
ORMAN GENETİĞİNDE MOLEKÜLER BELİRTEÇLER 

 Belirteç ya da markör genetik açıdan tanımlandığında, DNA’nın bir bölümünü tarifler ancak 

genomun belirli bir noktasını işaret ettiğinden bu adı alır. Populasyonların genetik çeşitliliklerinin 

belirlenmesi için yapılan ilk çalışmalar morfolojik özelliklere dayanmaktadır. Ancak bu çeşitlilik hem 

genetik çeşitliliğin küçük bir yüzdesidir hem de çeşitliliğin büyük bir kısmı morfolojiye 

yansımamaktadır. Morfolojiden elde edilen bilgiler populasyonların genetik çeşitliliklerini belirlemekte 

kullanılsa da genotip x çevre etkileşimi, bir karakterin birden fazla gen tarafından kodlanması ve bir 

genin birden fazla karakteri etkilemesi gibi nedenlerden dolayı her zaman yeterli olmamaktadır.  

 Orman ağaçlarının genetik yapılarının belirlenmesinde fidan karakterleri özellikle rüzgarla 

tozlaşan türlerin orijin ve döl denemelerinde, kontrollü çaprazlamaların döllerinin takibinde sıklıkla 

kullanılmaktadır. Bu çalışmalarda, genelde ekonomik öneme sahip kantitatif ve fizyolojik karakterler 

(yaşama yüzdesi, boy ve çap gelişimi, çevresel streslere ve hastalıklara dayanıklılık, çeşitli odun 

özellikleri) bir veya birden fazla yerde denemeler kurularak çalışılmaktadır.        

 Morfolojik belirteçler 1800’lü yıllardan bugüne kadar halen kullanılmaktadır. 1950’lerin 

sonundaysa izoenzimlerin tanımlanmasıyla bu belirteçler popülerlik kazanmıştır.      

Protein belirteçleri, depo proteinleri ve izoenzimler olarak iki ana gruba ayrılırlar. Depo 

proteinleri (örneğin; gliadin) bir jel üzerinde yürütülüp, boyandıklarında, farklı genotiplerde ortaya 

çıkan yapı farklılıkları genetik belirteç olarak kullanılır. En önemli avantajları analizlerinin çabuk, 

güvenilir ve tekrarlanabilir olmasıdır. En büyük dezavantajlarıysa, adaptif varyasyonu tespit edememesi 

ve sayıca az olmasıdır. 

İzoenzimler aynı enzimin farklı moleküler formları olduklarından aynı substratı kullanırlar 

ancak elektroforetik hareketleri farklıdır. İzoenzimler çeşitli jeller üzerinde elektroforeze tabi tutulup 

enzime özel maddelerle boyandığında gözlenebilirler. Gözlenen bant yapıları genetik analize tabi 

tutulursa lokus ve allel yapıları belirlenebilir. Bu teknik 1960’larda kullanılmaya başlamış ancak DNA 

belirteçlerinin yaygınlaşmasından sonra popülerliğini kaybetmiştir. Bu belirteçlerle, diğer tekniklere 

oranla daha ucuz ve kısa sürede sonuç alınabilir, her türe kolayca uygulanabilir. Bu yöntemle belirlenen 

genetik varyasyonlar diğer yapılardaki varyasyonların tahmininde kullanılmaz ancak bireylerin (multi-

lokus kimlikleri) ve populasyonların karakterizasyonunda oldukça başarılıdır. 

Genetik polimorfizmin klasik tanımı; bir karakterin iki ya da daha fazla sayıda genotipinin 

(varyant) aynı populasyonda görülmesidir. Varyasyonların belirlenmesinde DNA dizi analizi en direkt 

yöntem olmasına rağmen pahalı ve zor bir yöntemdir. Bu nedenle, son 50 yılda genetik 

polimorfizimlerin tespit edilmesine yönelik pek çok yöntem geliştirilmiştir. İdeal bir belirteç aşağıdaki 

özelliklere sahip olmalıdır:   

 Yüksek oranda polimorfik olmalıdır,  

 Kodominant olmalıdır (Diploid organizmalarda homozigot/heterozigot ayrımı 

yapılabilmelidir),  

 Genomda sık tekrarlanan bir bölge olmalıdır, 

 Nötr olmalıdır (Çevresel etkilerden etkilenmemelidir),  

 Kolay bulunabilir ya da ulaşılabilir olmalıdır, 

 Yöntem kolay ve hızlı olmalıdır, 

 Tekrarlanabilirliği yüksek olmalıdır. 

