynaklardan bile olsalar “Lıgaz” enzimi yardımı ile birbiri ile 

birleŞtirilebil-mektedir. Ayrıca Sgaremella ve Khorana, T4 bakteriofajı ile infekte 

edilmiŞ hücrelerden elde edilen ligaze enziminin ilgili bazları karŞı karŞıya gelmiŞ 

bir Şekilde tam eŞleŞmiŞ DNA çift sarmalına eklenebileceğini göstermiŞlerdir. Bu 

reaksiyon kök uçlu ligasyon yada iki çift kollu DNA parçasını uçlarından birbirine 

bağlayan reaksiyon Bluntend ligation olarak bilinmektedir. Bu dönemde Ballum 

ve ark. Şimdilerde “Terminal transferaze” olarak bilinen diğer bir enzimi 

karakterize etmiŞlerdir. Bu enzim DNA’nın belirli bir yerine (3’ucuna) nukleotit 

artıklarının (nucleotit residues) katılmasını katalize etmektedir. Farklı 

kaynaklardan gelen DNA parçalarının parçalanması ve ligaze enzimi yardımı ile 

birbirine eklenmesi böylece mümkün olabilmektedir. (Şekil 20.8). 

 Loban ve Kaiser olıgo dA uzantılarını bir DNA populasyonunun uçlarına, 

oligo d T uzantıları da diğer DNA populasyonunun uçlarına eklemek çin Terminal 

transferaze enzimini kullanmıŞlardır. AraŞtırıcılar bu populasyonları 

karıŞtırdıklarında iki DNA populasyonunun eklenen sentetik tümleyici ekler 

vasıtasıyla birleŞebildiğini göstermiŞlerdir. Bu teknik Terminal Transferaz 

eklemesi olarak bilinmektedir. Paul Berg ve çalıŞma arkadaŞları bu tekniği ustaca 

kullanarak Eukaryotik DNA tümör virüsü (SV40)nu Bakteriofaj Lamda’yı 

taŞıyan DNA ile birleŞtirmiŞlerdir. 



 Rekombinant DNA tekniğinin geliŞtirilmesinde diğer önemli bir basamak da 

EcoRI adı verilen Endonukleas sınırlayıcı (restriction) enziminin elde edilmesidir. Bu enzim 

bir DNA çift sarmalında iki DNA kolunun özel bir bölgesinde kırılmalar suretiyle 

birbirinin tümleri yapıŞkan uçlar (cohesive termini) meydana getirirler. önceleri 

rekombinant moleküllerin oluŞturulmasında invitro olarak kullanılmıŞ; daha sonra invivo 

olarak tekrarlanmıŞtır. 

 Yukarıda verilen temel bulgular rekombinant DNA teknolojisinin bu günkü gör-

kemli sonuçlarına yol açmıŞtır. Her geçen gün bu sahada yeni bulgular elde edildiği gibi 

yakın zamanda daha da anlamlı bulguların elde edilmesi beklenilmektedir. Rekombinant 

DNA teknolojisi Şimdiki durumu ile aŞağıdaki sonuçları sağlamaktadır. 

 1) Komplex bir DNA karıŞımından holojen yapısı bilinebilen DNA segmente 

ayrılabilmektedir, Rekombinant DNA teknolojisi ya da çoklukla adlandırdığı bçimde 

Moleküler aŞılama (Moleküler cloning), Eukaryotik gen segmentlerinin aŞılaması 

(moleküler cloning), Eukaryotik gen segmentlerinin fiziki ve biyokimyasal 

karakterizasyonu çin imkanlar sağlamaktadır. Eukaryotik gen segmentlerinin biyolojik 

bakımdan saflaŞtırılması, istenmiyen kısımların ayıklanması, saflaŞtırılan kısımların 

çoğaltılması, moleküler aŞılama sayesinde mümkün olabilmektedir. 

 2) Moleküler aŞılama teknikleri ile DNA zincirinin önceden belirlenmiŞ bir 

yerinde veya rastgale bir yerinde değiŞiklik sağlamak mümkündür. DNA zincirinin çeŞitli 

yerlerinde yapılan bu gibi bçim değiŞiklikleri DNA zincirinin hangi kısmının hangi 

biyolojik faaliyeti belirlediğinin anlaŞılması sonucunu doğurmaktadır. Hayvanlarda ve 

bitkilerde tesadüfi mutasyonların genetik analizleri, en iyi etkili yapısal ortamın     

belirlenmesi bu teknoloji sayesinde yapılabilmektedir. 



 3) Bakterilerin ticari veya bilimsel amaçlı proteinler, peptitler üretebilme kabiliyeti 

büyük ölçüde geliŞtirilebilmektedir. Şekil 20.9’da belirtildiği gibi genetik informasyon DNA’dan 

RNA aracılığı ile proteine çevrilmektedir. Arzu edilen proteinleri belirleyen genetik informasyon, 

aŞağıdaki belirtilen iŞlem basamakları neticesinde bakterilere yerleŞtirilebilir. Bakteriler de 

aldıkları bu genetik informasyonu kendi ge-netik informasyonu ile birlikte açıklayabilmekte 

diğer bir deyiŞle protein üretimine çevirebilmektedir. 

 Rekombinant DNA teknolojisinin Temel unsurları aŞağıdaki kısımlardan ibarettir 

(Şekil 20.10). 

 a) BaŞka kaynaklardan gelmiŞ yabancı DNA eklendiğinde dahi kendi benzerini 

meydana getirebilme kabiliyetine sahip vektör (TayıŞıcı), yada Replikon denilen taŞıyıcısı DNA 

aygıtı, 

 b) DNA cihazı yardımı ile hücreye yollanacak ve orada tekabül ettiği fonksiyonu 

göstermesi beklenen yolcu DNA (passenger DNA), 

 c) Hücreye yollamak, istenen DNA zincirinin Vektör ya da replikon denilen taŞıyıcıya 

yerleŞtirilmesi (eklenmesi), 

 d) Yolcu DNA’yı taŞıyan taŞıcı DNA’nın kendi fonksiyonun icra edebileceği (gereğince 

çoğalabileceği) konukçu yapıya (hücreye) yerleŞtirilmesi (DNA nın transformasyonu ya da 

Transfectionu), 

 e) Arzu edilen rekombinant moleküllerden meydana gelmiŞ hücrelerin ayıklanması. 

Diğer bir değiŞle bu DNA’ya sahip hücrelerin ortamda bulunan diğer hücrelerden genetik 

seleksiyonu. Bu eleme ya da seçim iŞlemi ilgili rekombinant DNA’nın saf formunu elde etmeye 

yöneliktir. 

 Yukarıda beŞ baŞlık altında verilen recombinant DNA teknolojisine iliŞkin temel 

unsurların kullanımı aŞağıda kısaca özetlenmiŞtir: 



1. DNA TAŞIYICI AYGITLAR 
 AŞılanmak istenen DNA zincirinin hücreye nakledilmesinde bir çok 

bakteri plazmidleri araç olarak kullanılmaktadır. Plazmid’ler bakterilerde 

bulunan iki ya da daha fazla gen taŞıyan halka bçiminde DNA molekülleri olup, 

kendi benzerlerini meydana getirme kabiliyetindedirler. Bu konuda yapılan 

çalıŞmaların çoğu E. coli bakterisi ve plazmitlerine de yürütülmüŞtür. E. coli 

bakterisi Şimdiye kadar yapılan DNA aŞıla-ması çalıŞmalarında en elveriŞli bir 

tipde konukcu-Konuk (Host-vektor) iliŞkisi gös-termiŞtir. Yakın zamanlarda 

diğer değiŞik konukcu-konuk iliŞkisi gösteren sistemler çin önemli geliŞmeler 

sağlanmıŞtır. Bacillus subtilis, biramayası ve streptomyces hücrelerinde DNA 

aŞılamasında kullanılmak üzere plazmid vektörleri geliŞtirilmiŞ bulunmaktadır. 

DNA aŞılaması çin kulanılan plazmidler arzu edilen vasfın katılması amacıyla 

belirli DNA segmentenin eklendiği tabii plazmidlerden türetilmiŞlerdir. çe-Şitli 

Şekillerde elde edilen plazmidlerde bulunması istenilen temel özellikler Şunlardır: 

Plazmidlerin bazı özelik restriksiyon endonuklease enziminin etki yapabileceği 

yerlere sahip olmalıdır. Ayrıca plazmidlerde bilahare aŞılanmıŞ bakterilerin 

ayrılmasını sağlamak çin bir yada daha ziyade çeŞitli ilaçlama (antibiyotiklere) 

dayanıklılık genlerin bulunması gerekmektedir. 



