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EVRİMİ ANLATABİLİYOR MUYUZ?EVRİMİ ANLATABİLİYOR MUYUZ?

Anahtar sözcüklerAnahtar sözcükler

Kuram, Bilim, Kuram, Bilim, EvrimEvrim, Değişim, Gelişim, Mutasyon,, Değişim, Gelişim, Mutasyon,
Genom Direnci, Korunma, Rastgelelik, Uyum,Genom Direnci, Korunma, Rastgelelik, Uyum,
Kalıtlanma, Doğal Seçilim, Biyoçeşitlenme, Kalıtlanma, Doğal Seçilim, Biyoçeşitlenme, 
Ortak Ata, Zaman, Ortak Ata, Zaman, 

Yönlendirilmiş Evrim, Seçme,Yönlendirilmiş Evrim, Seçme,
Bilim ve Eğitim, Nesnellik… Bilim ve Eğitim, Nesnellik… 



Kuram nedir?Kuram nedir?
►Kuram, Kuram, az sayıda prensiple çok sayıda az sayıda prensiple çok sayıda 

gözlemi birleştiren ve açıklayan kavramlargözlemi birleştiren ve açıklayan kavramlar
bütünüdür. bütünüdür. 

Kuram ne değildir?Kuram ne değildir?
►     Deneme aşamasında olan, ve bir gün Deneme aşamasında olan, ve bir gün 

yeteri kadar denendiğinde kanun yeteri kadar denendiğinde kanun 
konumuna yükselecek olan birkonumuna yükselecek olan bir  tahmin tahmin veya veya 
hipotezhipotez değildir.  değildir. 



Kuram nedir?Kuram nedir?
►BBilimde kuram, ilimde kuram, olgusal bir gerçekliği ifade olgusal bir gerçekliği ifade 

etmek için kullanılır. etmek için kullanılır. 

►Bilimde kuramlar,  Bilimde kuramlar,  bulguların birikimiyle bulguların birikimiyle 
gerçeğe dönüşmez.Tam tersine, kuramlar gerçeğe dönüşmez.Tam tersine, kuramlar 
bilimin son noktasıdır. Kuramlar, yoğun bir bilimin son noktasıdır. Kuramlar, yoğun bir 
gözlem, deney ve bilimsel yaratıcılık gözlem, deney ve bilimsel yaratıcılık 
sonucu geliştirilmiş ileri bir anlayışı sonucu geliştirilmiş ileri bir anlayışı 
gösterirler. Bilimsel gerçek, sınanmış gösterirler. Bilimsel gerçek, sınanmış 
hipotez ve mantıksal çıkarımlar içerirler.hipotez ve mantıksal çıkarımlar içerirler.



Ampirik Bilimler Ampirik Bilimler 
►Ampirik Bilimler, doğa olaylarını gözlem, Ampirik Bilimler, doğa olaylarını gözlem, 

ölçme ve deneyler aracılığı ile açıklayan ölçme ve deneyler aracılığı ile açıklayan 
veya onlarla ilgili öngörülerde bulunan veya onlarla ilgili öngörülerde bulunan 
kuramları üretirler.kuramları üretirler.

►Biyoloji gibi amprik bilimlerde örneğin Biyoloji gibi amprik bilimlerde örneğin 
matematikte olduğu üzere bir ispat ya da matematikte olduğu üzere bir ispat ya da 
ispatlama çabası yoktur.ispatlama çabası yoktur.

►Bilim felsefesi açısından Bilim felsefesi açısından amprik amprik 
bilimlerde bilimlerde yasa yoktur, yasa yoktur, kuramkuram  
vardır. vardır. 



Evrim nedir? Evrim nedir? 

►Biyolojik evrimBiyolojik evrim, değişerek türeme , değişerek türeme 
olgusudur.olgusudur.

►Evrim kapsamındaki Evrim kapsamındaki değişimlerdeğişimler, genetik , genetik 
olarak olarak kalıtlanırkalıtlanır. . 

►Değişerek türeme süreci Değişerek türeme süreci biyolojik biyolojik 
çeşitliliğe çeşitliliğe neden olur.neden olur.

