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TEŞEKKÜR
Bize yardımlarından dolayı Fen Bilgisi öğretmenimiz Adalet DOĞAROĞLU’na,
desteklerinden dolayı ailelerimize, ve bizi dinleyecek olanlara teşekkür ederiz.
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ÖNSÖZ
Bilimsel gelişme evrenin ve insanın gizlerini keşfetmeye devam etmektedir. Bu
keşiflerden biri de DNA’dır. DNA’nın bulunması ve çözülmesi insan ve bilime yeni
boyutlar kazandırmıştır.

Birkaç yıl önce hayal bile edilemeyenler bu sayede gerçekleşmeye başladı.
Hastalıkların tedavisi, insanın istediği gibi şekillendirilmesi, kopyalama... tüm bunlar
mantık tarihinin dönüm noktaları olacaktır. Belki de ileride bugün hayal bile
edemediğimiz konuların anahtarı olacaktır; DNA.

Bizlerde proje konumuz olarak DNA’yı seçtik .
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1. GİRİŞ

Zürafaların boynu neden uzun olur? Neden kurbağaların uzun ve yapışkan dilleri
vardır? Neden bir elimizde beş parmağımız vardır? Canlıların bütün bu özelliklerini
belirliyen şey nedir? Hemen belirtelim, türü ne olursa olsun, mikroplardan bitkilere,
bitkilerden insanlara değin doğadaki bütün canlıların özelliklerini belirliyen şey
olağanüstü bir kimyasal moleküldür. Deoksiribonükleik asit, ya da DNA.

2. GELİŞME

2.1.DNA nedir, nerede bulunur?

DNA “Deoksi Ribo Nükleik Asit” isimli bir tür molekül grubunun kısaltılmış
ismidir. DNA çift zincirli ip merdivenine benzer. Çift zincirli yapıdaki DNA zinciri
oldukça uzun bir zincirdir.

Nasıl ki uzun bir ipi makaraya düzenli bir şekilde sarıyorsanız, hücre de buna benzer
bir mekanizma ile DNA’yı paketleyerek çekirdeğinin (nukleus) içine yerleştirir. DNA
her hücrede bulunur. Örneğin  ekrana bakan gözlerinizdeki her hücrenin içinde DNA
zinciri paketlenmiş bir vaziyette yerleşik olarak bulunur. Veya klavyeyi kullanan
ellerinizdeki her bir hücrenin içerisinde ayrı ayrı DNA molekülü bulunur.
Böbreklerinizin hücrelerinde, karaciğerinizin hücrelerinde, kemik hücrelerinizde
kısacası vücudunuzdaki her hücrede DNA molekülü bulunur.

DNA uzun bir zincir olmasına karşılık üzerindeki baz sıraları bir düzen içerisinde
taksim edilmiştir. Taksim edilen bu baz gruplarına ise “Gen” denir. Mesela bir canlının
DNA zincirinde 15.000.000 adet baz (nukleotid) dizisi olsun ve bu baz dizileri 1000’er
adet olmak üzere 15 gruba ayrılmış olsun. İşte bu 15 tane grubun her biri birer
“gen”dir. İnsan hücresinde ise yaklaşık olarak 3 milyar adet gen bulunur. Tabii her
genin içinde binlerce nükleotid dizisi vardır. Bir canlının bütün karakterleri ise DNA’
daki genlerde saklıdır.
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2.2. DNA’nın Yapısı

DNA çok ince ve çok uzun bir çift zincirden oluşur. Onu şekil olarak bükülmüş
zincirden bir merdivene benzetebiliriz. Bu merdivenin basamakları vardır.
Basamakların her biri adenin (A), timin (T), sitozin (C), ya da guanin (G) adı verilen
bazları içeren nüklotidlerden oluşur. Merdivenin her bir basamağını oluşturabilmek
için iki zincirdeki bazlar karşılıklı olarak birbirine kenetlenir. Her zaman A ile T, G ile C
karşılıklı olarak birleşir.

- Adeninle Timin arasında iki hidrojen bağı bulunurken Guaninle Sitozin
arasında üç tane hidrojen bağı vardır.

Tüm DNA örneklerinde pürin miktarı toplamı pirimidin miktarına eşittir.
Yukarıda verilerden DNA ile ilgili şu verileri çıkarabiliriz.