 Bakteriofaj, lamba fajları Eukaryotik gen kaynaklı DNA kısımlarının 

izolasyon ve aŞılanması çin geniŞ çapta kullanılmaktadır. Bir lambda DNA türevi 

olan choron fajları da insan DNA’sı da dahil olmak üzere çeŞitli Eukaryotik 

kaynaklarından bir çeŞit gen kütüphanesi (gene Libraries) yapmak amacıyla 

kullanılmaktadır. Gen kü-tüphanesi terimi herhangi bir organizmanın genetik 

materyalinin çeŞitli enzimlerle hidroliz edilip parçalanması ve bu parçaların 

bakteri hücrelerine nakli suretiyle fonksiyonlarının takibi esasına göre 

gruplandırılmasını ifade etmektedir. ipliksi bakteriofaj M 13, DNA sıra analizleri 

çin yapılan aŞılama çalıŞmalarında aŞılama aracı olarak kullanılmaktadır. Söz 

konusu sıra analiz iŞlemlerinde Sanger ve ark. dı deoxy sı-ra analizi metodu 

kullanılmaktadır. Aynı Şekilde SV 40 da yabancı DNA’ların Eu karyotik 

hücrelere nakli çin aŞılama aracı olarak kullanılmaktadır. 

 E. Coli’de geliŞtirilen rekombinantlarla bira mayasının DNA 

sıralamasında yapısal değiŞiklikler sağlanmıŞtır. 

 2- mM, yuvarlak DNA’da yabancı DNA’ların bira mayası hücrelerine 

aktarılmasında aŞılama aracı olarak kullanılmaktadır. Keza T’ plazmidleri 

DNA’nın bitkileri naklinde aŞılama aracı olarak kullanılmaktadır. 



2. TAŞINACAK DNA’NIN ELDE EDiLMESi 
AŞılanmak istenen aŞılama (cloning) suretiyle konukçu hücreye taŞıma aygıtı 

yardımı ile taŞınan DNA (prassenger DNA) zinciri, Konukçu hücrenin kendi 

hayati fonksiyonlarının idamesi ile birlikte çoğalmaktadır. AŞılanacak DNA 

herhangi bir yapıdan restriction endonuklease enzimi ile ayrılması veya arzu 

edilen bir uzunlukta kesilmesi ile izole edilip saflaŞtırılabilir. 

 Bütün genomi temsil eden kısımlarına ayrılmamıŞ DNA’nın aŞılanması, 

genom kütüphanesi çalıŞmalarında olduğu gibi mümkündür. Ancak eğer yalnızca 

istenen özel bir genin ayrılabilmesi çin önce kısımlarına ayırma (Fractination) 

gerekli olmaktadır. Kısımlarına ayırma iŞlemi sayesinde, hücrede aŞılamanın 

tutup tutmadığını kontrol etmek çin gerekli olan elde edilebilecek rekombinant 

sayısı daha az olacağından iŞlemler azalacaktır. 

 Restriksiyon endonukleaze ile parçalanmıŞ ürünlerin agaroz jel 

elektroforezi kı-sımlarına ayırma iŞlemi çin en çok kullanılan tekniktir. 

AŞılanacak DNA elde edilmesinde poly adenilate ilave edilmiŞ DNA’nın ters 

kopyası (reverse transcription) ile elde edilen DNA da geniŞ çapta 

kullanılmaktadır. Laboratuvar hayvanları insulini, insan insulini, büyüme 

hormonu, fibroblast ve lokosit interferonu gibi biyoloik ba-kımdan önemli birçok 

proteinleri kodlayan komplementer DNA (c DNA) olarak adlandırılan DNA’lar 

elde edilmiŞ bulunmaktadır.  



 AŞılama suretiyle elde edilen c DNA-’ların fonksiyonelliği söz konusu 

proteinlerin hücrede üretimi ile belirlenen açıklan-ması suretiyle kontrol 

edilmiŞtir (Şekil 20.12). Komplementer DNA ya da c DNA gösterimi haberci DNA 

(Messenger = m RNA) kalıbından birçok enzimler aracılığı ile oluŞturulmuŞ DNA 

molekülünü ifade etmektedir. Yüksek organizma hücreleri proteinleri kontrol 

eden kesintili belirli bazı DNA diziliŞ tipine sahiptir (mRNA’ya çevrilen ve 

çevrilmeyen kısımlar; exon ve ıntron). Bakterilerin kabul edebileceği DNA 

molekülleri tesis edilmek istenildiği zaman kesintilerden arındırılmıŞ m RNA 

kullanarak proteinleri kodlayan DNA zinciri elde etmek gerekli olmaktadır. (Şekil 

20.14) Bir hayvan hücresinde peptid oluŞumunu sağlayan ya da 

Oligodeoksinukleotitlerin kısa bölümlerinin kimyasal enzimatik katılımları 

baŞarılı bir bçimde gerçekleŞtirilmiŞtir. 

 Khorana ve arkadaŞları E. coli Tyrosin t-RNA geni çin DNA 

sentezlenmesinde fosto dı ester kullanmıŞlardır. Sor birkaç yıl çinde 

oligonukleotitlerin kimyasal sentezi çin önemli ilerlemeler sağlanmıŞtır. Lac 

operatör, somatostanın ve insülin zincirlerinin aŞılanmasında DNA kısımlarını 

sentezlemek çin fosfotri ester metodu ile oligo nukleotit sentezi metodu 

kullanılmıŞtır. Yakın zamanlarda ise otomatik oligo nükleotit sentezi metodu 

kullanılmıŞtır. Yakın zamanlarda ise otomatik oligo nük-leotit sentezleyicilerinin 

geliŞtirilmesi konusunda önemli geliŞmeler sağlanmıŞtır. Birincisi fosfotriester, 

diğeri de fosfotrıester temeline göre olmak üzere iki metot gittikçe 

geliŞtirilmektedir. 



3. TAŞINACAK DNA’NIN TAŞIYICI AYGITA 

YERLEŞTiRiLMESi 
 ÇeŞitli restriction endonuklease enzimleri DNA çift sarmalını 2. ve 4 

nükleotitlerle nihayetlenen tek kollu yapıŞkan uc üretimi çin parçalamaktadır. Bu 

Şekilde par-çalanmıŞ DNA’lar diğer kaynaklardan gelen DNA’lara katılabilir ve 

onlarla birliŞtirilebilir böylece hibrit DNA moleküllerinin oluŞtururlar. KesilmiŞ 

DNA parçacıklarının bir baŞka DNA ile birleŞme yerine kendi ekseni etrafında 

dönüp daire Şeklinde uc uca gelmesini önlemek çin önce alkali fosfatazla muamele 

edildikten sonra istenilen hedef DNA’ya eklenmesi daha uygundur. Bu metot 

çeŞitli c DNA moleküllerinin elde edilmesinde oldukça yararlıdır. 

 YapıŞkan uclara sahip DNA molekülleri kör uclu DNA moleküllerine 

adaptörler ya da sentetik birleŞtiriciler eklenmesi ile birleŞtirilebilmektedir. Bu 

birleŞtiriciler yapıŞtırıcı uc üretecek olan restriksiyon endo ruklegzların diziliŞ 

sırasını tanıyabilecek mühtevada çift DNA molekülleridir. BirleŞtiriciler hedef 

DNA’ya kör uclu eklemelidir ve uygun restriksiyon endonukleazle ile muamelesi 

halinde arzu edilen ucları üretir. çeŞitli sayıda adaptör ve birleŞtiriciler ticari 

kaynaklardan temin edilebilmektedir. TaŞınması istenilen yolcu DNA’nın ve 

taŞıma aracı (Vektör)nın ucuna tamamlayıcı homopolimerik kuyruklarla 

eklenmesi de alternatif bir metot olarak gösterilmektedir. Homopolimerik kuyruk 

eklenmesinde deoksinukleotidil terminal tranferaz ve deoksinukleosit trifosfatlar 

kullanılmaktadır. 



4. TAŞIYICI AYGITA YERLEŞTiRiLMiŞ TAŞINACAK 

DNA’NIN KONUKçUYA YERLEŞTiRiLMESi VE 

KONUKçUDA FONKSiYONUN SAĞLANMASI 

 - T4 ligaze kullanılarak kör uclu ekleme suretiyle DNA segmentleri 

birleŞtirile-bilir. Kör uçlu kısımlar çeŞitli restriksiyon enzimlerinin yardımı ile 

moleküllrin ay-rılması suretiyle elde edilir. Sınırlayıcı yada kesici endo 

nukleazlarca üretilen DNA’-lar tek kollu uclara (çıkıntılı yapıŞkan uç) sahiptirler. 

Bu tipteki DNA molekülleri bu tek kollu uca özgü özel S1 endonuklease enzimleri 

kullanılarak kör uclu hale getirilebilir. T4 DNA polimeraz E. coli DNA polimeraz 

I veya tersinin transcriptaze (reverse transcriptaze) enzimleri de ortamda 

deoksinuleusit trifosfatların varlığı halinde DNA moleküllerini kör uclu hale 

getirir. 