► Evrim bilimsel bir Evrim bilimsel bir gerçektir. Bilinir ve nesneldir.gerçektir. Bilinir ve nesneldir.
► Bilim insanları evrimin olup, olmadığı değil, Bilim insanları evrimin olup, olmadığı değil, nasıl nasıl 

olduğuolduğu konusunda çalışmaktadır. konusunda çalışmaktadır.



Değişim ve Gelişim farklı süreçlerdir!Değişim ve Gelişim farklı süreçlerdir!

►GelişimGelişim  bir organizmanın yaşam döngüsü bir organizmanın yaşam döngüsü 
içindeki farklılaşmayı tanımlar.içindeki farklılaşmayı tanımlar.

►Gelişim içinde değişimin bir örneği Gelişim içinde değişimin bir örneği 
neoplazidir ve bu koşulda artık gelişimden neoplazidir ve bu koşulda artık gelişimden 
değil farklı bir oluşumdan söz edilir. Bu değil farklı bir oluşumdan söz edilir. Bu 
yeni oluşum biriktirilmiş mutasyonların yeni oluşum biriktirilmiş mutasyonların 
sonucu olarak belirir.sonucu olarak belirir.



►İnsan tüm düğer canlılar gibi değişerek İnsan tüm düğer canlılar gibi değişerek 
türemiştir. türemiştir. 

►Gelişim sürecinde, beslenir, çoğalır ve Gelişim sürecinde, beslenir, çoğalır ve 
uyum sağlar (Bedensel gelişim-uyum).uyum sağlar (Bedensel gelişim-uyum).

►Düşünsel Gelişim-UyumDüşünsel Gelişim-Uyum ( (Öğrenir, hatırlar, Öğrenir, hatırlar, 
tekrarlar, düşünür, neden-sonuç ilişkisi tekrarlar, düşünür, neden-sonuç ilişkisi 
kurar (nedensellik) kavram geliştirir ve kurar (nedensellik) kavram geliştirir ve 
çalışır)çalışır)

Değişim ve Gelişim farklı süreçlerdir!Değişim ve Gelişim farklı süreçlerdir!



►Değişim,Değişim,  bireyin yaşam süresinin dışına bireyin yaşam süresinin dışına 
çıkarak, o canlının başından bu yana çıkarak, o canlının başından bu yana 
geçirdiği farklılaşmayı ve çok uzun bir geçirdiği farklılaşmayı ve çok uzun bir 
süreç içinde yeni canlı türlerinin süreç içinde yeni canlı türlerinin 
oluşumunu anlatır.oluşumunu anlatır.

Değişim ve Gelişim farklı süreçlerdir!Değişim ve Gelişim farklı süreçlerdir!



►Değişim (Evrim)Değişim (Evrim) kalıtlanan genom  kalıtlanan genom 
bilgisinde oluşan, genomun direncine bilgisinde oluşan, genomun direncine 
karşın orada kalan ve sonraki nesillere karşın orada kalan ve sonraki nesillere 
aktarılan farklılıkların birikmesiyle çok aktarılan farklılıkların birikmesiyle çok 
çok uzun zaman dilimlerinde gerçekleşir. çok uzun zaman dilimlerinde gerçekleşir. 
Dolayısıyla bir bireyin kendi yaşamı Dolayısıyla bir bireyin kendi yaşamı 
süresince, doğal koşullardaki herhangi bir süresince, doğal koşullardaki herhangi bir 
canlı türü için bu değişimi (süregelen ve canlı türü için bu değişimi (süregelen ve 
devam eden evrimi) algılama şansı yoktur.devam eden evrimi) algılama şansı yoktur.

Değişim ve Gelişim farklı süreçlerdir!Değişim ve Gelişim farklı süreçlerdir!



Her şey gibi  bilgi de değişir!Her şey gibi  bilgi de değişir!
►Bilimde tekrar tekrar doğrulanan bir Bilimde tekrar tekrar doğrulanan bir 

gözlem pratik olarak gözlem pratik olarak "doğru" "doğru" olarak kabul olarak kabul 
edilir. Ancak bilimdeki "doğruluk” hiç bir edilir. Ancak bilimdeki "doğruluk” hiç bir 
zaman son değildir. Bugün için doğru kabul zaman son değildir. Bugün için doğru kabul 
edilen bir bilgi gelecekte değişime edilen bir bilgi gelecekte değişime 
uğrayabilir. uğrayabilir. 

