
PROTEİN 
SENTEZİ





RNA çeşitleri

mRNA rRNAtRNA



Protein sentezi iki ana basamakta gerçekleşir.

• DNA’daki şifreye uygun olarak mRNA sentezinin gerçekleştiği  
transkripsiyon (yazılma) evresi,

• mRNA’daki şifreye uygun olarak polipeptidin sentezlendiği 
translasyon (okuma) evresidir.



TRANSKRİPSİYON

DNA’dan RNA polimeraz ile mRNA
sentezine transkripsiyon (yazılma) 
denir.
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NEDEN ÜÇLÜ ŞİFRE





BAŞLANGIÇ KODONU

AUG kodonudur ve metiyonin amino asidini şifreler.

DURDURMA (STOP) KODONLARI

UAA, UAG ve UGA

Hiçbir amino asidi şifrelemez.

Bu kodonlar, protein sentezini durdurma görevini yerine getirir. 
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• Protein sentezi sırasında durdurucu kodonlara karşılık 
amino asit ve tRNA gelmez. 

• Bu nedenle 64 çeşit kodonun 61 tanesi, 20 amino asidi 
kodlamaktadır.

• Geriye kalan üç kodon ise hiçbir amino asidi kodlamaz.
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TRANSLASYON (OKUMA)



































POLİZOM



• En fazla bulunabilecek kodon

çeşit sayısı kaçtır ?

• En fazla bulunabilecek antikodon

çeşit sayısı kaçtır?

Bir hücrede;



Toplam 600 nükleotitten oluşan bir genin 
kontrol ettiği protein sentezinde 
a) En fazla kaç tane amino asit kullanılır? 
b) En fazla kaç çeşit amino asit kullanılır?
c) En fazla kaç tane tRNA görev yapar? 



100 amino asitlik bir A proteini sentezi sürecinde;

• Sentezde görev alan m-RNA 

sayısı kaçtır?

• Üretilen m-RNA’daki en fazla 

kodon çeşit sayısı kaçtır?

• Üretilen m-RNA’daki kodon

sayısı kaçtır?



100 amino asitlik bir A proteini sentezi sürecinde;

• Üretilen m-RNA’daki nükleotit

sayısı kaçtır?

• Şifreyi veren gen bölgesindeki 

nükleotit sayısı kaçtır?

• Şifreyi veren DNA’daki 

nükleotit sayısı kaçtır?



100 amino asitlik bir A proteini sentezi sürecinde;

• Sentez sırasında kullanılan t-RNA 

(antikodon) çeşit sayısı kaçtır?

• Sentez sırasında kullanılan t-RNA 

sayısı kaçtır?

• Sentez sırasında kullanılan r-

RNA sayısı kaçtır?



100 amino asitlik bir A proteini sentezi sürecinde;

• Sentez sırasında kullanılan amino 

asit çeşit sayısı kaçtır?

• Sentez sırasında kurulan peptit

bağı çeşit sayısı kaçtır?

• Sentez sırasında kurulan peptit

bağı sayısı kaçtır?



100 amino asitlik bir A proteini sentezi sürecinde;

• Üretilen m-RNA’daki minimum 

kodon çeşit sayısı kaçtır?

• Sentez sırasında kullanılan 

minimum antikodon çeşit sayısı 

kaçtır?
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