 

Tüm bu kriterlere sahip bir belirteç bulmak imkansızdır. Ancak çalışma amacına, konusuna ve 

çalışılacak organizmaya göre, bu kriterlerden çoğunu taşıyan belirteç seçilmelidir.  



Bu belirteçler genel olarak üç gurupta toplanabilir; 

a. DNA melezleme belirteçleri, 

b. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) kullanımına dayalı DNA belirteçleri,  

c. DNA sekans (dizi bilgisi) kullanımına dayalı belirteçler.  

 

a. DNA MELEZLEME BELİRTEÇLERİ 

RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphism)  

RFLP (Restriksiyon Parça Uzunluk Polimorfizmi), DNA’nın özgün restriksiyon 

endonükleazlarla kesilmesiyle ortaya çıkan farklı uzunluklarda DNA parçalarının analizidir.   

RFLP analizinde, izole edilen genomik DNA restriksiyon enzimleriyle kesilir. Eğer iki birey, 

restriksiyon bölgelerinde birbirinden tek nükleotit farkı bile içeriyorsa, restriksiyon enzimi bunlardan 

birisini kesecek, diğerini kesmeyecektir. Bunun sonucunda farklı uzunlukta restriksiyon fragmentleri 

(parçaları) oluşacaktır. Kesim sonrası elde edilen DNA, elektroforeze tabi tutulur. Bu parçalar jel içinde 

büyüklüklerine göre sıralanır. DNA, “southern transfer” (bantların membran üzerine transferi) 

metoduyla jel ortamından daha kullanışlı naylon filtrelere tek iplikli olarak transfer edilir. Filtre üzerine 

çeşitli biçimlerde işaretlenmiş ve tek iplik haline getirilmiş “prob DNA” uygulanır. Eğer “prob DNA” 

ile filtredeki DNA birbirinin aynısı veya benzeri ise, prob DNA kendisine benzer diziyi taşıyan parçanın 

üzerine yapışacaktır. RFLP tekniğiyle, prob DNA’nın temsil ettiği lokusun analizi yapılır. RFLP probu 

olarak, genellikle 200-2000 bç uzunluğunda DNA parçaları kullanılır. Prob DNA’nın en önemli özelliği 

genomda az kopyasının bulunmasıdır. Genomdaki tekrar dizilerini içeren DNA probları kullanılırsa 

bunlar membran üzerinde pek çok yere yapışacaktır ve analiz yapmak imkansız olacaktır. Pratikte RFLP 

probu olarak cDNA’lar kullanılır. 

RFLP belirteçlerinin en önemli avantajlarından biri; farklı türler, cinsler ve hatta familyalar 

arasında kullanılabilir olmasıdır. Böylece bir bitki türünde bir RFLP belirteci bir kez haritalandığında, 

diğer akraba türlerde de bu haritalama bölgesinde bir belirteç bulunma potansiyeli olacaktır. Güvenilir 

bir tekniktir ve tekrarlanabilir özelliktedir. RFLP belirteçlerinin eşbaskın (kodominant) özellikte olması 

diğer bir avantajdır. Böylece heterozigot bireylerin de karakterize edilmesi mümkün olmaktadır. 

Polimorfizm oranları orta düzeydedir.  

RFLP tekniğinin en önemli dezavantajı ise fazla miktarda ve yüksek kalitede DNA 

gerektirmesidir. Oldukca pahalı bir yöntem olmasının yanında fazla zaman ve iş gücü gerektirir. 