►Bilim dogmalara dayandırılarak gelişemez Bilim dogmalara dayandırılarak gelişemez 
ve bilimde dogmalara yer yoktur.ve bilimde dogmalara yer yoktur.

►Bilgi de evrilir!Bilgi de evrilir!



Evrim nedir? Evrim nedir? 
Biyolojik evrim,Biyolojik evrim,
►biriktirilen rastgele mutasyonlar ve doğal biriktirilen rastgele mutasyonlar ve doğal 

seçilimin sonucu olarak ortaya çıkar.seçilimin sonucu olarak ortaya çıkar.

►   hem küçük ölçekte evrimi (yani bir hem küçük ölçekte evrimi (yani bir 
popülasyonun içinde gen dizilimi ve popülasyonun içinde gen dizilimi ve 
sıklığının nesilden nesile değişmesini) sıklığının nesilden nesile değişmesini) 

►hem de büyük ölçekte evrimi (yani aradan hem de büyük ölçekte evrimi (yani aradan 
bir çok nesilin geçmesiyle ortak bir atadan bir çok nesilin geçmesiyle ortak bir atadan 
farklı türlerin türemesini) kapsar. farklı türlerin türemesini) kapsar. 



Charles Darwin biyolojik evrim konusundakiCharles Darwin biyolojik evrim konusundaki
çalışmalarını,”çalışmalarını,”Doğal Seçilim Yoluyla TürlerinDoğal Seçilim Yoluyla Türlerin
Kökeni”Kökeni” başlığı altında 1859 yılında yayınladı başlığı altında 1859 yılında yayınladı
ve evrimsel sürecin, türlere ait özelliklerinve evrimsel sürecin, türlere ait özelliklerin
seçilerek korunması ve kalıtlanmasıylaseçilerek korunması ve kalıtlanmasıyla
gerçekleştiğini bildirdi.gerçekleştiğini bildirdi.
  

Evrim Kuramı 



►Evrim Kuramı’nda temel fikir, Dünya Evrim Kuramı’nda temel fikir, Dünya 
üzerindeki tüm yaşamın üzerindeki tüm yaşamın ortak bir atası ortak bir atası 
olduğudur. olduğudur. 

Bir başka deyişle;Bir başka deyişle;

►Yaşamın bir tarihi vardır ve çeşitli yaşam Yaşamın bir tarihi vardır ve çeşitli yaşam 
formları formları ortak bir atadan ortak bir atadan zaman içinde zaman içinde 
evrilmiştir ve evrilmeye devam evrilmiştir ve evrilmeye devam 
etmektedir.etmektedir.

Evrim Kuramı 



Evrim Kuramı Evrim Kuramı 

►Evrim süreci, türler Evrim süreci, türler 
arasında bir ilişkiler arasında bir ilişkiler 
örüntüsü oluşturur. Soylar örüntüsü oluşturur. Soylar 
evrilip ayrıldıkça ve evrilip ayrıldıkça ve 
değişiklikler yeni nesillere değişiklikler yeni nesillere 
kalıtımkalıtım yoluyla aktarıldıkça,  yoluyla aktarıldıkça, 
soyların evrimsel yolları da soyların evrimsel yolları da 
birbirinden ayrılır. Bu, birbirinden ayrılır. Bu, 
evrimsel ilişkilerin dallanmış evrimsel ilişkilerin dallanmış 
bir örüntüsünü oluşturur.bir örüntüsünü oluşturur.



DNA dizilerinin karşılaştırılması ile 
oluşturulan filogenetik ağaçlar bütün 
organizmaların birbiriyle ilişkisini 
(akrabalığını) ortaya koyar.

Genomların karşılaştırmalı analizleri 
evrimsel olarak korunmuş DNA dizilerini 
ortaya çıkartmaktadır

Evrim Kuramı Evrim Kuramı 



•Genomlardaki değişiklikler mutajenik her 
türlü etki, gen transferleri, hareketli 
elemanlar, rekombinasyonlar vb olguların yanı 
sıra DNA’yı kopyalayan ve koruyan normal 
mekanizmalardaki aksaklıklar nedeniyle de 
oluşurlar.

