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GENETİK ŞİFRE

DNA'dan şifre alınarak ……………………… ve …………………………………….. gerçekleştirilir. RNA ve protein 
molekülleri kendi içinde farklı çeşitlere sahiptir. RNA da bu çeşitliliği, nükleotit çeşitlerinin dizilişi ve 
sayısı belirlerken, proteinde bu çeşitliliği amino asitlerin çeşidi, dizilişi, sayısı ve kullanım sıklığı belirler.

Doğada canlıların yapısına katılan evrensel 20 çeşit amino asit olduğuna göre; DNA'nın yapısında 
bulunan bu dört çeşit nükleotit nasıl bir dizilişle bu 20 çeşit amino asidi kodlayabilir?

Eğer 4 çeşit nükleotit birerli olarak amino asit şifreleseydi;

41 = 4 çeşit amino asit şifrelenebilirdi.

Eğer 4 çeşit nükleotit ikişerli olarak amino asit şifreleseydi;

42 = 16 çeşit amino asit şifrelenebilirdi.

Eğer 4 çeşit nükleotit üçerli olarak amino asit şifreleseydi;

43 = 64 çeşit amino asit şifrelenebilir.

RNA protein sentezi



GENETİK ŞİFRE

Bir genomun protein ve RNA kodlayan bölümleri genleri oluşturur. 
Genetik kod, genomda şifrelenmiş bilginin proteinlere dönüştürülmesinde kullanılan şifrelerdir.

Proteinleri kodlayan genler, kodon olarak adlandırılan üçlü nükleotitlerden oluşur. 
Bu amaçla DNA’daki kodonlardan şifre alınarak üretilen mRNA’lardaki üçlü nükloeotit diziler de kodon

olup, bu kodonlara uygun aminoasitleri taşıyan tRNA’lardaki üç nükleotitlik dizilere de antikodon denir. 
DNA üzerinde en fazla 64 çeşit kodon bulunur. Evrensel 20 çeşit amino asit için bu kadar çok çeşit kodon

fazla gibi görünebilir ancak, 

Metiyonin ve triptofan amino asidi haricindeki diğer amino asitlerin birden fazla sayıda 
şifresi vardır. Bunun canlıya kazandırdığı avantaj ise mutasyon sonucu şifre değişse bile 

yine aynı amino aside şifre verebileceğinden protein  sentezinin sorunsuz bir şekilde 
devam etmesidir.

Canlıların yapısında bulunan 20 çeşit amino asidin haricinde sadece bazı prokaryotlarda
gözlemlenen 2 yeni çeşit amino asit daha keşfedilmiştir. (Selenosistein ve Prolizin) Yani 

bazı prokaryotlarda 22 çeşit amino asit kullanılmaktadır.
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DNA'daki kodon çeşidi:

mRNA'daki kodon çeşidi:

tRNA'daki antikodon çeşidi:

Amino aside şifre 
veren en az

Amino aside şifre 
veren ve 

vermeyen en çok
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3 nükleotit = DNA’daki 1kodon = mRNA’daki 1kodon = tRNA’daki 1antikodon = 1amino asit şifreler

Teorikte max 61 çeşit antikodon ya da tRNA çeşidi var diye 
düşünülebilir. Ancak gerçekte yaklaşık türden türe değişkenlik 

göstermekte olup hayvan hücrelerinde yaklaşık 45 çeşit tRNA vardır. Bu 
durumda 61 çeşit kodonun okunabilmesi, bazı antikodonların sonunda 

bulunan baz çeşidinin kodondaki baz çeşidi ile esnek bağ 
kurabilmesinden kaynaklanır. Buna wobble baz eşleşmesi denir. Mesela 

UCU antikodonunu taşıyan tRNA, AGA veya AGG kodonlarıyla
eşleşebilir.

