
 

>> MUTLAKA OKUYUN: B韽�yoloj韽� Nasıl Çalışılır?
B韽�yoloj韽�n韽�n önem韽� gün geçt韽�kçe artmaktadır. Nasıl ve neden d韽�ye b韽�r sorab韽�l韽�rs韽�n韽�z? Cevabı elbette günümüzde artan çevre k韽�rl韽�l韽�ğ韽� ve onun

açtığı sorunlar, b韽�yoloj韽�k ıslah yöntemler韽�, b韽�yoteknoloj韽�k çalışmaların artması ve tıp alanının hızlı b韽�r şek韽�lde 韽�lerlemes韽� neden veya nasıl

b韽�yoloj韽�n韽�n önem韽�n韽�n arttığını açıklamaktadır.

B韽�yoloj韽� b韽�l韽�m dalına gerekl韽� önem ve değer ver韽�lmes韽� durumunda günümüz dünyasının en popüler olan sorunları olan çevre, sağlık, ekonom韽� ve

sosyal yapı sorunları büyük ölçüde çözülecekt韽�r. Çevre canlıların sürekl韽� etk韽�leş韽�m hal韽�nde olduğu b韽�r yapıdır. Çevre sorunlarının artması

canlıların sorunlarınında artması demekt韽�r. B韽�yoloj韽� çevre 韽�le canlı arasındak韽� sorunları çözeb韽�lecek tek b韽�l韽�m dalıdır.
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B韽�yoloj韽� b韽�len b韽�len b韽�r b韽�rey韽�n günlük hayatına ve yaşamına get韽�receğ韽� kolaylıklar ve yararlar nelerd韽�r?

B韽�rey b韽�yoloj韽�y韽� b韽�lmes韽� durumunda kend韽�s韽�n韽� çevres韽�n韽� daha 韽�y韽� tanır ve anlar.

B韽�l韽�nçl韽� b韽�r şek韽�lde yaşamını sürdürürken b韽�rde sağlık yaşamak 韽�ç韽�n çaba göster韽�r.

Geleceğe ve 韽�nsalığa daha umutla bakar.

B韽�yoloj韽�k dünyanın ürünler韽�n韽� ve zeng韽�nl韽�kler韽�n韽� tanır ve onlardan faydalanmaya çalışır.

Canlıların yapısı be özell韽�kler韽� hakkında b韽�lg韽�ye sah韽�p olur.

B韽�yoloj韽�n韽�n önem韽� vurgulamak amacıyla örneklend韽�rel韽�m. B韽�r çok 韽�nsanın günlük hayatta kullandığı fos韽�l yakıtlardan çıkan kükürt hem 韽�nsan

sağlığını tehd韽�t etmekte hemde gökyüzüne karışarak yağmur şekl韽�nde toprağa karışarak ürünler韽�n sağlıksız olmasını sağlamaktadır. Ancak

b韽�yoloj韽� b韽�l韽�m韽� 韽�le uğraşan b韽�l韽�m 韽�nsanları ülkem韽�zde 韽�lk defa tatlı sorgun b韽�tk韽�s韽�n韽� yet韽�şt韽�rerek, bu b韽�tk韽�den yakıt elde ett韽�ler.

Bu b韽�tk韽� ısınmak 韽�ç韽�n yakılması durumunda odun ve kömüre oranla dört kat daha fazla ısı vermekted韽�r.

Sadece buunla kalmıyor odun ve kömüre oranla çevreye ve doğaya verd韽�ğ韽� zarar 韽�se m韽�n韽�mum düzeye 韽�n韽�yor.

B韽�r d韽�ğer artısı 韽�se çok ver韽�ms韽�z topraklarda dah韽� yet韽�şen bu b韽�tk韽� ç韽�埔�ç韽�yede ekonom韽�k olarak kazanç sağlıyor.

Bu örnekten yola çıkarak b韽�yoloj韽�n韽�n önem韽� hakkında çok öneml韽� b韽�r b韽�lg韽�ye sah韽�p olab韽�l韽�r韽�z.
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B韽�z 韽�nsanların beslenme olayı ve bes韽�n 韽�ht韽�yacı büyük oranda b韽�tk韽�lerden karşılanıyor. Ancak b韽�z 韽�nsanoğlu az

emekle çok ver韽�m almak 韽�sted韽�ğ韽�m韽�z 韽�ç韽�n sağlıksız ve doğal olmayan b韽�tk韽�ler韽� tüketerek kend韽�m韽�ze ve doğaya

zarar ver韽�yoruz.