GENOMLAR NASIL EVRİLİR?



Ribosomal RNA’ların nükleotit dizilerindeki 
benzerlikler



Filogenetik ilişkiler sıklıkla aşağıdaki gibi bir aile ağacı ile gösterilir. 
Bu ağacın temeli, her grubun ribozomal RNA’larının nükleotit 
dizilerindeki benzerliklerdir; birbirine daha çok benzeyen diziler 
dalların daha yakın konumlanmasına yol açarken, dallar arasındaki 
uzaklık iki dizilim arasındaki farkın derecesini yansıtır. Filogenetik 
ağaçlar ayrıca tek bir proteinin amino asit dizisinin türler boyunca 
benzerliği temel alınarak da oluşturulabilir. 



Evrim kuramı Evrim kuramı ortak ata ortak ata temeline temeline 
oturur oturur 



►Evrim kuramı ortak ata temeline oturur ve Evrim kuramı ortak ata temeline oturur ve 
hiçbir zaman bir türden diğer türe hiçbir zaman bir türden diğer türe 
doğudan bir geçişi savunmaz. “İnsan doğudan bir geçişi savunmaz. “İnsan 
maymundan evrilmiştir” gibi bir söylemi de maymundan evrilmiştir” gibi bir söylemi de 
yoktur. yoktur. 

►İnsan ve maymunun ortak bir atadan İnsan ve maymunun ortak bir atadan 
değişerek oluştuğunu savunur ve bu bu değişerek oluştuğunu savunur ve bu bu 
bilimsel olarak gösterilebilen, bilimsel olarak gösterilebilen, 
kanıtlanabilen bir olgudur. kanıtlanabilen bir olgudur. 

Evrim kuramı ortak ata Evrim kuramı ortak ata 
temeline oturur temeline oturur 



Evrim kuramı ortak ata Evrim kuramı ortak ata 
temeline oturur temeline oturur 



Evrim kuramı ortak ata Evrim kuramı ortak ata 
temeline oturur temeline oturur 



► Genom projeleri çeşitli maymun türleri ile insan Genom projeleri çeşitli maymun türleri ile insan 
genomunun karşılaştırılmasına olanak yaratmış, genomunun karşılaştırılmasına olanak yaratmış, 
DNA dizilimlerinin % 99’lara varan bir benzerlik DNA dizilimlerinin % 99’lara varan bir benzerlik 
gösterdiği belgelenmiştir. gösterdiği belgelenmiştir. 

  
► Yine de insan bu maymunlardan farklıdır zira Yine de insan bu maymunlardan farklıdır zira 

ortak br atadan, ancak maymun türünden ortak br atadan, ancak maymun türünden 
bağımsız olarak, farklı bir şekilde değişerek bağımsız olarak, farklı bir şekilde değişerek 
evrimleşmiştir.evrimleşmiştir.

Evrim kuramı ortak ata Evrim kuramı ortak ata 
temeline oturur temeline oturur 



Hücresel bileşenlerin sentezi için aynı yolaklarıHücresel bileşenlerin sentezi için aynı yolakları
kullanan ve aynı genetik kodu paylaşan canlılar aynıkullanan ve aynı genetik kodu paylaşan canlılar aynı
evrimsel atalardan türemişlerdirevrimsel atalardan türemişlerdir. . 

Yaşayan çok çeşitli organizmalar ortak 
kimyasal özellikleri paylaşır! 

Kuşlar, dört ayaklı hayvanlar, 
bitkiler ve mikroorganizmalar 
insanlarla aynı yapısal birimleri 
(hücre) ve aynı monomerik 
altbirimlerden (nükleotit, amino 
asit) yapılmış  aynı makromolekül 
tiplerini (DNA, RNA, protein) 
paylaşırlar. 



Evrimi anlatabiliyor muyuz?Evrimi anlatabiliyor muyuz?