(3 stop kodonunun antikodon
karşılığı olmadığı için teorikte 

bu kadar antikodon çeşidi 
olduğu düşünülse de durum 

öyle değildir.)
aminoasit

aminoasit



mRNA’daki Kodon Çeşitleri

UAA, UAG, 
UGA

A U G AC G GCU UG AGA U

Bitiş (Stop)
kodonu

mRNA

Başlangıç 
(Start)

kodonu

Toplam a.a sayısı:

Toplam peptit bağı sayısı:

Toplam su sayısı:

Genin proteine şifre veren kısmındaki kodon sayısı (Stop kodonu dahil):

Toplam antikodon (tRNA) sayısı:

Olgun mRNA’daki proteine şifre veren kısımdaki kodon sayısı (Stop kodonu dahil):
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Hücre yaşamı boyunca bu iki basamağı defalarca 
gerçekleştirerek genetik bilgisini protein şeklinde ifade 

eder. Bu da zaten canlının karakteristik özelliklerini 
ortaya koyar. Transkripsiyon ve translasyon esnasında 

meydana gelen hatalar kalıtsal olmayıp sadece o 
hücreyi etkiler. Ökaryotlarda transkripsiyon çekirdek, 
mitokondri ve plastitlerde gerçekleşir. Ökaryotlarda
translasyon sitoplazma, mitokondri ve plastitlerde

gerçekleşir. Prokaryotlarda ise bu iki olay sitoplazmada 
gerçekleşir.

DNA’dan şifre alınarak RNA 
sentezlenmesidir.

RNA’lar aracılığı ile ribozomlarda 
protein sentezidir. 

Bazı RNA virüsleri  gerçekleştirir.

Bazı RNA virüsleri 
RNA’larını eşleyebilir.

Santral dogma olaylarının 
hücrede gerçekleşme 

sıklıkları çoktan aza doğru:

Translasyon-Transkripsiyon-
Replikasyon

DNA’nın kendini eşlemesidir. Genetik 
bilginin sonraki hücreye aktarılmasını 

sağlar. (Bazı hücreler ya da yapılar 
replikasyon yapmasına rağmen 

bölünmezler. Kalp kası hücrelerinde, 
Paramesyumun makro nükleusunda, 

mitokondri ve plastitlerde DNA’nın çok 
sayıda kopyası vardır.) Bu esnada 

meydana gelen mutasyonlar kalıtsal 
olabilir. Ökaryotlarda çekirdek, 

mitokondri ve plastitlerde gerçekleşir. 
Prokaryotlarda sitoplazmada 

gerçekleşir.

SANTRAL DOGMA

DNA’daki genetik bilginin tek yönlü aktarımıdır. Bu aktarım bir hücreden başka bir hücreye olabileceği gibi aynı 
hücre içerisinde proteine doğru da olabilir.

DNA RNA Protein

Transkripsiyon Translasyon
Replikasyon

Yapısal protein

İşlevsel protein

Hücre işleyişi
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BİR GEN-BİR POLİPEPTİT HİPOTEZİ

Ön 
madde

Gen1 Gen2 Gen3

mRNA1 mRNA2 mRNA3

E1 E2 E3

Ornitin Sitrulin Arjinin

Hücrede her polipeptit çeşidinin sentezi  ..............................tarafından kontrol edilir. Buna 
………………………………………………………….. hipotezi denir.

özel bir gen
bir gen - bir polipeptit hipotezi

Ancak yapılan araştırmalar bir hücrede gen çeşidinden daha fazla çeşitte polipeptit olduğunu göstermektedir. Bu durum 
bir gen çeşidinin farklı çeşitte polipeptitlerin üretilmesine şifre vermesiyle açıklanır. Bir genden üretilen işlenmemiş 

mRNA’ların işlenmesi sürecinde yaşanan farklılar aynı genden üretilen mRNA’ların farklı çeşitte olmasına, dolayısıyla 
farklı polipeptitlerin sentezine kalıplık yapmasına neden olur. Yani bir gen bir polipeptit hipotezi her durumda geçerli 

olan bir hipotez değildir.



TRANSKRİPSİYON 
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• RNA polimeraz enzimi gen bölgesine bağlandıktan sonra iki zincir arasındaki hidrojen bağlarını kopararak ve ortamdaki 
nükleozit tri fosfatları kullanarak, kalıp zincir üzerinden 5’3’ yönünde RNA’yı sentezlemeye başlar.  