Uygulama Alanları: Karşılaştırmalı haritalar, genetik harita oluşturulması, varyasyon 

tanımlanması (Uygun probların çoklu kullanılması), F1 tanımlanması, farklılaşma çalışmaları, yeni allel 

tespiti, gen etiketlenmesi, segregasyon analizi, harita temelli gen klonlama. 

b. POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU KULLANIMINA DAYALI DNA BELİRTEÇLERİ 

PCR tekniğine dayanan pek çok belirteç geliştirilmiştir. Bunlardan en yaygın olanları;  

1. RAPD (Randomly amplified polymorphic DNA): Rastgele çoğaltılmış polimorfik DNA 

2. AFLP (Amplified fragment length polymorphism): Çoğaltılmış parça uzunluk 

polimorfizmi 

3. SSR: (Simple sequence repeats): Kısa dizi tekrarları 



RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA) 

RAPD (Rastgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA), rastgele nükleotit dizisine sahip kısa (9-10 bç) 

oligodeoksinükleotit primerleri kullanılarak herhangi bir DNA parçasının çoğaltılması esasına dayanır.  

RAPD polimorfizmi, hedef DNA dizisindeki primer bağlanma bölgesinin değişmesiyle ortaya 

çıkar. Tek bir primer kullanılır ve bu primer her iki yöndeki DNA sentezini de gerçekleştirir. Dolayısıyle 

kullanılan primerin DNA üzerinde birbirine yakın iki bölgeye yapışabildiği genom bölgelerinin 

amplifikasyonu yapılır. PCR ürünleri agaroz jel ya da poliakrilamid jel elektroforezi ile birbirinden 

ayrılır. 

Bu yöntemin avantajları arasında çabuk sonuç vermesi, ucuz olması, az iş gücü gerektirmesi, az 

miktarda DNA’ya ihtiyaç duyması gelmektedir. Polimorfizm oranı çok yüksektir. Ancak 

tekraralanabilirliği düşüktür. Dominant özelliğe sahip RAPD belirteçleri, koniferlerde  megagametofit 

(heterosporlu bitkilerde megaspordan gelişen dişi gametofit) dokularının haploid yapıya sahip 

olmasından dolayı ana ağacın heterozigotluk ayırımına olanak vermekte ve dolayısıyla kodominant 

analizini mümkün kılmaktadır. Bu avantajlarından dolayı, orman ağaçlarının gen haritalanması ve 

populasyon genetiği çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır.   

Uygulama Alanları: Genetik haritalar, F1 tanımlanması, tohum testleri, varyasyon belirlenmesi, 

segregasyon analizi, belirteç yardımlı seleksiyon (MAS), harita temelli gen klonlama. 

AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) 

AFLP (Çoğaltılan parça uzunluğu farklılığı) tekniği, PCR ve RFLP tekniklerinin temel 

prensibine dayanır. Bu teknik, RAPD tekniğinin dezavantajlarını gidermek üzere geliştirilmiştir. 

Bu teknikte, total genomik DNA, birisi sık diğeri nadir kesen bir çift restriksiyon enzimi ile 

kesilir. Ortaya çıkan DNA fragmentlerinin uçlarına dizisi bilinen adaptörler takılır. Adaptörlere 

komplementer olan primerler, restriksiyon fragmentlerini çoğaltmak için kullanılır. PCR ile çoğaltılmış 

olan parçalar daha sonra elektroforez ile birbirinden ayrılarak, bant şemaları değerlendirilir. 

Tekniğin polimorfizm oranı çok yüksektir. RAPD tekniği kadar hızlı olmasa da RFLP’den çok 

daha hızlıdır. Masraf, işgücü gereksinimi ve güvenilirliği RAPD ve RFLP arasında yer almaktadır. Çok 

sayıda lokusu aynı anda ve etkili bir şekilde taraması nedeniyle parmak izi analizine çok uygundur. 

Önemli dezavantajları; dominant olması ve farklı genetik haritalar arasında transferinin güç olmasıdır. 