►O halde evrimi anlatan bir eğitimcinin O halde evrimi anlatan bir eğitimcinin 
öncelikle öncelikle ortak ata ortak ata kavramını ve kavramını ve 
değişimin yani evrimin mutlakdeğişimin yani evrimin mutlak, bugüne , bugüne 
değin değin süregelensüregelen ve bundan sonra da  ve bundan sonra da 
sürmeye  devam edeceksürmeye  devam edecek bir olgu  bir olgu 
olduğunu işlemesi gerekir.olduğunu işlemesi gerekir.



Evrimin Laboratuvar Koşullarında Evrimin Laboratuvar Koşullarında 
Yönlendirilmesi/Değişimin HızlandırılmasıYönlendirilmesi/Değişimin Hızlandırılması

►Bilimin bugün bulunduğu noktada Bilimin bugün bulunduğu noktada 
biyologların özellikle moleküler biyologların özellikle moleküler 
biyologların evrim sürecini lavoratuvarda biyologların evrim sürecini lavoratuvarda 
hızlandırma ve sonuçlarını gözleme şansı hızlandırma ve sonuçlarını gözleme şansı 
vardır ve vardır ve “Yönlendirilmiş Evrim/in vitro “Yönlendirilmiş Evrim/in vitro 
Evrim/Moleküler Evrim” Evrim/Moleküler Evrim” yaklaşımı pekçok yaklaşımı pekçok 
laboratuvarda mikroorganizma düzeyinde laboratuvarda mikroorganizma düzeyinde 
uygulanmaktadır. uygulanmaktadır. 



►Deneysel olarak kurgulanan bu yaklaşım, Deneysel olarak kurgulanan bu yaklaşım, 
özelleştirilmiş koşullara özelleştirilmiş koşullara uyumuyum olgusu,  olgusu, 
tamamentamamen rastgele mutasyonların  rastgele mutasyonların 
biriktirilmesi ve seçilim biriktirilmesi ve seçilim gibi evrimin gibi evrimin 
kökeninde yatan temel süreçleri kökeninde yatan temel süreçleri 
barındırmaktadır. Belirli çevrelere uyum barındırmaktadır. Belirli çevrelere uyum 
sağlayan ya da yeni işlevler barındıran sağlayan ya da yeni işlevler barındıran 
yolaklar geliştiren mikroorganizmaların yolaklar geliştiren mikroorganizmaların 
seçilimine dayalı bu çalışmalar sonunda, seçilimine dayalı bu çalışmalar sonunda, 
özellikleri değişmiş varyantlar elde özellikleri değişmiş varyantlar elde 
edilmektediredilmektedir..

Yönlendirilmiş EvrimYönlendirilmiş Evrim



► Doğada enzimler, yapı ve işlevlerine ilişkin bilgi Doğada enzimler, yapı ve işlevlerine ilişkin bilgi 
kullanılmaksızın evrilirler. Rastgele mutagenez kullanılmaksızın evrilirler. Rastgele mutagenez 
gibi genel yönlendirilmiş evrim teknikleri doğal gibi genel yönlendirilmiş evrim teknikleri doğal 
evrim sürecini taklit ederek enzimlerin, ince evrim sürecini taklit ederek enzimlerin, ince 
ayrıntıları anlaşılmaksızın geliştirilmesine olanak ayrıntıları anlaşılmaksızın geliştirilmesine olanak 
verir. Son yıllardaki yönlendirilmiş evrim konulu verir. Son yıllardaki yönlendirilmiş evrim konulu 
makalelerin sayısı, bu teknolojinin akademide makalelerin sayısı, bu teknolojinin akademide 
protein mühendisliğinin temel bölümü haline protein mühendisliğinin temel bölümü haline 
geldiğini göstermektedir.geldiğini göstermektedir.

Yönlendirilmiş EvrimYönlendirilmiş Evrim



Yönlendirilmiş EvrimYönlendirilmiş Evrim



Yönlendirilmiş EvrimYönlendirilmiş Evrim

►Evrimin ürünleri olan biyolojik sistemler Evrimin ürünleri olan biyolojik sistemler 
evrimsel süreç benzeri yaklaşımlar evrimsel süreç benzeri yaklaşımlar 
kullanılarak kolaylıkla yeniden kullanılarak kolaylıkla yeniden 
düzenlenebilirler. düzenlenebilirler. 