 Rekombinant DNA üzerine yapılan çalıŞmaların çoğunda E. Coli 

K.12lden Konukcu olarak yararlanılmaktadır. Plazmide DNA’nın Konukcuya 

yerleŞtirilmesinde transformasyon ya da Trasfection metotları kullanılır. 

Rekombinant plazmitlerin E. Coliye yerliŞtirilmesinde Colen ve ark. tarafından 

açıklanan Kalsiyumlu muamele metodu genellikle uygulanmaktadır. 



 Aşılanan plazmid ihtiva eden bakteriler vektor (taŞıyıcı) DNA’nın antı 

biyotiklere dayanıklılık genlerine sahip olması nedeniyle tesbit edilebilirler (Şekil 

20.13 ve 20.14) DNA üzerinde belirli bir baz diziliŞ sırasının varlığı bu DNA 

kısmının tayıcı (vektör)lar aracılığı ile hücreye taŞınması neticesinde hücrede bu 

gene özgür açıklamanın (protein sentezinin) görülmesi ile anlaŞılabilir. çeŞitli 

proteinler çin önemli sayıda rekombinant klonların fonksiyonelliğini ortaya 

koyabilen ımmuno-lojik metotlar geliŞtirilmiŞtir. 

 Protein sentezinin elde edilemediği durumlarda radıoaktivite ile 

iŞaretlenmiŞ nükle-ik asit test edicilerle hıbrıdızasyondan yararlanmak gibi 

belirtme metotları ile klonlar teŞhis edilebilir. Radyoaktif test ediciler yada 

(Radıoactıve probes)le aŞılanmıŞ plaz-mıd DNA’sının tam uygun kopyası (nick 

translation) çıkartılarak hazırlanabildiği gibi kimyasal olarak sentezlenmiŞ DNA 

kullanılarak da hazırlanabilir (Şekil 20.8). 

 Sonuç olarak rekombinant DNA teknolojisi DNA’nın çeŞitli varyantlarını 

yapmak ve bu suretle onların özellikleri hakkında hücre ve molekül düzeyinde 

çalıŞma ortama sağlar. Ayrıca rekombinant DNA çalıŞmaları invitro olarak 

değiŞtirilmiŞ yapıda DNA’nın biyolojik olarak saflaŞtırılmasını ve çoğaltılmasını 

da mümkün kılar. Ge-ne bu teknikle önemli memeli hayvanlara özgü peptit 

ürünlerinin bakteri hücrele-rinde üretilmesi sağlanabilmektedir. Bu tekniklerin 

bitki ve hayvan hücrelerinde uyarlanması konusunda önemli geliŞmeler 

sağlanmıŞtır.  



 Bu çalıŞmaların neticesinde ileriye dönük bir tahmin olarak bazı önemli 

bitkilere nitrojen fikzasyonu ve hastalık zararlılara karŞı duyarlılık özellikleri 

birlikte kazandırılabilir. Hayvan hücreleri ile yapılan çalıŞmalar genlerin 

arzulanmayan yapılarının giderilmesi Şeklinde gen tedavisi amacına ulaŞabilir. 

Halizar araŞtırmalar tek gen nakli üzerinde yoğunlaŞmıŞtır. Ancak gelecekte 

çoklu gen varyasyonlarına iliŞkin çalıŞmalar beklenmektedir. 

 Restriksiyon endonukleazlar (kesici sınırlayıcı enzimler) DNA zincirini 

Dezoksi Nukleik Asid’in A, G, T, C nukleotid bazları ile belirlenen belirli bir dizi 

sırasında kesebilmektedir. Şekilde gösterilen heriki tipte enzimde DNA çift 

sarmalının kollarını belirli yerlerden keser. Eğer bu özel yerler birbirine geçmeli 

gibi uygun Şekilde ise (soldaki Şekil) tek kollu yapıŞkan uclar ŞekillenmiŞ olur. 

Bu Şekilde aynı enzim farklı DNA zincirlerinden aynı tek kollu yapıŞkan uclar 

üretir. Bu iŞlem yeni DNA kombinasyonları üretiminde temel yoldur. 



Şekil 20.7. Restriksiyon enzimlerinin DNA zincirini kesme işlemi 



Şekil 20.8 Restriksiyon enzimleri ile kesilen iki DNA zincirinin birleŞtirilmesi: Restriksiyon enzimleri 

rekombinant DNA teknolojisinin en önemli araçlarıdır. Bakteri enzimlerinden olan bu gibi sınırlayıcı 

enzimler DNA’nın özel bir yerinde kısa polindromik sıralanıŞ tabir edilen (ardıŞık simetrik) çerikdeki 

kısmı ikiye keser. Şekilde olduğu gibi BamHI enzimi gibi birçok enzimler DNA zincirini keserek tek 

kollu yapıŞkan uclar (cohessive ends veya sticky ends)’a sahip iki ayrı DNA’ya bölerler iki farklı 

kaynakdan gelen birbirinin eŞi yapıŞkan uclara sahip DNA kısımları, nükleotidlerin bazlarının 

eŞleŞmesi suretiyle bir DNA zinciri haline gelir. Bu arada eklenmiŞ DNA’da bulunan boŞluklar (Nick) 

DNA Ligaz enzimi ile birleŞtirilerek iŞlem tamamlanmıŞ olur. 



ªekil 20.9. Genetik informasyonun DNA’dan RNA aracılığı ile proteine çevrimi. Genetik Şifre 

yada kalıtım bilgileri bir DNA çift sarmalının kıvrımlarında yani genlerde depolanmıŞtır. 

Genetik Şifre DNA’nın yapı taŞları olan nükleotidleri karakterize eden purin ve purimidin 

bazları olarak bilinen Adenin (A), Ganin (G), Thymine (T) ve Cytosin (C) bazlarının diziliŞ sırası 

ile belirlenmektedir. DNA çift sarmalının her iki kolu tümler bazlar karŞılıklı gelecek Şekilde 

(Adenin daima Thymin ile, Guanin daima Cytosi ile birleŞir) zayıf hidrojen bağları ile birleŞip 

farklı yönlerde kıvrımla ile DNA çift sarmalını oluŞturmaktadır. Her DNA kolu 5 ve 3 uca 

sahiptir. Genlerde (DNA’da) ki komutlar (kalitim kodları) dolaylı bir yolla proteine çevrilir. 

Birinci aŞamada DNA’nın kodlayıcı kolu benzer RNA’ya çevrilir. ikinci aŞamada RNA proteine 

çevrilir. Her birbiri peŞi sıra dizilmiŞ uç bazı belirli bir amino asidin yapısını belirlemektedir. 

Bu Şekilde ard arda gelen amino asitler protein zincirini oluŞturur. Yukarıdaki Şekilde verilen 

örner Ovaalbumin’in 8 amino asididir. 



Şekil 20.10. Rekombinant DNA 

çalıŞmalarının iŞlem basamakları 



Şekil 20.11. Rekombinant DNA tekniği: 

Bakterilerin arzu edilen proteinleri üretmesi çin 

o proteini kodlayan DNA zincirinin bakteriye 

katılması gerekir. ilgili DNA zinciri plazmidler 

yardımı ile hücreye sokulur. Plazmid’in dairesel 

DNA zincirinin kırılması ve çine istenilen 

proteini kodlayan DNA zincirin katılmasında bir 

seri restriksiyon enzimleri ve diğer enzimler 

kullanılır. Şekilde verilen tersinir transcriptaz 

enzimi tek kollu haberci DNA zincirinden benzer 

tek kollu DNA zincirinin kopya edilmesini sağlar. 

DNA polimeraz enzimi kullanılarak DNA zinciri 

arasındaki bağlılığı ortadan kaldırı. Böylece uc 

eklemeye elveriŞli bir kollu DNA elde edilir. 

Terminal trenferaz enzimi kullanarak DNA’nın 

ucları ayni bazlarla oluŞturulmuŞ (örnekte 4 

cytosin) tek kollu çıkıntılı hale getirilir. Bu iŞlem 

plazmitlerdede taŞınacak DNA’nın 

komplementeri (bütün-leri) olabilecek yapıda (4 

guanin uc oluŞturulması ile sürdürülür. Ne-

ticede taŞınacak DNA plasmid halkasının açılmıŞ 

kısmına adeta geçmeli denilebilecek Şekilde4 

guanin çıkıntısı ve 4 cytozin çıkıntısı birbirinin 

bütünleri olduğundan yerleŞtirilir. Diğer 

bakteriyel enzimler kulanılarak eklenme iyice 

sağlamlaŞtırılır. 