- A = T ve G = S
- A + G = T + S
- A + G / T + S = 1
- A / T = G / S = 1

2.3. DNA’nın Tarihi

Gen teriminin ilk olarak 1909’da Danimarkalı genetikçi Wilhelm Lohanneun
tarafından önerilmesinden bu yana, genin doğasına ilişkin anlayışlarda büyük
değişiklikler olmuştur. Genin molekül düzeyinde yapı ve işlevine ilişkin günümüzdeki
anlayış, 1944’de Kanadalı bakteri bilim uzmanı Oswald T.Avery ile ABD’li bilim adamı
Collin M.MacLeod ve Manrilyn McCarty’nin çalışmalarına dayanır. Bu bilim adamları,
bakteri genlerinin “Deoksiribonükleik asit” (DNA) adı verilen kimyasal bileşikten
oluştuğunu göstermişler, daha sonra bunun öbür organizmaların çoğunluğu için de
doğru olduğu belirlenmiştir.

1953’de ABD’li biyokimyacı D.Watson ile İngiliz bilim adamı Francis Crick’in ortaklaşa
hazırladıkları DNA molekülünün yapı modelini sunmalarıyla, bir
ilerleme daha gerçekleştirildi. Sundukları molekül modelinde DNA’nın
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“polinükleotid” adı verilen iki kimyasal bileşik zincirinden birleştiği bu iki zincirin
birbirine iki merdivene benzer çifte sarmal biçiminde sarılmış olduğu görülüyordu.
Daha sonra, 1961’de ABD’li biyokimyacı M.W.Nireberg, vb.
araştırmacılar DNA’nın bileşimiyle genler tarafından üretilen proteinin bileşimi
arasındaki ilişkiyi çözdüler ve genetik şifre diye adlandırdılar. Daha sonra
“Ribonükleik asit” adı verilen bir başka asidin de, protein bileşimi yapma işlevini 
gördüğü ortaya kondu.

Başlangıçta, genlerin bir organizmanın çeşitli özelliklerini oluşturmak için aynı işlevi
gördükleri düşünülüyordu. Oysa günümüzde birbirinden farklı üç gen sınıfı ayırt
edilmiştir. Birinci gen sınıfı,yapısal genlerden oluşur; yapısal genlerin genetik şifreleri,
birçok hormon dahil, “polipetit” diye adlandırılan proteinleri ya da daha küçük
molekülleri oluşturmaya yönelen aminoasitlerin dizi düzenini belirler. İkinci gen sınıfı,
protein bileşimiyle oluşan fiziksel ve kimyasal süreçlerde işlev gören molekülleri
belirliyen genetik şifreler taşır. Üçüncü gen sınıfı ise, şifreleyici olmayan düzenleyici
genlerden oluşur. Bunlar yalnızca, protein bileşimini denetleme işlevini gören
enzimleri ve öbür proteinleri “tanıma yerleri” olarak iş görürler.

İlk çalışmalar, bir genin, kromozomun içinde yerleştiği yer neresi olursa olsun,
kesintisiz tek bir birimden oluştuğu kanısını uyandırıyordu. Daha sonra, genlerde
şifreleyici bölütten önce, önder (öncü) adı verilen bir bölge, şifreleyici kesimden sonra
da “artçı” adı verilen bir bölge bulunduğu belirlendi. Bunun yanı sıra şifreleyici
kesimin kendisi de, edimsel olarak, şifreleyici bölümler arasına giren ve “edson” diye
adlandırılan kesimleri ile şifreleyici olmayan ve “intron” adı verilen dizilimlere
ayrılabilir.   

1973’te ABD’li genetikçi Stanley Kohen ve Herbert Boyer’ın, bir DNA molekülünü
belirli özel yerlerinden kesmek için, “kısıtlama endonükleazları” adı verilen bazı
enzimleri kullanabileceğini göstermeleriyle, gen incelemelerinde büyük bir ilerleme
gerçekleştirildi. Söz konusu enzimler, özdeş serbest uçları ve bunlara uygun
bütünleyici biçimleri bulunan başka serbest uçlarla birleşebilecek bir dizi bölütünün
elde edilmesine olanak veriyordu. Bu yolla, bütünüyle işlevsel olan bir DNA çifte
sarmalı yeniden oluşturuldu. “Gene bağlama” adı verilen bu yöntemden
yararlanılarak, insan hücresinden alınan bir genin, insandaki gibi iş göreceği bir
bakteriye, fareye ya da domuza aktarılması olasılığı elde edildi. Bu yöntemin
düşünülen kullanım yerlerinden biri de kanama hastalığı, kistli fibroz vb. genetik
hastalıklardan etkilenen insanlara, o işleve uygun normal insan genlerinin
iletilmesidir. Bu tür aktarımlarda başarılı olunursa bu genler, genetik hastalıkların
doğrudan gen tedavisiyle iyileştirilmesini sağlayacak aracı oluşturacaklardır.