►Çeşitlenme ve seçilme döngülerinin Çeşitlenme ve seçilme döngülerinin 
birbirini izlediği evrimsel süreç, küçük birbirini izlediği evrimsel süreç, küçük 
moleküllerden ekosistemlere değin tüm moleküllerden ekosistemlere değin tüm 
ölçeklerde çalışır. ölçeklerde çalışır. 



►Enzim mühendisliğindeki ilk uygulamaları Enzim mühendisliğindeki ilk uygulamaları 
15 yıl kadar önce olan 15 yıl kadar önce olan evrimsel düzenleme evrimsel düzenleme 
yaklaşımıyaklaşımı, hızla gelişip olgunlaşarak , hızla gelişip olgunlaşarak 
endüstriyel biyokatalizörlerin endüstriyel biyokatalizörlerin 
geliştirilmesinde merkezi konuma geliştirilmesinde merkezi konuma 
yerleşmiş ve günümüzde tüm dünyada yerleşmiş ve günümüzde tüm dünyada 
akademik ve endüstriyel alanda çalışan akademik ve endüstriyel alanda çalışan 
binlerce bilim adamı tarafından binlerce bilim adamı tarafından 
uygulanmaya başlamıştır.uygulanmaya başlamıştır.

Yönlendirilmiş EvrimYönlendirilmiş Evrim



Yönlendirilmiş EvrimYönlendirilmiş Evrim

P. aeruginosa 
Lipazı



Yönlendirilmiş EvrimYönlendirilmiş Evrim



Yönlendirilmiş EvrimYönlendirilmiş Evrim



Enzim Mühendisliğinde Enzim Mühendisliğinde 
Yönlendirilmiş Evrim YaklaşımıYönlendirilmiş Evrim Yaklaşımı

► Yönlendirilmiş evrim (diğer bir deyişle moleküler Yönlendirilmiş evrim (diğer bir deyişle moleküler 
evrim, evrim, in vitro in vitro evrim), gen fragmanlarının evrim), gen fragmanlarının in in 
vitrovitroda PCR kullanılarak rekombine edilmesi ile da PCR kullanılarak rekombine edilmesi ile 
protein varyantlarının oluşturulması ve ardından protein varyantlarının oluşturulması ve ardından 
istenen özellikleri (aktivite, seçicilik, kararlılık istenen özellikleri (aktivite, seçicilik, kararlılık 
gibi) taşıyanların seçilmesi ya da taranmasına gibi) taşıyanların seçilmesi ya da taranmasına 
dayanır. dayanır. 

► Yaban tipi enzimler genellikle istenmeyen Yaban tipi enzimler genellikle istenmeyen 
substrat özgüllüğüne, düşük kararlılık ve optimal substrat özgüllüğüne, düşük kararlılık ve optimal 
aktivite değerlerine sahiptir. Yönlendirilmiş aktivite değerlerine sahiptir. Yönlendirilmiş 
evrim doğal biyokatalizörlerin endüstriyel evrim doğal biyokatalizörlerin endüstriyel 
biyokatalizör olarak geliştirilmesinde kullanılan biyokatalizör olarak geliştirilmesinde kullanılan 
güçlü bir araçtır.güçlü bir araçtır.



Enzim Mühendisliğinde Enzim Mühendisliğinde 
Yönlendirilmiş Evrim YaklaşımıYönlendirilmiş Evrim Yaklaşımı

► Yönlendirilmiş evrim yalnızca enzimlerin Yönlendirilmiş evrim yalnızca enzimlerin 
endüstriyel süreçlerde yararlı olan özelliklerini endüstriyel süreçlerde yararlı olan özelliklerini 
iyileştirmek için değil, aynı zamanda enzimlerin iyileştirmek için değil, aynı zamanda enzimlerin 
dizisi, yapısı ve işlevi arasındaki ilişkileri dizisi, yapısı ve işlevi arasındaki ilişkileri 
aydınlatmak üzere varyantlar oluşturmak için de aydınlatmak üzere varyantlar oluşturmak için de 
güçlü bir araç konumuna gelmiştir.güçlü bir araç konumuna gelmiştir.