Şekil 20.12. Rekombinant DNA kullanarak bakterilere protein ürettirilmesi Rekombinant DNA 

elde edilmesinde birçok değiŞik yol bulunmaktadır. Ancak birçoğu yukarıdaki temel yolu takip 

eder. Yüksek yapılı organizma hücrelerinden belirli bir peptidi belirleyen haberci RNA elde 

edilir. Bu mRNA kalıp olarak kullanılarak çeŞitli enzimlerin yardımı ile yada bazen kimyasal 

sentez yolu ile komplementer DNA (cDNA) elde edilir. cDNA özellikle plasmit denilen bakteri 

hücrelerinde bulunan halka bçimi DNA zircirlerine eklenir. Vektor (tayıcı) olarak görev yapan 

plasmidlere eklenen cDNA, E. coli hücresine sokulur. Söz konusu E. coli hüceleri kendi hayati 

fonksiyonlarını (büyüme, çoğalma v.s.) idame ettirirken, çine nakledilmiŞ bulunan cDNA’yıda 

ihtiva eden plasmit DNA’’sıda aynı fonksiyonlara iŞtirak eder. cDNA’nın determine ettiği 

peptitler hücrede ve bu DNA’nın açıklanması esnasında meydana gelir. Bakterilnin ürettiği 

toplam proteinler çinde yeni katılan genin açıklanması ile oluŞan protein miktarı %5’e kadar 

çıkabilir. Neticede bu pepti çeŞitli biyokimyasal metotlarla saflaŞtırılabilir. 



Şekil 20.13. Rekombinant DNA  teknolojisi 

ile aŞılanmıŞ E. coli hücrelerinin 

ayıklanması:  BamHI enzimi kullanılarak 

tetraksilin’e dayanıklılık geninin 

bulunduğu yerden kesilmiŞ ampisilin ve 

tetraksilin’e dayanıklılık genlerine sahip 

plasmid ile aynı enzimle kesilmiŞ verici 

DNA kısımları karıŞtırıldığında üç tip 

molekül oluŞur. Kendi etrafında 

halkalanmıŞ orijinal 

plasmid=recircularized plasmid, yabancı 

DNA eklenmiŞ yeni bileŞim=recombinant 

plasmid ve verici DNa molekülü 

bulunduran ortama E.Coli bakterileri 

konursa çeŞitli bakteriler farklı molekülleri 

alarak transforme olurlar. çoğalma iŞlemi 

sonucunda bu üç grup bakteri ampisilin 

bulunduran beslenme ortamına 

konduğunda A ve B grubu bakteriler 

çoğalacakları halde, C grubu ölecektir (C 

grubunda ampisiline dayanıklılık geni 

yoktu). ampisilinli ortamda büyüyen 

koloniler tetraksilin ve ampisilin’i birlikte 

bulunduran ortama konduklarında ölen B 

kolinisi kültürleri test edilerek saflaŞtırılır 

(B grubunda tetraksilin’e dayanıklılık geni 

imha edilmiŞtir). 



Şekil 20.14. Rekombinant DNA teknolojisi 

ile aŞılanmıŞ bakteri hücrelerinin 

radyoaktif test edicilerle izolasyonu: 

Restriksiyon enzimleri aracılığı ile kesilen 

yabancı DNA kısımları plazmıtlere 

katıldıktan sonra arzu edilen DNA’yı 

bulunduran bakteriler antibiyotiklere 

dayanıklılık esasına göre izole edilebilir. 

Yukarıdaki Şekilde tetraksiline dayanıklılık 

geni imha edilerek yalnız penisiline 

dayanıklılık geni bırakılmıŞ yabancı DNA 

kısmı eklenmiŞ plasmidi bulunduran 

koloniler hibridizasyonla seçilebilir. Filtre 

kağıdına alınan kolonilerin hücreleri açılır 

ve çlerindeki DNA denature edilip (iki kollu 

halden tek kollu hale getirilir) sabitleŞtirilir. 

Daha sonra Şekildeki aŞılanmıŞ a kolonisine 

komplementer olan radyoaktive edilmiŞ 

RNA veya DNA test edicisi ortama katılır. 

Test edici kendinin eŞi olan DNA kısımları 

ile birleŞip hibrit molekül oluŞ-

turduğundan filtre kağıdında sabitleŞir. 

Geriye kalan herhangi bir eŞ ile 

birleŞmemiŞ di-ğer test ediciler yıkanır. Bu 

kağıt fotoğraf emülsiyonuna maruz 

bırakıldığında emülsi-yondaki koyu bir leke 

arzu edilen a kolonisini gösterir. 



 HAYVANCILIK VE GENETiK MüHENDiSLiĞi 
 Milyonlarca açlıktan öldüğü yaklaŞık 5 milyarlık bir dünyada yaŞıyoruz. 

Gıda kaynaklarının ve bu arada hayvansal üretimin artırılmasında genetik 

mühendisliği insanlara yeni olanaklar sunmaktadır. 

 Kimi zaman yeni genetik, biyoteknolojisi yada gen aŞılanması (klonıng) 

olarak da tanımlanan bu bilim en önemli tekniği rekombınant (yeni bileŞim) DNA 

tekniğidir. Genetik mühendisliği her geçen gün insanlığın ezeli problemleri olan 

açlık, hastalık ve enerji darlığına yeni çözümler getirmektedir. Bu makale de 

özellikle hayvancılığı ilgilendiren uygulamalar üzerinde durulmuŞtur. 

 Biyoteknoloji yada genetik mühendisliği genel olarak biyolojik 

organizmaların, sistemlerin, iŞlemlerin çeŞitli ürünler ve Tarımsal ürünler imalat 

sanayine uygulanması olarak tanımlanabilir. Bakteriyel olmayan genler bir 

bakteriye konulduğunda, bu bakteri yeni genin kodladığı proteini üretebilme 

yeteneğindedir. Bu iŞlem biyoteknoloji uygulanmaları çin temel yoldur. Gen 

aŞılanması yada sınırsız sayıda genetik benzer bireyler üretilmesinde tüm genom 

değil yalnızca gen benzerlerine çoğaltıl-maktadır. Kalıtım emirlerini taŞıyan bir 

gen bakteriye sokulursa bakteri kendi benzerlerini meydana getirirken dıŞarıdan 

ilave edilen yeni genide kendi genleri gibi ikiye çoğaltır. Böylece bakteri hücresine 

aŞılanmıŞ olan gen genetik benzerine çoğaltılmıŞ olmaktadır. 



 Gen’ler oldukça uzun Deoksiribo Nukleik asit (DNA) molekül zincirinin 

bir bölümüdür. DNA yaŞayan organizmalarda hücrenin bir kısmını oluŞturan 

kromozom’ların yapısında yer alır. DNA ziciri hücrenin protein yapması çin hangi 

amino asitlerin birleŞtirilebileceğini gösteren bir yönergedir. Bu açıdan genler 

hayatın yapı taŞları olarak bilinen proteinlerin imalat planı gibi düŞünülebilir. Bu 

imalat planının çeriği hücre tarafından bilinmekle ve takip edilmektedir. Genetik 

mühendisliği çe-Şitli proteinler çin bu Şifreli imalat planını çözmeye ve kontroluna 

almaya çaba göstermektedir. Genetik mühendisliğini baŞlıca uygulamalarından 

biri gen aŞılama-sıdır. Gen aŞılaması bir basılı kağıdın ortadan kesilmesi ve 

kesilen yere yeni bir pa-ragrafı taŞıyan bölümün eklenmesi ile elde edilen yeni 

sayfanın fotokopi ile çoğaltıl-ması Şeklinde canlandırılabilir. Böylece eski sayfa 

yanı sıra yeni eklenen bölümde birlikte çoğaltılmıŞ olmaktadır. Uygulamada eski 

sayfa bakteri, DNA zinciri, eklenen yeni ilave edilen paragraf ise çoğaltılmak 

istenen bir gen’i ifade etmektedir. Fo-tokopi makinası ise bakteri hücresinin 

çoğalma iŞlemenin sağlanmasını ifade etmektedir. Böylece yeni elde edilen DNA 

Rekombinant (yeni bileŞim) DNA olarak tanım-lanır. 



 Uygulamalar 

Yukarıda sözü edilen iŞlemlerin nasıl sağlandığı doğal olarak bu eserin kapsamı 

dıŞındadır. ileride ayrı bir eser halinde sunulacaktır. Genetik Mühendisliği 

suretiyle gen aŞılaması iŞlem basamakları (Şekil 20.10) verilmiŞtir. 

 Söz konusu iŞlem basamakları neticesinde belli bir canlının çeŞitli 

proteinlerinin bu canlı dıŞındaki organizmalarda E. coli bakterisinde üretilmesi 

mümkün olabilmektedir. Böyle bir uygulama neticesinde sığır büyüme 

hormonunun üretiminden sorumlu gen bakterilere aŞılanmıŞ ve bakterinin bu 

hormonu (protein) üretmesi sağlanmıŞtır. Kornel universitesinde Dr. Dale 

Bauman, genetik aŞılama yolu ile bakterilerden elde ettiği sığır büyüme 

hormonunu kullanarak bir deneme yapmıŞtır. AraŞtırıcı sığır büyüme 

hormonunu günlük enjeksiyon suretiyle 188 gün tatbik ederek Holsteınılerde 

günlük ortalama 34.0 litrelik normal süt verimine ilaveten, günde ortalama 11,0 

lt’lik süt üretim artıŞı sağlandığını göstermiŞtir. ileride sığır büyüme hormonunun 

günlük enjeksiyonlar yolu il edeğilde aylık enjeksiyonlar yolu ile verilmesi 

düŞünülmektedir. Bugün artık Biyoteknoloji (yeri genetik= Rekombınant DNA 

teknolojisi = genetik mühendisliği) uygulamalıri ile ve E. coli bakterisi gibi basit 

bakterilere nakledilip orada faaliyetlerinin sağlanması temin edilebilmektedir. 