Genlerin edimsel işlevleri karmaşıktır. Bunu açıklamak için, DNA ve RNA asitlerinin
doğasını ve yapısını daha ayrıntılı biçimde incelemek gerekir.
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2.4. DNA’nın Şifresi

Kromozomlardaki kimyasal bileşenlerin çoğu büyük moleküller,  nükleik  asit-
ler (DNA ve RNA) ve proteinlerdir. Bunlardan DNA, genetik şifreyi ya da bildiriyi
kapsar. Bir organizmanın ne olduğu, hücrelerin oluşan kimyasal tepkimelerle
belirlenir. Bu tepkimelerin çoğu enzimlerle denetlendiğinden ve enzimler de protein
olduğundan, protein birleşimi son derece önemlidir. DNA moleküllerindeki genetik
şifre, enzimleri üretilmesini düzenler ve böylece bireyin birçok özelliğini etkiler. Saç ve
göz renkleri, DNA tarafından denetlenen özelliklere örnek verilebilir.

2.5. DNA’nın Görevleri

DNA’nın başlıca görevleri ;

a) Hücre içerisinde protein sentezini yönetir. Bölünme (hücre) sırasında kendini eşler
ve bir DNA molekülünden 2 DNA molekülü oluşur. Bunun için eşlenecek DNA’nın
sarmal yapısı bir ucundan açılmaya başlar. Açılan zincirlerin karşılarına ortamdaki
nükleotidler uygun olarak bağlanır. Bu şekilde sarmal yapının çözülmesi ve eş
zincirlerin oluşması DNA’nın tamamı eşleninceye kadar devam eder. DNA’lar
eşlenirken ana iki zincir her zaman korunur.

b) Protein sentezlenmesini sağlayarak hücredeki  metabolik olayları yönetir. Canlı
hücrelerin hayatını devam ettirebilmesi için bu reaksiyonların çok hızlı bir şekilde
olması gerekmektedir ve de olmaktadır. Bu kadar farklı reaksiyonun belli sıcaklıkta
çok hızlı gerçekleşmesini sağlayan biyolojik katalizörler olan enzimlerdir.

2.6. DNA’nın Kullanıldığı Alanlar

Kalıtım yasalarının ilk uygulama alanı tarım ve hayvancılık oldu. Bu İlkeler- den
yararlanılarak yürütülen geniş çaplı seçme ve çaprazlama çalışmalarıyla daha üstün
nitelikli tahıl, sebze, meyve, çiçek, sığır, domuz ve kümes hayvanları yetiştirilir. Tıp
bilimlerinde ise yine çaprazlama yolu ile üretilen yeni deney hayvanları insan
hastalıklarının tedavisinde büyük umutlar veren aşı ve ilaçların hazırlanmasına
yardımcı oldu. Genetik mühendisliğinin genişlemesiyle milyonlarca insanın yaşamını
kurtaran penisilin ve öbür antibiyotiklerin büyük çapta üretimine geçilebildi. Kalıtım
konusundaki bilgiler
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insanlığa her yönden yararlı olmuştur. Bir hastalığın kalıtsal olduğu biliniyorsa
ve bazı ailelerde bu hastalığın ortaya çıkma olasılığı yüksekse zamanında önlem
alınarak tehlikenin büyümesi engellenebilir.