► Seçilen yöntem moleküler çeşitlilik yaratmak Seçilen yöntem moleküler çeşitlilik yaratmak 
için önemlidir, ancak geçerli bir tarama/ seçme için önemlidir, ancak geçerli bir tarama/ seçme 
yönteminin bulunmadığı koşullarda herhangi bir yönteminin bulunmadığı koşullarda herhangi bir 
yönlendirilmiş evrim denemesinin başarılması yönlendirilmiş evrim denemesinin başarılması 
olası değildir. olası değildir. 



►Enzimatik aktivite veya özellik, yaşama Enzimatik aktivite veya özellik, yaşama 
ve büyüme için temel oluşturuyorsa ve büyüme için temel oluşturuyorsa 
iyileşmiş mutant(lar)ın belirlenmesi ve iyileşmiş mutant(lar)ın belirlenmesi ve 
seçimi, doğrudan yapılabilir. Diğer seçimi, doğrudan yapılabilir. Diğer 
durumlarda hedef katalitik aktiviteye durumlarda hedef katalitik aktiviteye 
sahip mutantların belirlenmesi sahip mutantların belirlenmesi 
saptanabilir bir sinyal aracılığıyla saptanabilir bir sinyal aracılığıyla 
yapılır.yapılır.  

Yönlendirilmiş EvrimYönlendirilmiş Evrim



►Yönlendirilmiş evrim çalışmalarında Yönlendirilmiş evrim çalışmalarında 
gelişmiş özelliklere sahip enzim gelişmiş özelliklere sahip enzim 
çeşitlerinin çeşitlerinin seçilmesi, rastgele genetik seçilmesi, rastgele genetik 
kütüphanelerinkütüphanelerin oluşturulması kadar  oluşturulması kadar 
önemli bir süreçtir. Çok sayıda önemli bir süreçtir. Çok sayıda 
varyantın üstesinden gelecek hızlı ve varyantın üstesinden gelecek hızlı ve 
verimli bir taramayı sağlayacak verimli bir taramayı sağlayacak 
yöntemlerin geliştirilmesi yönlendirilmiş yöntemlerin geliştirilmesi yönlendirilmiş 
evrime hız kazandıracaktır. evrime hız kazandıracaktır. 

Yönlendirilmiş EvrimYönlendirilmiş Evrim
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Enzim Mühendisliğinde Enzim Mühendisliğinde 
Yönlendirilmiş Evrim UygulamalarıYönlendirilmiş Evrim Uygulamaları

► YYönlendirilmiş evrim yaklaşımına son yıllarda önlendirilmiş evrim yaklaşımına son yıllarda 
artan ilgi sonucunda daha fazla moleküler artan ilgi sonucunda daha fazla moleküler 
çeşitlilik içeren mutant kütüphanelerin çeşitlilik içeren mutant kütüphanelerin 
kurulmasına yönelik birçok yöntem kurulmasına yönelik birçok yöntem 
geliştirilmiştir. geliştirilmiştir. 

► Oligonükleotitle yönlendirilmiş rastgele Oligonükleotitle yönlendirilmiş rastgele 
mutagenez, epPCR ve mutagenez, epPCR ve in vitroin vitro rekombinasyon,  rekombinasyon, 
yönlendirilmiş moleküler evrimin köşe taşları yönlendirilmiş moleküler evrimin köşe taşları 
olarak kabul edilirler. olarak kabul edilirler. 



Enzim Mühendisliğinde Enzim Mühendisliğinde 
Yönlendirilmiş Evrim UygulamalarıYönlendirilmiş Evrim Uygulamaları

Mutajenik ajanların kullanımı ile soy geliştirmeMutajenik ajanların kullanımı ile soy geliştirme

► Nitröz asidi, hidroksilamin ve bisülfat gibi bazı Nitröz asidi, hidroksilamin ve bisülfat gibi bazı 
kimyasallar mutajeniktir. Belli kimyasallarla kimyasallar mutajeniktir. Belli kimyasallarla 
mikropların mutasyona uğratılması ve özelliği mikropların mutasyona uğratılması ve özelliği 
iyileşmiş mutantların taranması uzun yıllardır iyileşmiş mutantların taranması uzun yıllardır 
yapılagelmektedir. Bu klasik çalışmalarda yapılagelmektedir. Bu klasik çalışmalarda 
mikroorganizmanın bütün genetik materyali mikroorganizmanın bütün genetik materyali 
mutajenik kimyasallarla muamele edilir. mutajenik kimyasallarla muamele edilir. 