AraŞtı-rıcı Ron, M. Thathersın bildirdiğine göre yeni genetik bileŞimdeki DNA 

kısımla-rının Rumen ekosistemlerine yerleŞtirilmesi potansiyel bir hedef 

oluŞturulmaktadır.  



 Böylece fermantasyon ürünlerinin modifikasyonu, yemlerin parçalanması 

konusunda arzu edilen amaca göre bileŞimi düzenlenmiŞ yeni DNA kısımlarının 

Rumen bakterilerin katılması suretiyle hayvanın fizyolojisini direkt bçimde 

etkileyecek yeni unsurların üretilmesi yada arzu edilmeyen metabolik ürünlerin 

oluŞmunun engellenmesi mümkün görülmektedir. Genetik Mühendisliğinin 

hayvancılık konusundaki potansiyel hedefleri Şunlardır. Belli bir metabolizma 

reaksiyonun kontrol eden genler iŞlenip yeniden düzenlenebilir. Böylece amino 

asit üretimi, laktozdan faydalanma ve vitamin üretimi konusunda yeni boyutlar 

oluŞacaktır. Organizmalar arasında gen transferi yapılabileceği takdirde bazı özel 

antıbodılerin üretimi ve selulaze gibi parçalayıcı enzimlerin rumen sistemi çinde 

yada dıŞında geliŞtirilip rumen bakterilerine nakledilmesi suretiyle belirli bir 

yemin parçalanma hızı ve oranı artırılabilir. diğer bir potansiyel hedef ise rumen 

bakterilerinde faaliyet göstereceka genlerin üretilmesidir. Bu Şekilde “Tiro 

tropin” salgılama faktörü gibi küçük peptit hormonlar üretme yeteneğinde rumen 

mikroorganizmaları üretilebilir. Bu hormonun faaliyeti sonucunda serum 

prolaktin ve büyüme hormonu konsantrasyonu artırılmak suretiyle büyüme oranı 

ve süt üretimi artmaktadır. Bu konuda diğer bir hedefte bakteriyel amino asit 

kompozisyonun modifiye edilmesidir. Rumen bakteri hücresi çin parçalan-madan 

korunacak arzu edilir. Esansiyel amino asit kompozisyona sahip polipeptit’ 

kontrol eden gen sentetik olarak üretilebilir. Böylece bu genin faaliyetine 

geçirilme-si sonucunda arzu edilen bileªimi kazanan bakteriler hayatiyetlerini 

sona erdirince sindirilebilirler. 



 Biyoteknolojik uygulamalardan hayvancılıkda en göze çarpan uygulama 

döllenmiŞ yumurtanın yada embriyonun mekanik yollarla ikiye bölünmesidir. 

öteden beri uygulama gelen bir iŞlem olan embriyo transferi tekniğinin etkinliği 

embriyonun bölünmesinin sağlanması suretiyle artırılmıŞtır. Böylece oluŞturulan 

iki yarım ister aynı hayvanın embriyo kesesine veya farklı hayvanların embriye 

keselerine konmak suretiyle genetik benzerler (klonlar) meydana getirilebilir. Bu 

iŞlem ilk kez Japonya’da 1984 mayısında Hokkaıdo Şehrinde gerçekleŞtirilmiŞtir. 

Bu uygulama sonucunda iki ayrı inek’de her hang bir güçlük olmaksızın genetik 

benzer hayvanların doğu-mu gerçekleŞtirilmiŞtir. 

 Bu iŞlem doğada kendi baŞına meydana gelen ikizliğin insan eliyle 

sağlanmasından baŞka birŞey değildir (Şekil 20.5). Bu yöntemle yüksek verimli 

bir inekden ömrü boyuna 600 döl almak olasıdır. Herhagi bir üstün verim özelliği 

ile temayüz elmıs dıŞı ferdin hormonal muamelesi çokça ovulasyon oluŞturması 

sağlanabilmektedir. Bu Şekilde elde edilen yumurtaların döllenerek herhangi bir 

taŞıyıcıda embriyonik gereksimleri tamamlatılmaktadır. 

 Hayvancılıkta bioteknolojik uygulamalar konusunda göze çarpan bir 

diğer ilerlemede Şudur Edinburg üniversitesinden Kenneth Jones embriyonların 

cinsiyetini belirleyebilmek çin cinsiyet test edicileri geliŞtirmiŞtir. AraŞtırıcı 

böylece istenilmeyen cinsiyetteki fertlerin embriyomik geliŞinin erken safasında 

imha edilebileceğini belirlemektedir. 



Biyoteknolojinin hayvancılık sektöründeki emellerinden biri de cinsiyeti 

belirlenmiŞ spermler üretebilmektedir. Bu konuda çeŞitli mesafeler alınmıŞtır. 

Embriyonun mekanik yollarla ikiye bölünmesi ve baŞka hayvanlara transferi ile 

sperm cinsiyetinin belirlenmesi birlikte düŞünüldüğünde sığırlarda döl verimi 

yüzlerce misli artırılmıŞ olmaktadır. 

 Bu konudaki en spekulatif hedef hastalıklara dayanıklılık, büyüme ve 

üreti karakteristiklerinde iyileŞtirme yönünde yapılacak gen aŞılaması ve genetik 

mühendisliği uygumalarıdır. 

 Genetik Mühendisliğin yada bioteknolojik uygulamaların hayvancılığa 

uyarlanmasından önemli neticeler alınmıŞtır. 

 Bu uygulamalar neticesinde Şimdiye kadar bilinen klasik ıslah metotları 

ile sağlanan ilerlemelerden çok daha fazlası sağlanabilecektir. 

 Genetik Mühendisliğinin gelecekte birim üniteden azami hayvansal 

üretimin  sağlanmasında en önemli unsur olacağı anlaŞılmaktadır. 

 Dezoksi Rıbo Nükleik Asit ya da kıcasa DNA olarak bilinen unsur, bütün 

canlı hücrelerinin davranıŞlarını belirleyen temel kalıtsal birimdir. Bir hücre 

çinde yer alan DNA molekülü astronomik uzunluktadır. Ancak böyle uzun DNA 

molekülü bir yumak gibi sarılıp büzülerek hücre çinde yer alacak küçüklüğe 

inmektedir. Vücuttaki hücrelerin tümünde yer alan DNA molekülleri ucuca 

eklendiğinde dünyadan aya kadar uzanabilen büyüklüğe eriŞmektedir. DNA 

molekülünün belirli bir uzunluktaki kısmı gen olarak adlandırılır.  



 Her gen hücrenin belli bir karekteristiğini kontrol eder. Yeni bileŞim ya 

da Rekombınant DNA terimi ise bir organizmadan alınan DNA parça-sının diğer 

organizmadan alınan DNA parçası ile birleŞtirilmesi ile meydana gelen DNA 

zincirini ifade eder. Bu Şekilde bir iŞlem son zamanlarda büyük ilgi uyandıran 

çalıŞmaların özünü oluŞturmaktadır. Daha önce köklü çözüm niteliğinde 

gösterilen birçok keŞifler seleksiyon gibi klasik metodlara dayanmaktadır. Yeni 

bileŞim DNA elde edilmesine iliŞkin artan bilgiler yaŞayan organizmaların 

insanlığın yararına olacak bçimde düzenlenmesinde yepyeni metodlar ve kurallar 

ortaya koymaktadır. 

Genetik Yapıların Değiştirilmesi 
 Tarım dalında çalıŞan birçok bilim adamı yeni bileŞim DNA elde edilmesi 

olayını tarihi bir keŞif olarak görmektedir. Bu konuda ilk önemli sonuç 1970’de 

alınmıŞtır. Moleküller biyologlar bir bakteri çine diğer bir bakteriden hatta diğer 

bir bitki yada hayvan hücrelerinden aldıkları genleri sokmayı baŞarmıŞlardır. 

Bakteri hücresi çine sokulan yeni gen faaliyetini göstermektedir. Söz geliŞi sokulan 

yeni gen herhangi ibir enzimin üretilmesinden sorumlu ise alıcı bakteri hücresi bu 

enzimi üretebil-mektedir. Bu konuda ilk bilinmesi gereken konu bir organizmanın 

ölçülemeyecek uzunluktaki DNA zincirin çinden istenilen özel bir genin yerinin 

nasıl tespit edileceğidir. 