Günümüzde genetik mühendisleri genomu meydana getiren genlerin tamamını
belirlemek için “insan genomu projesi” adında bir proje yürütmektedirler. Bir çok bilim
adamı ve üniversitelerin ortak çalışmaları ile yürütülen bu projenin tamamlanmasıyla
insanın yapısı ve işlevleri belirlenmiş olacaktır. Dolayısıyla, insan sağlığını tehtid
eden kalıtsal bozuklukların önceden tespit edilme olasılığı artacaktır. Ayrıca, bu
sayede her insanın genetik şifresini gösteren bir kimlik kartı bile hazırlanabilecek ve
bu bilgiler bankacılık, sigorta, eğitim, sağlık vb. bir çok alanda kullanılabilecektir.
Genetik mühendisliğinin gelişmesiyle milyonlarca insanın yaşamını kurtaran penisilin
ve öbür antibiyotiklerin büyük çapta üretimine geçilebildi. Kalıtım konusundaki bilgiler
insanlığa her yönden yararlı olmuştur.
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KARŞIYIM 13

TEHLİKELİ 10

antibiyotiklerin büyük çapta üretimine geçilebildi. Kalıtım konusundaki bilgiler
insanlığa her yönden çok yararlı olmuştur. Bir hastalığın kalıtsal olduğu biliniyorsa ve
bazı ailelerde bu hastalığın ortaya çıkma olasılığı yüksekse zamanında önlem
alınarak tehlikenin büyümesi engellenebilir.

Günümüzde genetik mühendisleri genomunu meydana getiren genlerin tamamını
belirlemek için “insan genomu projesi” adında bir proje yürütmektedirler. Birçok bilim
adamı ve üniversitelerin ortak çalışmaları ile yürütülen bu projenin tamamlanmasıyla
insana ait tümünün yapısı ve işlevleri belirlenmiş olacaktır. Dolayısıyla insan sağlığını
tehdit eden kalıtsal bozuklukların önceden tespit edilme olasılığı artacaktır. Ayrıca bu
sayede, her insanın genetik şifresini gösteren bir kimlik kartı bile hazırlanabilecek ve
bu bilgiler bankacılık, sigorta, eğitim, sağlık vb. birçok alanda kullanılabilecektir.
Genetik mühendisliğinin gelişmesiyle milyonlarca insanın yaşamını kurtaran penisilin
ve öbür antibiyotiklerin büyük çapta üretimine geçilebildi. Kalıtım konusundaki bilgiler
insanlığa her yönden çok yararlı olmuştur.

4.7.Enzimler

Vücudun vazgeçilmez askerleri olan enzimlerden bazıları gerçekten oldukça
ilginç  görevler üstlenmişlerdir. İlginç görevleri olan enzimlerden DNA ile birlikte
çalışanlar bunların başında gelir.

DNA kendinin kopyasını çıkarabilen bir moleküldür. Tabii bu işi kendi başına
yapamaz. Bunun için birçok enzim görev alır. Özellikle DNA replikasyonundan
(kopyalama) sonra bazı enzimler DNA’ya tıpkı bir annenin yavrusuna baktığı gibi 
bakarlar. Mesela DNA kendini kopyalar kopyalamaz bazı enzimler DNA enzimine
hücum ederek derhal tarama yapmaya başlarlar. Yaptıkları bu taramalarla DNA
üzerinde yanlış kopyalanmış bir baz’a rastlarlarsa derhal bu baz’ı yerinden sökerler.
Daha sonra yerinden sökülen bu yanlış baz’ın yerine doğrusunu ekleyerek hatayı
giderirler. Diğer bir enzim bu enzimin ardından yenilenen bölgeye müdahale ederek
yerleştirilen doğru baz’ın yerine sıkıca bağlanmasını sağlar.

Diğer bir ilginç enzim ise DNA’dan RNA sentezi sırasında görev alır. Bu enzim
sentezlenen RNA’da yanlış ve gereksiz kopyalanmış bazları tek tek yerinden sökmek
yerine, yanlış baz’ların sıralandığı bölgeleri tespit ederek baz dizilerini bu bölgelerden
makas gibi keser. Fakat bu kesme işlemi tek bir bölgede değil de birden fazla
bölgede meydana gelince DNA parça parça ayrılmaya başlar. Ama hücre bundan
önlemini alarak olay yerine ikinci bir enzimi gönderir. Bu enzim ise parça parça
ayrılmış enzimleri kollarından tutarak yan yana getirir ve birbirine bağlar. Görüyoruz
ki enzim deyip geçtiğimiz bu molekül aslında birer mucizedir. Hiçbirinin gözü aklı
olmamasına karşın çok iyi düşünülmüş görevleri başarıyla yerine getirirler.



