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BİYOTEKNOLOJİ ve GENETİK MÜHENDİSLİĞİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI 
  

( ….. ) Biyoteknoloji canlılardan ve onların ürünlerinden ekonomik fayda sağlamayı amaç edinir. 

( ….. ) Klasik biyoteknolojik yöntemlerde canlının mevcut özelliklerinden faydalanılır. 

( ….. ) DNA’nın yapısı ve oluşturulabilecek değişimler genetik mühendisliğinin konusunu oluşturur. 

( ….. ) Biyoteknoloji, genetik mühendisliğinin uygulama alanıdır. 

( ….. ) Biyoteknoloji, pek çok bilim dalı ile ilişkili multidisipliner bir alandır. 

( ….. ) Tarım ve hayvancılıkta geleneksel ıslah yöntemleri her zaman uygun sonuçlar doğurur. 

( ….. ) Geleneksel ıslah yöntemlerinde genetik yapı kontrol altına alınamadığından düşük verim oluşabilir. 

( ….. ) Modern biyoteknolojik yöntemler temelde canlılara yeni özellikler kazandırmayı amaçlar. 

( ….. ) Gen klonlaması sürecinde hızlı biçimde çoğaldığından bakteri plazmitleri kullanılır. 

( ….. ) Plazmitler bakterinin esas DNA molekülü olup plazmit olmadan hücre yaşayamaz. 

( ….. ) Üzerine başka bir canlının DNA’sı eklenmiş olan plazmit rekombinant olarak isimlendirilebilir. 

( ….. ) Canlının genomunun çözümlenmesi genetik mühendisliğinin genomik çalışmalarındandır. 

( ….. ) Genomik çalışmalarda genlerin özellikleri lokusları ve nükleotid dizileri tespit edilmeye çalışılır. 

( ….. ) Biyoteknolojik çalışmalarla çevredeki atıkları parçalayan ya da değerli metal toplayan organizmalar 
geliştirilmesi mümkündür. 

( ….. ) Canlıda genetik yapı kontrolünde sentezlenen protein bütünlüğü proteom olarak isimlendirilir. 

( ….. ) Proteinlerin sentezi ve sonrasında uğradığı değişiklikler proteomik çalışma alanı kapsamındadır. 

( ….. ) Genomik ve proteomikten elde edilen bilgiler biyoinformatik alanla depolanır ve aktarılır. 

( ….. ) Rekombinant DNA sentezinde birleştirilecek DNA molekülleri restriksiyon enzimi ile kesilir. 

( ….. ) Restriksiyon enzimleri DNA üzerindeki belli nükleotid sıralarını tanır ve o bölgeyi keser. 

( ….. ) Birleştirilecek DNA’ların aynı enzimle kesilmesi yapışkan uçların oluşturulması için önemlidir. 

( ….. ) Rekombinant DNA’yı bünyesine alan bakterilerin seçiminde antibiyotik kullanılması önemlidir. 

( ….. ) Deterjan endüstrisinde kullanılan enzimler rekombinant DNA’ya sahip bakterilere ürettirilir. 

( ….. ) Bitkilerde klonlama temelinde vejetatif üreme biçimi olarak değerlendirilebilir. 

( ….. ) Gen klonlaması yoluyla bitkilerin çevresel faktörlere direncinin düşürülmesi bir amaç olabilir. 

( ….. ) Bitkilere gen aktarımında genetik materyalini bitki genomuna ekleyebilen bakteriler kullanılır. 

( ….. ) Hayvanlarda klonlama çalışmaları Dolly ile başlamış ve kısa sürede başarıyla sonuçlanmıştır. 

( ….. ) Klonlama, soyu tükenmek üzere olan ya da tükenmiş canlı türleri için umut ışığı olabilir. 

( ….. ) Klonlamanın başarılı olabilmesi için alınan çekirdeğin G0 evresinde olması gereklidir. 

( ….. ) Rekombinant DNA teknolojisi yoluyla tüm insan hormonları bakterilere ürettirilebilir. 

( ….. ) Gen aktarımı yoluyla yeni özellikler kazanmış canlı transgenik canlıdır. 

( ….. ) Transgenik canlılar genetiği değiştirilmiş organizma ( GDO ) olarak ta isimlendirilir.  

( ….. ) Rekombinant DNA teknolojisinin tarım alanındaki amaçlarından biri ilaç kullanımını azaltmaktır. 

( ….. ) Altın pirinç üretimi özellikle Asya ülkelerindeki insanların A vitamini eksikliğine çözüm olmuştur. 

( ….. ) İnsanda işlev görmeyen gen bölgelerinin sağlam şekilleri virüsler kullanılarak insana aktarılabilir. 

( ….. ) Gen terapisi denen yöntemde kalıtsal bazı hastalıkların tedavisi mümkün olabilir. 

( ….. ) Babalık davaları ve cinayet gibi suçların çözümlenmesi, biyoteknolojinin adli uygulama alanlarıdır. 

( ….. ) Adli vakalarda karşılaştırılacak olan DNA’lar kesilerek oluşan parçaların sayı ve uzunluğuna bakılır. 

( ….. ) GDO ile besinlerin raf ömrünün uzatılması mümkün olabilir. 

( ….. ) Günümüzdeki mısır geleneksel ıslah yöntemleri ile elde edilmiş bir tarım ürünüdür. 

( ….. ) Transgenik canlılardan elde edilen ürünlerin insanlarda alerjik reaksiyonları tetikleme riski vardır. 

( ….. ) GDO içeren ürünlerin mutlaka etiketlenmesi ve tüketicinin bilgilendirilmesi gerekir. 

( ….. ) GDO pek çok fayda sağlıyor olsa da önceden kestirilemeyecek olumsuz durumlara da sebep 
olabilir. 

( ….. ) Modern biyoteknoloji şans faktörünü devre dışı bıraktığından amaca daha hızlı ulaşılır. 

( ….. ) Klonlama sonucu oluşan memeli bir canlının tüm genetik bilgisi çekirdeği alınan hücreden gelir. 

( ….. ) Tek yumurta ikizleri doğal yoldan oluşmuş klon organizmalardır. 

 