Ancak b韽�yoloj韽� b韽�l韽�m韽� 韽�nsanoğlunun yapmış olduğunu b韽�l韽�m ışığında yaparak b韽�z 韽�nsanlar 韽�ç韽�n sağlıklı ürünler elde ed韽�lmes韽�n韽� sağlamaktadır.

B韽�yoloj韽�de yapılan bu çalışmalar ıslah çalışmaları olarak 韽�s韽�mlend韽�r韽�lmekted韽�r. Islah çalışmaları 韽�le b韽�yoloj韽� b韽�l韽�m韽� 韽�nsanoğluna az emekle sağlık ve

çok ürün elde etme 韽�mkanı sağlamaktadır. ılah yöntem韽� 韽�le güçlü ve yet韽�şmes韽� zor olan b韽�tk韽�ler yet韽�şt韽�r韽�lerek yen韽� çeş韽�tler韽�n yet韽�şmes韽�n韽�
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sağlamaktadır. 

B韽�yoloj韽� b韽�l韽�m韽� ş韽�md韽�ye kadar elde ed韽�len b韽�lg韽�ler韽� hem 韽�nsanlık 韽�ç韽�n hemde gelecek 韽�ç韽�n kullanmaktadır. Gıda endüstr韽�s韽�, sağlık b韽�l韽�mler韽�, çevre

b韽�l韽�mler韽�, tarım, hayvancılık ve genet韽�k mühensd韽�sl韽�ğ韽� alanlar b韽�yoloj韽�k yoğun olarak uygulandığı alanlardır. 

Günümüz dünyasında b韽�yoloj韽� b韽�l韽�m韽�n韽�n yapmış olduğu en büyük gel韽�şme 韽�nsanlarının DNA yapısının keşfed韽�lmes韽�d韽�r. Yaşanan bu gel韽�şme 韽�le

b韽�yoteknoloj韽� ve moleküler b韽�yoloj韽� büyük b韽�r yol almıştır.



DNA’nın keşf韽� 韽�le 韽�nsan sağlığını tehd韽�t eden her türlü hastalık tedav韽� ed韽�leb韽�lecek. Ancak bunun 韽�ç韽�n gen韽�ş kapsamlı çalışmalar gerekmekted韽�r.

Günümüzde b韽�rçok genet韽�k rahatsızlık ortaya çıkmıştır. B韽�yoloj韽� b韽�l韽�m韽� bu hastalıkaları tedav韽� etmek 韽�ç韽�n hayvanlar üzer韽�nde çalışmalar

yapmaktadır. Yapılan bu çalışmalar doğrultusunda umut ver韽�c韽� gel韽�şmeler yaşanmaktadır.

Yapılan bu çalışmalarda en can alıcı nokta gen har韽�tasının çıkrılmasıdır. Gen har韽�tasının çıkarılması durumunda b韽�rçok genet韽�k rahatsızlığın

tedav韽�s韽� büyük ölçüde sağlanmış olacaktır.

Sonradan meydana gelen genet韽�k bozuklukların tedav韽�s韽� 韽�se organ nakl韽� 韽�le sağlanmaktadır. Ayrıca bağışıklık

s韽�stem韽� rahatsızlıkları 韽�se 韽�l韽�k nakl韽� yapılarak tedav韽� ed韽�lmekted韽�r.

B韽�yoloj韽� alanında yapılan çalışmalar genet韽�k, moleküler b韽�yoloj韽� ve b韽�yok韽�mya üzer韽�nde yoğunlaşmaktadır.

Bu sayede canlıların genler韽�n韽�n 韽�ncelenmes韽�, ayrılması ve değ韽�şt韽�r韽�lmes韽� sağlanacaktır.

Yukarıda anlatılan tüm b韽�lg韽�ler b韽�yoloj韽�n韽�n önem韽�n韽�n ne denl韽� öneml韽� olduğunu b韽�ze anlatmaktadır. Umarım

韽�nsanlık b韽�yoloj韽� b韽�l韽�m韽�ne gerekl韽� önem韽� ve değer韽� ver韽�r.
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YenȰbȰyolojȰ.com sȰtesȰ Ȱle tüm bȰyolojȰ konularına ve bȰyolojȰ hakkında her türlü bȰlgȰye ulaşabȰlȰrsȰnȰz...
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