• Üç çeşit RNA’nın da genden şifre alınarak sentezlenmesine transkripsiyon denir.
• Prokaryotlarda sitoplazmada translasyon olayıyla birlikte aynı anda gerçekleşir. Prokaryotlarda üretilen mRNA’lar işlenmez.
• Ökaryotlarda çekirdekte üretilen mRNA’lar çekirdekte işlendikten sonra sitoplazmaya çıkar. Translasyon, transkripsiyondan 

sonra sitoplazmada gerçekleşir. Ayrıca ökaryotlarda transkripsiyon mitokondri ve plastitlerde de gerçekleşir.



TRANSKRİPSİYON VE TRANSLASYON BASAMAKLARI

Çekirdek Sitoplazma

1. RNA polimeraz katalizörlüğünde 
transkripsiyon başlar.

2. mRNA işlenir. Aminoaside 
şifre vermeyen bölgeler 

kesilir, şifre veren bölgeler 
yapıştırılır. 

3. mRNA çekirdek 
zarının porlarından

dışarı çıkar.

4. mRNA ribozomun küçük alt birimine bağlanır. İlk aktifleşen 
metiyonin tutulu tRNA, başlangıç kodonuyla birleşir. Bunun 

üzerine enerji harcanarak ribozomun büyük alt birimi de 
yerleşir. Böylece ribozom aktifleşmiş olur.

5. Aminoaçil tRNA
sentetaz enzimi ATP 

harcayarak 
aminoasitleri 

tRNA’ya bağlayıp 
aktifleştirmeye 

devam eder.

6. Aktifleşen tRNA’lar
aminoasitleri ribozoma bırakıp 

terk ederken, ribozom da 
aminoasitler arasında peptit

bağı kurar. Ribozom her 
seferinde mRNA üzerinde 5’3’ 
yönünde hareket ederek yeni 

kodonların okunmasına olanak 
sağlar. Polipetit uzamaya devam 

eder. Ta ki stop kodonuyla
karşılaşılıncaya kadar. Bundan 
sonra polipeptit sentezi durur.
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TRANSLASYON (PROTEİN SENTEZİ)

1. Amino açil tRNA sentetaz enzimi metiyonin amino asidini ATP harcayarak, tRNA’ya bağlar. Böylece ilk tRNA aktifleşmiş olur. 
2. Bu tRNA ribozomun küçük alt birimine bağlanmış olan  mRNA’da start kodonuna bağlanır. 
3. Büyük alt birim, küçük alt birimle birleşir. İlk tRNA büyük alt birimin peptidil bölgesine denk gelir. Artık ribozom aktifleşmiştir. 
4. Büyük alt birimin A bölgesine denk gelen kodonla eşleşmek üzere aktifleşen bir başka tRNA, A bölgesine amino asidi taşır. P bölgesindeki metiyonin, A bölgesindeki amino asit ile 

peptit bağı kurar. Ribozom mRNA üzerinde 5’3’ yönünde hareket eder. İlk tRNA, E bölgesinden çıkar gider. 
5. 2. tRNA P bölgesine geçer.  A bölgesine denk gelen yeni kodona uygun antikodonu taşıyan aktifleşmiş 3. tRNA, A bölgesine girer. Kodon-antikodon eşleşmesi yapılır. P bölgesindeki 

dipeptitin, A bölgesindeki amino asit ile peptit bağı kurar. Ribozom mRNA üzerinde 5’3’ yönünde hareket eder.  2. t RNA, E bölgesinden çıkar gider. 3. tRNA P bölgesine geçer.  
6. Bu olay stop kodonuyla karşılaşılıncaya kadar devam eder. 
7. Stop kodonuyla karşılaşınca polipeptit zinciri ribozomdan ayrılır. Ribozomun büyük ve küçük alt birimleri birbirinden ayrılır.



POLİZOM (POLİRİBOZOM)

Eğer hücrenin aynı çeşit proteine çok miktarda ihtiyacı varsa 
ribozomlar yan yana gelerek polizom oluşturur. Böylece aynı 

çeşit mRNA'dan çok sayıda kısa sürede daha az enerji 
harcanarak çok miktarda protein sentezlenmiş olur.



Bir canlıya ait vücut hücrelerinin genetik şifresi birbirinin 
aynı olmasına rağmen her hücre çeşidinin farklı olmasının ve 

farklı proteinler sentezleyebilmesinin nedeni nedir?

Farklı hücre çeşitlerinde aktif gen 
çeşitlerinin farklı olmasıdır.

NOT


