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BİYOTEKNOLOJİ 

Günlük hayatta çoğunlukla birbirinin yerine 

kullanılan genetik mühendisliği ve biyoteknoloji 

aslında birbirlerinden farklı kavramlardır. 

 Genetik mühendisliği: DNA üzerinde 

yapılan değişiklikler ile ilgilidir. Bu 

değişiklikler  

 genlerin seçilmesi 

 genlerin çoğaltılması 

 farklı canlılara ait genlerin 

birleştirilmesi 

 bir genin başka bir canlıya 

aktarılması gibi işlemlerdir. 

            Biyoteknoloji: Genetik mühendisliği 

çalışmalarından endüstri yolu ile farklı ürün elde 

edilmesidir. Yani biyolojik sistemlerin mal ve 

hizmet üretilmesinde kullanılmasıdır. 

 Örneğin : insandaki insülin üretimini sağlayan 

genin bakteriye aktarılması genetik 

mühendisliğinin çalışması iken  genleri 

değiştirilmiş bakteriden insülin üretmek 

biyoteknolojinin çalışma alanıdır. 

 

 

 

Tarihsel gelişimi göz önüne alındığında 

biyoteknoloji iki bölüme ayrılır. 

1. Geleneksel biyoteknoloji: 

 Ekmek  

 Peynir 

 Alkol 

 Sirke 

 Yoğurt 

 Turşu  

Gibi maddelerin üretilmesinde kullanılır. 

Geleneksel ıslah: İstenilen özelliklere sahip olan 

canlıların seçilip eşleştirilmesi ile istenilen 

özellikleri taşıyan yeni bireylerin elde edilmesine 

Geleneksel ıslah adı verilir. 

 
 Not: Bu çalışmalarda istenilen genlerin yanında 

istenmeyen genlerinde aktarılması istenmeyen 

özellikte canlıların meydana gelmesine sebep olabilir 

ve diğer bir dezavantajda geleneksel ıslah 

çalışmalarının zaman alıcı olmasıdır. 

Örnek olarak daha hızlı koşan atlar elde etmek 

için nesiller boyunca uzun bacaklı olan atların 

çaprazlanması verileblir. 

 

2. Modern biyoteknoloji  

 Kan proteinleri 

 İnsan kanı serumu 

 Suçluların belirlenmesi 

 Hastalıkların teşhis ve tedavisi 

 Suların arıtılması 

 İnsan hormonları 

 İnsülin 

 Biyoteknolojik aşılar gibi faydalı 

ürünlerin üretilmesine imkan veren 

alandır. 

Modern biyoteknolojik yöntemler bilim ve 

mühendislik ilkelerini kullanarak kısa sürede 

istenilen özellikte ticari ürünler elde etmeyi 

amaçlar. 

Yapay seçilim 
İnsanlar tarafından canlılar arasındaki üstün 

organizmaların seçilerek üretilmesine ve bunların 

kontrollü olarak geliştirilmesine yapay seçilim 

denir.   Yapay seçilim; 

 Bitki ve hayvanlarda çeşitlilik oluşumuna 

katkı sağlar. 

 Evcilleştirilmiş hayvanlar yapay seçilim 

ürünleridir. 

 Ekonomik anlamda katkı sağlar 

 Daha verimli ürünler elde edilmesini 

sağlar. 

Her genetik mühendisliği çalışması bir 

biyoteknoloji uygulaması olabilir; ancak her 

biyoteknolojik çalışma genetik mühendisliği ile 

ilgili bir uygulama değildir. 
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Biyoteknoloji hangi alanlardan yararlanır? 

 
-Biyoloji                            -Moleküler biyoloji 

-Genetik mühendisliği        - Mikrobiyoloji 

-Biyokimya                         -Genetik 

-kimya                                 

- Fizyoloji  

-Hücre ve doku biyolojisi kültürü 

-Mühendislik 

-Bilgisayar teknolojileri 

 

Genetik mühendisliği uygulamaları 

 

 Gen aktarımı 

 Gen tedavisi 

 Klonlama 

 Dna parmakizi 

 GDO 

 

Gen Aktarımı 

 
Dna nın bir bölümündeki genin başka bir canlıya 

aktarılmasıdır. Örnekler ; 

 Ateş böceğinin ışık saçmasını sağlayan 

genin tütün bitkisine aktarılması ile aynı 

özellik tütün bitkisindede görülür. 

 Soğuk sularda yaşayan bir tür balıktan 

alınan genin domates bitkisine aktarılması 

ile domatesin soğuğa daha dayanıklı olması 

sağlanır. 

 

Gen tedavisi 

 
Zararlı genleri etkisiz hâle getirmek ve tedavi 

etmek amacı ile tedavi edici genlerin hastalara 

aktarılmasına gen tedavisi denir. 

Bu yöntem ile kanser, sonradan kazanılan yada 

kalıtsal olarak aktarılan hastalıkların olumsuz 

etkileri ortadan kaldırılabilir. 

Gen tedavisi uygulanırken çeşitli 

mikroorganizmalar kullanılabilir.  

 

 

 

 

 

Klonlama  
 

Seçilen bir canlıdaki dna nın bir bölümünün yada 

bir genin kopyasının üretilmesine klonlama adı 

verilir. 

 

 
Dna Parmak İzi 
 

Canlılarda genetik bir bozukluğun olup olmadığı 

ve türler arasındaki farklılıklar DNA parmak izi 

yöntemiyle belirlenebilmektedir. DNA parmak izi 

yöntemi, bir insanın DNA'sını oluşturan baz 

sırasının diğer insanların DNA baz sıralarından 

farklı olmasına dayanır. DNA parmak izi 

suçluların tespitinde ve babalık testlerinde 

kullanılan bir yöntemdir. 