Uygulama Alanları: Çok hızlı haritalama, bölge spesifik belirteç doygunluğu, varyasyon 

çalışmaları, F1 tanımlanması, gen etiketlenmesi, segregasyon analizi, yüksek çözünürlükte haritalama, 

harita temelli gen klonlama, parmak izi analizi. 

SSR veya Mikrosatelitler (Simple Sequence Repeats)  

SSR (Basit dizi tekrarları) veya mikrosatelitler ökaryotik genomlar boyunca ardışık olarak 

tekrarlanan, 2-6 nükleotitlik, yüksek varyasyona sahip DNA dizileridir. Mikrosatelitler; tekli, ikili, üçlü 

ve dörtlü tekrar grupları içermektedir. Bu gruplar (AT)n, (GT)n, (ATT)n veya (GACA)n şeklinde 

gösterilmekte ve “n” ardışık tekrar sayısını belirtmektedir. Bitkilerde mikrosatelitler ortalama 6-7 

kilobaz’da bir bulunmaktadır.  



Mikrosatelitleri çevreleyen DNA dizileri genellikle aynı türün bireyleri arasında korunmuş 

olduklarından, farklı genotiplerde çakışan SSR’ların PCR primerleri ile çoğaltılarak seçimine izin 

vermektedir. Ardışık SSR tekrarların sayısındaki farklılık PCR sonucu farklı uzunlukta parça 

çoğaltımıyla sonuçlanır. Bu tekrarlar çok yakın tür ve çeşitler arasında dahi tekraralanan ünitelerinde 

sayısında değişikliğe yol açan mutasyonlar nedeni ile oldukça polimorfiktir. 

SSR tekniğinin bitkilerde genetik haritlama çalışmalarındaki kullanımı avantajlarından dolayı 

her geçen gün artmaktadır. SSR’lar yüksek oranda polimorfik olduklarından bitkilerde oldukça fazla 

bilgi verici bir özellik gösterirler. Kodominant bir belirteç olması da kullanım oranını artırmaktadır. 

Ayrıca SSR’lar bitki genomunda oldukça bol olup eşit bir dağılıma sahiptir. Mikrosatelitlerin en önemli 

dezavantajı yeni belirteç geliştirilmesinin güçlüğüdür. Bu da oldukça fazla işgücü gerektiren pahalı bir 

yöntemdir. 

Uygulama Alanları: Segregasyon analizi, yeni allel tespiti, harita temelli gen klonlama, tohum 

testleri, farklılaşma çalışmaları, yüksek çözünürlükte haritalama, genetik harita oluşturulması, 

karşılaştırmalı haritalar, F1 tanımlanması, parmak izi analizi.  

c. DNA SEKANS (DİZİ BİLGİSİ) KULLANIMINA DAYALI BELİRTEÇLER 

SNP (Single nucleotide polymorphism)  

SNP’ler  (Tek Nükleotit Polimorfizmi) yaygın olarak bireyler arasında DNA’daki tek nükleotit 

değişiklikleri olarak adlandırılır. Bu nokta değişikliklerini tespit eden yöntemler, bir veya birkaç bazlık 

küçük insersiyon ya da delesyonları da bulabilir. 

 

Geçmişte fenotipler protein sekansı, elektroforez, restriksiyon parça polimorfizmi (RFLP) ve 

mikrosatellitlerin yerine kullanılmaktaydı. DNA sekans analizi ve tek baz farklılıklarının tesbiti için 

yeni teknolojilerin kullanımıyla; bireyler arasındaki tüm DNA sekans farklılıklarının bulma yoluna 

gidildi. 

 

SNP’ler bitkilerde de son zamanlarda moleküler genetik uygulamalarında moleküler belirteç 

olarak kullanılmaya başlanmıştır.  Bu uygulamalar yüksek çözünürlükte genetik haritalama, harita 

temelli bağlantı analizi, genetik varyasyon analizleri, filogenetik analizler, kültivar tanımlanması, 

genetik kaynak karakterizasyonunu içerir. Ayrıca SNP’ler tarım ıslahı programlarında belirteç olarak 

kullanımı giderek artmaktadır. 

 

 

  