► Klasik soy geliştirme bütün mikrobiyal genoma UV, Klasik soy geliştirme bütün mikrobiyal genoma UV, 
radyasyon ya da kimyasal uygulamalarının çoklu radyasyon ya da kimyasal uygulamalarının çoklu 
döngülerini, ardından da gelişmiş mutantlar için döngülerini, ardından da gelişmiş mutantlar için 
taramayı gerektirir. Zararlı mutasyonların pozitif taramayı gerektirir. Zararlı mutasyonların pozitif 
mutasyonlara oranının çok yüksek olması nedeniyle mutasyonlara oranının çok yüksek olması nedeniyle 
istenen gelişmiş özelliği taşıyan bir mutantı istenen gelişmiş özelliği taşıyan bir mutantı 
bulabilmek için yaklaşık 10000 mutant taranmalıdır.bulabilmek için yaklaşık 10000 mutant taranmalıdır.



Yönlendirilmiş EvrimYönlendirilmiş Evrim

DNA karıştırma



Enzim Mühendisliğinde Enzim Mühendisliğinde 
Yönlendirilmiş Evrim YaklaşımıYönlendirilmiş Evrim Yaklaşımı

►Yönlendirilmiş evrim çalışmalarında Yönlendirilmiş evrim çalışmalarında 
gelişmiş özelliklere sahip enzim gelişmiş özelliklere sahip enzim 
varyantlarının seçimi rastgele genetik varyantlarının seçimi rastgele genetik 
kütüphanelerin oluşturulması kadar önemli kütüphanelerin oluşturulması kadar önemli 
bir süreçtir.  Çok sayıda varyantın bir süreçtir.  Çok sayıda varyantın 
üstesinden gelecek hızlı ve verimli bir üstesinden gelecek hızlı ve verimli bir 
taramayı sağlayacak yöntemlerin taramayı sağlayacak yöntemlerin 
geliştirilmesi yönlendirilmiş evrime hız geliştirilmesi yönlendirilmiş evrime hız 
kazandıracaktır. kazandıracaktır. 



Enzim Mühendisliğinde Enzim Mühendisliğinde 
Yönlendirilmiş Evrim UygulamalarıYönlendirilmiş Evrim Uygulamaları

► Yönlendirilmiş evrim tıpkı Yönlendirilmiş evrim tıpkı doğal evrim doğal evrim 
sürecinde olduğu gibi, enzimi kodlayan gen sürecinde olduğu gibi, enzimi kodlayan gen 
üzerinde üzerinde iyileştirici/yararlı etkiye sahip iyileştirici/yararlı etkiye sahip 
rastgele mutasyonların seçimine rastgele mutasyonların seçimine dayanır. Bu dayanır. Bu 
yöntemde, akılcı tasarımın tersine enzimin yöntemde, akılcı tasarımın tersine enzimin 
yapı-işlev ilişkisinin bilinmesine gerek yoktur. yapı-işlev ilişkisinin bilinmesine gerek yoktur. 



EVRİMİ ANLATABİLİYOR MUYUZ?EVRİMİ ANLATABİLİYOR MUYUZ?

Anahtar sözcüklerAnahtar sözcükler

Kuram, Bilim, Kuram, Bilim, EvrimEvrim, Değişim, Gelişim, Mutasyon,, Değişim, Gelişim, Mutasyon,
Genom Direnci, Korunma, Rastgelelik, Uyum,Genom Direnci, Korunma, Rastgelelik, Uyum,
Kalıtlanma, Doğal Seçilim, Biyoçeşitlenme, Kalıtlanma, Doğal Seçilim, Biyoçeşitlenme, 
Ortak Ata, Zaman, Yönlendirilmiş Evrim, Seçme,Ortak Ata, Zaman, Yönlendirilmiş Evrim, Seçme,

Bilim ve eğitimde Bilim ve eğitimde nesnelliknesnellik  
esastır… esastır… 
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