 

GDO ( Genetiği değiştirilmiş organizmalar) 

 
Bir canlıdaki seçilmiş genetik özelliklerin 

kopyalanarak bu özellikleri taşımayan 

başka bir canlıya aktarılması sonucu üretilen 

canlılara, genetiği değiştirilmiş organizmalar 

(GDO) adı verilir. 
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BİYOTEKNOLOJİNİN UYGULAMA 

ALANLARI 
 

Tıp – Eczacılık – Sağlık uygulamaları 

 

 Antibiyotik üretimi  

 İlaç üretimi 

 Hormon ve vitamin üretimi 

 Hastalık tanılarının geliştirilmesi 

 Aşıların geliştirilmesi 

 İnsan genomunun anlaşılması 

 

Gıda üretimi uygulamaları 

 

 Gıdaların raf ömrünün uzatılması 

 Meyveli yoğurt üretimi 

 Gıdaların besin değerinin artırılması 

 Vitamin tabletlerinin üretilmesi 

 

Çevre uygulamaları 

 

 Kirliliğin kontrolü 

 Atık toksinlerin uzaklaştırılması 

 Madencilik endüstrisi atıklarından 

metallerin geri kazanılması 

 Arıtma tesislerinde suların temizliğinin 

sağlanması 

 

Bitkilerdeki uygulamalar 

 

 Sıcak yada soğuğa dayanıklı bitki 

türlerinin üretilmesi 

 Ürün veriminin artırılması 

 Dirençli bitkiler üretilmesi 

 

Hayvancılıktaki uygulamalar 

 

 Yapay ipek ve yün üretimi 

 Daha sağlıklı ve verimli hayvanların 

üretilmesi 

 Kaliteli et ve süt üretimi 

 

 

 

 

 

 

Biyoteknolojinin olumlu etkileri 
 

 Biyoteknoloji ile üretilen bitki ve 

hayvanlar zararlılara ve çevre şartlarına 

daha dayanıklı olur.Bu sayede gübre ve 

ilaç kullanımını azaltabilir. Bu şekilde 

çevre kirliliği azaltılabilir. 

 Temizlik malzemelerinde kullanılan 

bitkiler daha az maliyetle elde edilir. 

 Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya 

olan canlılar klonlanarak korunabilir. 

 Biyoteknolojik yollarla tıp alanında 

birçok aşı, ve ilaçlar geliştirilmiştir. 

 İnsanlarda genetik hastalıkların tespit 

ve tedavisi yapılmaktadır. 

  Kök hücrelerin kullanılması 

 Bakteriler sayesinde hormon üretilmesi 

(insülin gibi) 

 Bulaşıcı hastalıklara karşı koyacak 

protein üretilmesi 

 Organ nakinde sıra bekleyen insanlar 

için yapay doku ve organlar yapılması 

 Kanser hastalığının tedavisinde gen 

tedavisi yapılmas 

 Daha çok ürün veren bitkiler 

üretilmiştir. 

 Canlıların olgunlaşma süreleri 

kısalmıştır.   

 Soğuğa ve kuraklığa dayanıklı bitkilerin 

üretilmesi 

 Türler ıslah edilmiştir. 

 Tarımsal alanlarda daha fazla ürün elde 

edilmesi sonucu, doğal alanlar 

korunacaktır. 

 Bitkisel ve hayvansal hastalıkların 

teşhisi 

 Meyveli yoğurt üretilmesi 

 Vitamin tabletleri üretilmesi 

 Yüksek proteinli besinlerin üretimi 

(Proteini artırılmış soya) 

 Vitamini artırılmış besinler (A vitamini 

artırılmış çeltik) 

 Gıda içerisinde zararlı maddelerin 

tespit edilecek yöntemler 

geliştirilmektedir 
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Biyoteknolojinin olumsuz etkileri 
 

 Ekolojik denge bozulmaktadır. 

 GDO'lu ürün yetiştiren işletmeler, 

organik tarım yapan işletmelerin DNA 

kirliliğine  neden olması. DNA kirliliği 

polenlerin rüzgar, su, böcekler 

tarafından taşınması ile 

gerçekleşmektedir. 

 Tohumların kısırlaşması, artık sadece 

GDO'lu tohumların kullanılabilir olması 

 Biyo-çeşitlilik azalmaktadır. 

 Genetiği değiştirilmiş organizmalar 

(GDO) insan sağlığı açısından en büyük 

tehdittir. 

 Biyoteknoloji ürünleri alerjik ve toksik 

(zehir) reaksiyonlara neden olabilir. 

 Bir canlıya ait olan bir özelliğin diğer bir 

canlıya aktarılması sırasında 

bilmediğimiz özelliklerinde aktarılması 

mümkündür. 

 Biyolojik silah üretilebilmektedir. 

 Tarımsal ilaçlara dirençli hale gelen 

böceklere karşı daha fazla ilaçlama 

yapılacaktır. 

 Canlıların mutasyona uğraması 

 Biyoteknoloji çalışmaları sayesinde 

şirketler veya ülkeler, dünyadaki gıda 

tüketiminde daha fazla söz sahibi 

olacaktır. 

 Tarımda kullanılacak tohum ve ilaçlar 

biyoteknoloji gücüne elinde tutan 

şirketlerde olacaktır. 

 Dünya üzerinde gelir dengesizliğine 

neden olacaktır. Yüksek verimli 

tohumlar çok pahalıya satılmaktadır. 

 İnsanlarında klonlanabileceği düşüncesi 

dünya üzerinde ikinci sınıf insan yada 

kölelik benzeri bir durum 

oluşturabileceği düşüncesi ile tepkilerle 

neden olabilir,ahlaki yada etik 

tartışmalara yol açabilir. 
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