 Bugün artık bazı belirli özellikleri kontrol eden genlerin yerleri 

anlaŞılmıŞ bulunmaktadır. Daha sonra enzimler olarak bilinen doğal katalizörler 

yardımı ile böyle bir gen kesilip ayrılabilmektedir ve diğer genlere 

eklenebilmektedir. istenilen bir gen belirli bir taŞıyıcıya eklenerek bir baŞka 

bakteri hücresi çine yerleŞtirilebilir. Genetik mühendisliğinde taŞıyıcılar vektör 

olarak adlandırılır. Genellikle bazı virüsler ve plazmidler vektör olarak 

kullanılırlar. Bilindiği gibi hücre çekirdeğinden ayrı olarak çoğalan halka bçimli 

DNA parçacıkları plazmid olarak adlandırılır. Eğer bir organizmada yer alan gen 

enzimler  aracılığıyla kesilip ayrılır ve gene aynı enzimler aracı-lığıyla kesilip bu 

yeni gene uygun açıklık bırakılmıŞ plazmide eklenirse bu Şekli ile baŞka bir 

hücreye sokulabilmektedir. Konukçu (alıcı) hücre kendi çoğalmasını sür-dürürken 

yeni bileŞimdeki plazmidde çekirdekten ayrı olarak çoğalmaktadır. Böylece bu 

hücrenin klonları yani tamamiyle genetik benzer kopyaları meydana gelmektedir. 

Meydana gelen her hücre aynı zamanda plazmid yardımı ile aktarılan genin de 

tam kopyalarını ihtiva eder. Eğer böyle bir plazmid söz geliŞi büyüme hormonun 

meydana getiren geni taŞıyorsa bu genin faaliyeti sonucunda insülin hormonu da 

üretilmiŞ olmaktadır. Yukarıda verilen açıklamalar (Şekil 20.16) gösterilmiŞtir. 



Şekil. 20.15. Embriyonun 

mekanik yollarla ikiye 

bölünmesi ve farklı taŞıyıcılara 

nakledilmesi. 



Tarımsal Uygulamalar 
 Bitki ve hayvan hücrelerinde böyle bir genetik iŞlem yapabilmek çin daha 

karmaŞık metodlara gereksinim duyulmaktadır. Bugüne kadar elde edilen en uygun 

taŞıyıcı “Agrobakterium Tumefaciens” isimli bakteridir. Bu bakteri birçok ççekli 

bitkilerde Krown galeriler olarak bilinen ur bçimi oluŞumlara neden olur. Bu bakteri 

tümör oluŞuman yol açar. (T1) sembolü ile gösterilen plazmidlere sahiptir. Söz konusu 

plazmid infekte edilen bitkinin kromozomları ile birleŞmekte ve bitkinin infekte edilen 

bölgesinde galeriler üretilmesi ile Şekillenen düzensiz büyümeye yol açmaktadır. 

Genetik mühendisleri T1 plazmidinin tümor oluŞumuna yol açan genini belirleyin 

ayırmayı baŞarmıŞlardır. Böylece T1 plazmidleri yeni genlerin bitkileri taŞınmasında 

taŞıyıcı olarak kullanılmaktadır. Bu sahada en büyük güçlük bu bakterinin tahıllar 

gibi tarımsal üretiminin asıl amacını oluŞturan bitkileri infekte etmemesidir. Bu 

konuda bazı ilerlemeler sağlanmıŞ ve pirinç bitkisinde böyle bir iŞlem 

gerçekleŞtirilmiŞtir. Ayrıca sıçrayan genler (Jumping genes) gibi yeni teknikler 

üzerinde durulmaktadır. Genetik mühendisleri tarım zararlıları çin letal nitelikteki bir 

toksin üretiminden sorumlu geni bakterilerden izole edip A. Tumfaciens aracılığı ile 

tütün bitkisine yerleŞtirmeyi baŞarmıŞlardır. Elde edilen bitki söz konusu tarım 

zararlılarına karŞı dayanıklı bulunmaktadır. Genetik mühendisliği bitkilerde 

hayvanlara benzer bağıŞıklık oluŞturmak amacıyla çalıŞmalarını sürdürmektedirler. 

Bazı bitkiler virüs enfeksiyonlarına karŞı savaŞacak savunma unsurları 

oluŞturmaktadırlar. Bu bakımdan eğer bir virüse karŞı bağıŞıklık unsurları meydana 

gelecektir. 



 Daha sonra şayet bu bitki virusun tümüyle infekte edilse bile bağıŞıklık 

unsurları ihtiva ettiğinden virus zararından korunulacağına inanılmaktadır. Genetik 

mühendisleri yabancı ot kontrolü amacıyla yeni metodlar üzerinde durmaktadırlar. 

Yabancı ot ilaçları yabancı otları öldürdüğü gibi bazen bitkiye de zarar 

verebilmektedir. Yapılan çalıŞmalarla tütün bitkisi ve petunıabitkisinde dayanıklılık 

genleri sokulabilmiŞtir. Böyle bir iŞlem neticesinde “glyphosate” yabancı ot öldürücü 

ilaçların bitkideki enzimler sentezi üzerindeki engelleyici etkisi ortadan kaldırılmıŞtır. 

çeŞitli bitkilerin besleme değerlerinin ve eksiklik gösterdiği unsurlarının iyileŞtirilmesi 

genetik mühendisliği çalıŞmaları ile mümkün görülmektedir. 

 Dünyanın enerji ve yiyecek kaynakları büyük ölçüde yeŞil bitkilerin güneŞ 

enerjisi yardımı ile havanın karbondioksitini karbonhidratı yağ ve proteinlere 

çevirmeleri yeteneğine bağlıdır. Bu mekanizma arpa, buğday ve patates gibi kimi 

bitkilerde yetersiz olabilmektedir. Karbondioksitin asimilasyonu esnasında gereksinim 

duyulan enzimatik reaksiyonlar zincirinin ilk basamağında yer alan bin enzim 

(Ribulaz bıphosphate) oksijenden olumsuz yönde etkilenmektedir. Genetik 

mühendisleri bu enzimi kodlayan genin DNA diziliŞ sırasını değiŞtirmek ve oksijenin 

bozucu etkisi önlemek amacıyla çalıŞmaktadırlar. Diğer bazı araŞtırıcılar ise sıcak 

iklim bölgele-rinde yetiŞen mısır gibi daha etken karbondioksit alım yeteneğine sahip 

bitkilerden alınan genleri ılıman iklim kuŞağında yetiŞen bitkilere nakletmeye 

çalıŞmaktadırlar. Genetik mühendisliği havanın serbest azotundan bitkinin 

yararlanabileceği bçimde azot üretebilen yetenekteki bakterilerden azot tutulması 

genlerini izole etmiŞ bulunmaktadır.  



 ÇalıŞmalar bu genlerin buğday, mısır gibi bitkilere nakledilmesi ve 

böylece azot gübrelemesi masrafı azaltılmıŞ ürünler elde edilmesi yönündedir. 

Buna benzer bir çalıŞmada kurak Şartlarda yetiŞebilecek bitkileri genetik olarak 

düzenlen-mesini amaçlamaktadır. Ancak azot tespiti yeteneğinde olduğu gibi 

kuraklığa dayanıklılığın ölçüsü olan bitkinin yaprak yüzeyinin büyüklüğünü 

kontrol eden genler sayıca çoktur. (Multıplı genler). Bu sebeple çok sayıda gen 

arasında intereksiyonlar sonucu oluŞan özellikler çin daha birçok çalıŞma 

gerekmektedir. Rhizobium gibi azot tutma yeneteğinin genetik mühendisilği 

uygulamaları ile daha da arttırılması planlanmaktadır. Yapılan çalıŞmalar 

neticesinde çilek bitkisini dondan koruyan bir bakteri soyu elde edilmiŞtir. 

AraŞtırıcılar bitki üzerine bu bakterileri bulunduran eriyikten pulverize 

ettiklerinde bitkinin çok düŞük ısıda dahi don zararından etkilenmediğini 

göstermiŞlerdir. Bu amaçla genetik olarak düzenlenmiŞ bakterinin vücut proteini 

bitki yüzeyinde buz kristali oluŞması çin çekirdek görevi görmektedir. Böylece 

bitkinin tümü don zararından korunmaktadır. Genetik mühendisliğinin 

çalıŞmaları ile bitki zararlılarına zarar verecek mikroorganizmalar üretilmesine 

çalıŞılmaktadır. Bu amaçla “Bacillus thuringiensiz” öteden beri kullanılmaktadır. 

Rekombırant DNA çalıŞmaları ile bu gibi bakterilerin zararlı öldürücü nitelikleri 

daha da artırılmaya çalıŞılmaktadır. 



Gen Eklenmiş Bakteriler 
 Genetik Mühendisliğindeki geliŞmeler sayesinde bakteriler ilaç sanayinin ve 

tarımın vazgeçilmez yardımcıları olmuŞtur. 