4.8.Hormonlar

Hormonlar, vücudun bazı özel bölgelerinde üretilip kana verilen ve kan yoluyla
vücudun başka bölgelerine iletilen proteinlerdir. Bu proteinler tıpkı enzimler gibi
çalışarak, kan yoluyla ulaştıkları organı ya aktive eder ya da inaktive ederler.
Hormonlar bundan başka terleme, suyun geri emilimi,üreme, hücre çoğalması vs.
daha birçok metabolik faaliyetlerde görev alır.
Hormonlar enzimlere çok benzerler. Tek farkları enzimler gibi sürekli olarak kimyasal
reaksiyonlara girip çıkmazlar. Ayrıca kan yoluyla ulaştıkları organlar üzerinde
yaptıkları etkiler uzun sürelidir. Şu an bilgisayar başında susamış olabilirsiniz. Eğer
susadıysanız ya da acıktıysanız, duyduğunuz bu hisler tamamen hormonal
kaynaklıdır. Mesela acıktığınız zaman vücudun belirli bölgelerinden salgılanan
hormonlar beyine ulaşarak beyinde bir açlık hissi oluşturmaya başlarlar. Dolayısıyla
yemek yeme hissi doğar. Başka bir örnek verelim ; Bir insan fazla şekerli ve
karbonhidratlı yiyecekler yediyse, kanındaki glikoz miktarı çok yükselir. Kandaki şeker
miktarının yükselmesi tansiyon açısından tehlikelidir. Fakat mucizevi hormonlarımız
burada devreye girerek fazla miktardaki glikozu “glikojen” adı verilen bir maddeye
dönüştürerek kısmen etkisiz hale getirir. Eğer vücudunuzda böyle bir kontrol sistemi
olmasaydı şuan şeker komasında olacaktınız.

Bu derece kompleks kontrol mekanizmalarının, aklı olmayan DNA molekülü, enzim
ve hormonlar tarafından tasarlanması, açıkça sonsuz ilim ve kudret sahibi bir varlığa
işaret etmektedir.

Doğadaki hangi canlı türünü incelersek inceleyelim karşımıza çarpık düzensiz ya da
karmaşadan uzak sade bir yapı çıkmaz. Her canlı muazzam bir karmaşa ve düzen
içerisinde vücut bulmaktadır. Enzimler ve hormonların kontrol sistemleri karmaşık
olmasına karşın, bu sistemler kusursuz bir biçimde çalışırlar. Fakat bunun yanında bu
kontrol sistemlerindeki hatalar, ciddi hastalıkları da beraberinde getirirler. Bugün 
dünyada sıklıkla karşılaşılan hastalıklardan biride “Diyabet” yani şeker hastalığıdır.
Bu hastalığın nedeni ise “İnsulin” adı verilen bir hormonun eksikliğinden dolayıdır.
Bunun yanında bazı kadın ve erkeklerde kısırlık, fazla idrara çıkma, sürekli susama,
devlik hastalığı ve cücelik gibi daha bir çok  rahatsızlıklar da hormonal
bozukluklardan kaynaklanan hastalıklardır.



4.10.ANKET

Projemizle ilgili 8 D-E-F-G sınıflarına sorulacak bir anket düzenledik.
Bu anket sonuçlarından belli oluyor ki, DNA hakkında pek bir şey bilmiyoruz.

Düzenlediğimiz anketin sonuçları :

1. Moleküler Biyolojik ve Genetik alanındaki gelişmeler size kaygı
veriyor mu?

EVET 24

HAYIR 56

2. Gen nakline nasıl bakıyorsunuz?

DESTEKLİYORUM 50

KARŞIYIM 10

TEHLİKELİ 20

3. Bir bilim adamı olsaydınız gen aktarımlı bitki ve hayvanların oluşumu üzerinde
çalışır mıydınız?

EVET 58

HAYIR 22



4. Gen aktarımlı meyve ve sebze yer misiniz?

EVET 28

HAYIR 52

5. Bitki tozin denilen doğal böcek öldürücü genlerin bu geni içermeyen bitkilere
aşılanması sonucu bitkiler kimyasal ilaçlar olmadan parazitlerle mücadele
edebiliyorlar. Bu uygulamaya nasıl bakıyorsunuz?

DESTEKLİYORUM 57

6. Gen aktarımlı bitkilerin yerleştirilmesi sonucu eko sistemin bozulacağı görüşünde
misiniz?

EVET 38

HAYIR 42

7. Elinizde olsa çocuğunuzun kime benzemesini belirtmek ister miydiniz?

EVET 49

HAYIR 31

8. Genetik tanı yöntemlerinin kalıtsal hastalıkların tanısında kullanılmakla beraber
artık ailesel kanserlerin teşhisinde ya da tümörlü dokuların kanser tiplerinin
tespitinde kullanılıyor. Bu uygulamaya nasıl bakıyorsunuz?

DESTEKLİYORUM 47

KARŞIYIM 14

TEHLİKELİ 19

9. İnsanlara nakledilmek için böbrek, kalp gibi bazı organların başka hayvanlarda
üretilmesine nasıl bakıyorsunuz?

DESTEKLİYORUM 39

KARŞIYIM 27

TEHLİKELİ 13



5.SONUÇ

DNA’nın yapısını tanıdık. Şimdi sıra deneyde ………

DENEY

Gerekli malzeme ;
 Blender (yoksa rende)
 Küçük bir kap
 1 çay bardağı tuz
 Sıcak su
 Bardağın dörtte biri kadar sıvı sabun (bulaşık deterjanı olabilir)
 Kürdan
 Cam kap (bardak olabilir)
 Alkol (kolonya olabilir)

Deneyin Amacı : Basit yöntemlerle DNA elde etme.

Deneyin Uygulaması :
1- Orta boy bir soğanı soyup, küçük parçalar halinde kesin. Bir bardağın dörtte birini

sıcak suyla doldurup, içine 1 çay kaşığı tuz koyun. Tuz çözülene kadar karıştırın.
Soğan parçalarını ve tuzlu suyu blendere koyup 4-5 saniye karıştırın. Eğer
blenderiniz yoksa, soyduğunuz soğanı rendeleyip, tuzlu suya koyabilirsiniz. Yine
bir bardağa tuzlu su ve soğandan oluşan karışımınızla birlikte, bardağın dörtte biri
kadar olan sıvı sabunu koyup, yaklaşık 5 dakika yavaş yavaş karıştırın. Bu
aşamada karışımı köpürtmemeye özen gösterin.

2- Çay süzgeci yardımıyla, temiz bir çay bardağına elinizdeki karışımı süzün.
3- Bu aşama çok önemli. Çok dikkatli ve yavaş olmalısınız. Bardaktaki süzülmüş

karışımın içine, karışmasına meydan vermeden eşit miktarda alkol ekleyin. Alkol,
süzülmüş karışımın üzerinde bir katman oluşturacaktır. Şimdi alkol katmanındaki
iplikleri dikkatlice gözleyin; dikkatli baktığınızda küçük kabarcıklar görebilirsiniz.
Aslında DNA, saydamdır. Ama DNA’yı üzerinde toplanan küçük hava
kabarcıklarından tanıyabilirsiniz.
Bir kürdanı alkol katmanında yavaş yavaş döndürün. İşte kürdanımıza yapışan bu
sümüğümsü madde DNA!



 Neden sıvı sabun?

Hem hücrelerin zarları hem de DNA’nın içinde bulunduğu, hücrelerin beyni olan
çekirdeğin zarı temel olarak yağlardan oluşur. Eğer amacımız DNA’ya ulaşmaksa,
öncelikle hücrenin daha sonra da öekirdeğin zarını parçalamalıyız. Sabun maddeleri
yağlı maddelerle karışabilir. Bunun sonucunda da yağlar parçalanır. İşte bizim
deneyimizdeki sıvı sabunda aynı işi yaptı. Yani yağlardan oluşan hücre ve çekirdek
zarlarını parçaladı.

 Neden Alkol?

Niçin karışımımıza alkol koyduğumuzda hücrenin öteki elemanları değil de yalnızca
DNA alkol katmanına çıktı? Çünkü DNA, normalde alkolde çözülmez. Bunun
sonucunda da karışımın dışında, çözülmeden grup olarak kalır.

Ayrıca DNA, sudan ve karışımımızdaki hücrenin diğer elemanlarından daha hafiftir.
Bunun için en yukarıdaki alkol katmanında sümüksü, ip benzeri saydam bir madde
olarak görürüz.

 Neden Tuz?

Deneyim başında ortama tuz eklemeliyiz. Bu DNA için uygun bir ortam yarattı. Tuz,
normalde eksi elektrik yüklü olan DNA’ya artı yükler vererek onu yüksüzleştirir ve
böylece de pek çok DNA molekülü solüsyonda rahatça bir arada bulunabilir. 





Gördüğünüz gibi günümüzün DNA teknolojisini medya böyle açıklıyor.
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