 Gen klonlaŞtırma yöntemlerinde bakterilerin kullanılmasıyla birlikte, dünyadaki 

(Amerika BirleŞik Devletleri Japonya, ingiltere, Fransa...) yüzlerce biyoteknoloji firması, 

tedavide kullanılabilecek yeni maddeler üretmeye veya çiftçilere yararlı olabilecek bakteri 

soyları yaratmaya çalıŞtı.  

 Birinci durumda izlenecek yol, insan organizmasında normal, olarak bir 

hormonun veya tedavide yararlı bir enzimin sentezinden sorumlu gen bölgesini, kolibasil 

(Eschericia coli) gibi laboratuvarda çok sık kullanılan, bir bakterinin kromozomuna 

kaynaŞtırmaktadır. Bu iŞlem gerçekleŞtirildikten sonra "gen nakli" yapılan bakterilerin, 

binlerce litrelik kaplarda kitleler halinde çoğalması beklenir. Böylece aranılan hormon veya 

enzimden bol miktarda elde edilmiŞ olur. 

 Bundan sonra yapılması gereken sentezlenen ürünün, saflaŞtırma yoluyla kültür 

ortamından ayrılmasıdır. Diabeti tedavisinde kullanılan insülin gibi bazı hormonlar, bazı 

cüceliklerin tedavisinde yararlanılan büyüme hormonu veya hemofili hastala-rında kanın 

pıhtılaŞması çin gereken faktör VII. enzimi, bu yöntemle üretilmektedir.  Genetik 

mühendisliği yöntemlerinin kullanılmaya baŞlamasından önce, bu madde-ler insan veya 

hayvansal kaynaklardan çok kısıtlı ve yetersiz miktarda üretilebiliyor-du. Genetik 

mühendisliğinin en büyük yararı, interferon gibi yeni keŞfedilen birçok doğal maddenin 

tedavi amacıyla kullanılmak üzere bol miktarda üretilmesi oldu. Antivirüs bir madde olan 

interferon, aynı zamanda bazı lösemi veya kanser türlerinin tedavisinde de etkili bir ilaçtır. 



 Ayrıca kalp krizinde olduğu gibi, atardamarların tıkayan kan pıhtılarını 

eritilmesinde kullanılır. Plazminojen etkinleŞtirisi; veya kemik iliğinde, alyuvarların 

yapımını uyaran ve böylece kan yapımı hızlandırarak kan nakli ile birlikte kansızlık 

tedavisine destek olan eritropoyetin'de aynı yöntemle elde edilen maddelerdir. Bütün bu 

maddeler 1980'li yılların sonuna doğru satıŞa sunuldu; akyuvarların kanserli hücrelerde 

savaŞmasına sağlayan ve bağıŞıklık sisteminin önemli maddelerinden biri olan interlökin 2 

gibi bazı maddelerde satıŞa sunulmuŞtur.  

 Genetik mühendisliğinden tarım alanında yeni kalıtsal özellikleri olan bakteri 

soyları hazırlanmakta ve yararlanılır. Bir Amerikan firması, mısır veya baŞka tahılların 

köklerinde  yaŞayan  Pseudomonas fluorescens türü bakteriyel, normalda toprakta 

yaŞamayan ama böcek öldürücü bir zehir sentezleyebilen Bacillus thuringienssis adlı 

bakterinin zehir kodlayan gen bölgesini beklemiŞtir. Böylelikle genetik yapısı değiŞtirilerek 

tarlalara bırakılan pseudomonas fluorescens, ahılların köklerine dadanarak büyük 

kayıplara yol açan mayıs böceği ile mücadelede çiftçinin en büyük yardımcısı olmuŞtur.  

Bir baŞka Amerikan firması ise, patates veya çilek yapraklarında yaŞayan pseudomonas 

syringae adlı bakterinin genetik yapısının değiŞtirerek, bu bitkilerin dona dirençli hale 

gelmesini sağlamaŞıtır. Bunun çin araŞtırmacılar, genetik manipülasyon yoluyla glasiyojen 

denen proteinin sentezleyen genin bakteri kromozomuna çıkarmıŞlardır. Glasiyojen 

proteini hava sıcaklığı -2°C veya -3°C'nin altına düŞütüğ 

nde suyun kristalleŞerek yaprakların üzerinde donmasına neden olur. "Kırağı" denilen bu 

olgu tarım bitkileri çin çok zararlıdır. Şimdi bu proteini sentezleyemiyen bakterilerin 

tarlalarında kullanıcak olan çiftçiler bitkilerini kırağı olayını zararlı etkilerinden 

koruyabileceklerdir. 



            Şekil 20.16. DNA'nın yapısının değiŞtirilmesi. 



Gen Eklenmiş Bitkiler 
 Uygulanan genetik manipülasyon'larla, yepyeni genetik özelliklere sahip 

olan çeªitli kültür bitkileri oluªturulabilir.  

Biyologlar kültür bitkilerini genetik varlığını yeni genler ekleme yöntemi ile 1985 

yılından beri bilmekte ve kullanmaktadır. Bunun çin genellikle genetik maddenin 

bir bölümü bitkiye aktararak yaŞamını bir bitki asalağı olarak sürdüren 

akrobakterium tümefaciens türü bir bakteriden yararlanırlar. Demek ki bu 

uygulamada istenilen geni önce bu asalak bakteriyi sokmak yeterli olur: Genetik 

madde, bitki hüc-resini girer girmez bitki kromozomu ile kaynaŞacaktır. Bu 

amaçla yaygın olarak kullanılan bir baŞka yöntemde istenilen DNA parçacığının 

bitki hücresi kültürüne sokmak ve böylelikle genetik yapısı farklı yeni bir bitki 

üretmektir.  Bunu sağlamak çin bilim adamları tarafından bitki hücrelerindeki 

selülozlu çeperin yıkılması yoluyla elde edilmiŞ olan protoplast'lar veya yaprak 

dokusu parçacıkları kullanılır.  

 Aynı yöntemle, Belçikalı Marc Van Montagu tütün bitkisine zararlı ot 

ilaçlarına (Herbisit) direnç sağlayan bir gen eklemiŞtir. Bugün tarımı yapılan 

türler çinde, bu yolla zararlı ot ilaçları dirençli hale getirilmiŞ pek çok bitki 

vardır. Pamuk, mısır, soya.. bu Şekilde güçlendirilmiŞ bitkileri kullanılması 

çiftçilerin zararlı otlarla müca-delesini son derece kolaylaŞtırmıŞtır. 



 Bacillus Thuringiensis türü bakterinin doğal olarak ürettiği böcek 

öldürücü zehiri kodlayan gende bazı bitkilere sokularak çeŞitli gen eklenmiŞ 

(Transgenik) bitki türleri elde edilmiŞtir: Tütün, mısır, pamuk gibi. Bu bitkilerin 

yapraklarında bakteriye ait zehir sentezlendiği çin yapraklara dadanan tırtıllar 

hemen ölür. Patates bitkiside baŞka bir Bacillus Thuringiensis soyundan 

yararlanılarak, kın kanatlılara karŞı bir zehir sentezleyebilir duruma 

getirilmiŞtir.  

Bitkilerin genetik maddesinin bağzı hastalıklara yol açan virüslerin (Tütün ve 

Hıyar mozaik virüsü vb.) genleri etkilendiğinde bitkiler bu hastalıklara karŞı 

direnç kazanır. Bu yolda virüslere karŞı bağıŞıklık kazandırılmıŞ genler eklenmiŞ 

domates, tütün ve patates bitkileri daha şimdiden elde edilmiªtir.  



Gen Eklenmiş Hayvanlar 
Genetik manipülasyon yolu ile dev fareler üretilebilmiŞsede, domuz ve koyunlar üzerinde 

yapılan çalıŞmalarda aynı baŞarı elde edilememiŞtir. 

Amerikalı genetikçiler R. Brinster ve R. Palmiter, 1982 yılında genetik ma-nipülasyon 

yoluyla dev fareler üretmeyi baŞarmıŞlardır. Bu araŞtırmacılar yaptıkları çalıŞma 

sırasında  yeni döllenmiŞ bir fare yumurtasını sıçandan almıŞ oldukları büyüme hormonu 

genini soktular. Söz konusu olan bu gen fare kromozomuna girerek bol miktarda büyüme 

hormonunun sentezlenmesini sağladı. Bu koŞullar altında dünyaya geldikten sonra 

büyüyerek eriŞkin bir yaŞa ulaŞan gen eklenmiŞ farelerin ağırlığı (40 gr.) normal farelerin 

ağırlığının (20 gr.) tam iki misli oldu.  

Japon ve Amerikan biyoteknoloji firmaları aynı deneyleri çiftliklerde yetiŞtirilen koyun, 

domuz ve tavŞan gibi evcil hayanlara yapmaya çalıŞmıŞlardır. Yalnız bir ja-pon firması, 

Kyowa-Hakko, 1986 yılında bu çalıŞmalar sonucunda büyük istridyeler elde etmeyi 

baŞardı. Transgenik domuz, koyun ve tavŞanlarsa normal ağırlıklarının yalnız biraz 

üzerine çıkabildi: transgenik domuzlar, protein yönünden çok zengin besinler verilmek 

Şartıyla ancak yüzde 15 oranında büyütülebildi. Ayrıca transgenik domuzların, mide ülseri, 

eklem romatizması, kalp büyümesi gibi bazı hastalıklara yakalanmanın yanısıra yaygın 

Şekilde üreme güçlüğüde çektiği görüldü. Bu da gösteriyor ki genetik araŞtırmacıların 

henüz naklettikleri genin kromozomda nereye girdiğini kontrol edemedikleri çin bazı 

yalnıŞ proteinler sentezlenmekte ve buda bir takım ikinci etkilere yol açmaktadır. Aynı 

Şekilde transgenik farelerde de kontrolsüz olarak sentezlenen büyüme hormonu bazı 

zararlı yan etkilere neden olduğu gözlemlenmiŞtir.  



Ekolojik Riskler 

 Yukarıda sözü edilenlerden baŞka transgenik hayvanlarda 1987 yılında bir iskoç 

biyoteknoloji firması (Pharmaceutical proteins) tarafından üretildi: Bunlar bir kontrol geni 

ile birlikte bir insan genini taŞıyan koyunlardı; eklenen genin kodladığı insan proteinin 

yanlnız meme bezinden salgılanmaktadır. Bu proteini elde etmek çin tün saflaŞtırılması 

yeterli olur. Transgenik koyunlar kanın pıhtılaŞmasını sağlayan faktör 9'u (Hemofili 

hastalarının) tedavisinde kullanılır. Veya alfa-1-antitripsin enziminin (akciğer anfizeminin 

tedavisinde kullanılır) üretmektedir. Bu hayvanlar kuşkusuz dev domuzlardan daha çok 

gelecek vaad etmektedir. 

 21. yy'ın baŞında biyoteknoloji konusunda uzmanlaŞmıŞ dünya çapında firmalar 

dünyanın hemen her köŞesindeki çiftçilere transgenik bitkileri veya genetik 

manipülasyonla elde edilmiŞ  bakteriler kullanmalarını daha sık önermeye baŞlayacaktır. 

Söz konusu olan bu organizmalardan çoğunun yepyeni kalıtsal özellikleri ve hç Şüphesiz 

ekonomik avantajları olacaktır.  

 Ne varki insanlar tarafından elde edilmiŞ bu yeni türlerin çevreye yayılması 

ekolojik dengeleri bozabilir. GeçmiŞte bunun örnekleri görülmüŞtür. 1880-1960 arasında 

Avusturalya çayırlarının 1859'da ithal edilen bir tür tavŞan yeni ekolojik çevresinden hçbir 

düŞmanı olmadığından aŞırı çoğalarak harap etmiŞtir. Dona karŞı direnç sağlayarak 

tarlaların kırağıdan koruyan bakteriler tarım alanlarının dıŞına yayılıp istenmeyen yabani 

bitkilerin de aynı direnci elde etmesine yol açamaz mı? Zararlı otların ve böcekleri öldüren 

ilaçlara dirençli transgenik bitkiler, genlerinin zararlı otlara aktaramaz mı? Biyoteknoloji 

yüzünden belkide istenmeyen türlerin çoğalmasına yardım etmiŞ oluyoruz. 



GENETiK MüHENDiSLiĞi  
 Biyologlar kuramsal olarak canlıların genetik varlığında değiŞiklik 

yapabilirler. Gerçektende günümüzde  istenilen genlerin kromozomlara ekleme 

yöntemleri bilinmektedir.Genetik mühendisliğinin baŞlıca ilgi alanı ,1980' li yıllardan 

baŞlayarak hızla ileliyen biyosanayilerin temel teknolojisi olan ve yaygın adıyla 

genetik mani-pulasyon olarak bilinen gen aŞılama veya gen nakli gerçekleŞtirme 

yöntemidir. çeŞitli bakterilerden hayvanlardan veya bitkilerden alınan yabancı 

genlerin baŞka bir bakterinin kromozonuna ekleyen biyologlar, gen klonlaŞtırma 

yöntemi geliŞtirmiŞ-lerdir. Kendisine yabancı olan bir veya birçok gen taŞıyan bakteri 

topluluğuna bakteri klonu veya yalnız klon adı verilir. Genetik bilgisi ile oynanmıŞ 

olan bu bakterilerden, ilaç sanayinde yeni ilaçların bol miktarda üretilmesinde 

yararlanılabilir. Gene bu bakteriler bitkileri asalaklardan veya donun yol açtığı 

zararlardan korumaya programlanabilir. Bu amaçla kullanılacak bakterilerin çok sıkı 

çevre güvenlik önlemleri altında tarlalara yayılması gereklidir.  

 Genetik mühendisliği yöntemlerinden yararlanılarak yabancı bir geni 

taŞıması sağlanan hayvan veya bitkiye transgenik denir. Bunlar tamanen yeni bir bitki 

çeŞidini veya hayvan ırkını tesir eder. Bu tür bitkilerin üretilmesi teknik olarak çok 

zor değildir. Buna karŞılık bu tür hayvanların elde edilmesi sırasında çok çeŞitli 

sorunlarla karŞılaŞabilir. Tedavi edici maddelerin üretiminde kullanılanlar dıŞında 

yabancı taŞıyıcı hayvan elde edilmesini ekonomik yararı tartıŞılmalıdır. 



Gen Ekleme ve Klonlaştırma 
 1973 yılından bu yana baŞka canlılarda alınmıŞ olan genlerin bakterilerin 

kromozomuna nasıl aktarılacağı bilinmektedir. 

 Genetik mühendisliğinin en basit yöntem bakterilere yabancı bir gen 

eklenmesi yöntemidir. Bu iŞleme gen klonlaŞtırma denir ve sonuçda baŞka bir 

bakteri hayvan veya bitkiye ait bir gen çeren bakteri klonları (bir bakterinin 

üremesiyle ortaya çıkan koloniler) elde edilmiŞ olur.  

 Gen klonlaŞtırma yöntemini 1973 yılında Amerikalı biyologlar Stanley 

Cohen ve Herbert Boyer buldular. Bu  yöntem üç temel iŞleme dayanır.  

 ilk iŞlem verici organizmanın genlerini çeren DNA molekülünün elde 

etmek ve sonra bu molekülün küçük parçalara ayırabilmektir. Hücre 

çekirdeğinden basit kimyasal yöntemlerle elde edilen DNA'lar uzun ipliksi 

moleküllerdir.  Bu moleküller bakterilerden elde edilen ve kesme (Restriksiyon) 

enzimleri denilen özel kesici enzimlerle (günümüzde yaklaŞık 300 çeŞit kesme 

enzimi bilinmektedir) kesilerek küçük parçalara ayrılır. Bu parçalarda her 

birinde, verici organizmaya ait bir veya birçok gen bulunur. 



 İkinci olarak bu Şekilde kesilen DNA parçacıkları plazmit denilen 

değirmi küçük DNA birimleriyle kaynaŞtırılır. Plazmitler bütün bakteri 

hücrelerinde bakteri kromozomuna ek olarak bulunan ve çoğu zaman bakteri çin 

yararlı bazı genetik bilgiler çeren minikromozomlardır. istenilen genin plazmit 

kromozomuna eklenmesi iŞlemi invitro (canlı dıŞında) gerçekleŞtirilir. Bu amaçla 

önce değirimi plazmit DNA'sı kesme enzimi ile kesilerek açılır ve araya istenilen 

gen bilgisini çeren verici DNA parçacığı sokulduktan sonra parçalar birbirine 

"Ligaz" adı verilen özel bir enzimle yeniden bağlanır. Böylelikle vericinin DNA'sı 

ile plazmitin DNA'sı birbiriyle kaynaŞmıŞ olur. Yapılan bu iŞleme yeniden 

düzenlenme, böylece elde edilmiŞ olan plazmite ise yeniden düzenlenmiŞ plazmit 

denir.  

 üçüncü iŞlem yeniden düzenlenmiŞ plazmitin canlı bakterilerin çine 

sokulmasına dayanır. Bunun çin bakteri hücresini çevreleyen zar kimyasal bir 

yöntem (ortama kalsiyum tuzların eklenmesi) veya fiziksel bir faktör (yüksek ısı) 

kullanılarak plazmitler çin geçirgen hale getirilir.  

 Böyle bir plazmit taŞıyan bakteri ard arda hücre bölünmesi geçirerek 

çoğalmaya baŞladığında verici DNA'sının kodladığı proteinleri sentezleyen bir 

klon meydana gelir. Bu tür klonlarda tıp ve biyoloji alanında araŞtırmalar 

yapmak çin veya sanayide ve tarımsal uygulamalarda yararlanılabilir. 


