
Gen Mühendisliği ve klonlama 

Moleküler biyologlar, canlı hücredeki moleküllerin, hücre yapısı ve 

fonksiyonuna nasıl katıldıklarını anlamak isterler. Proteinler hücrenin yapı 

taşlarını oluştururlar ve bunlar da genlerin ürünüdürler. Moleküler biyologlar 

dikkatlerini, proteinlerin yapı ve fonksiyonlarını veya onları kodlayan genlere 

odakladılar. 

Ökaryotik türlerde, bir hücre binlerce farklı protein oluşturur. Bunların hepsinin 

üstesinden gelmek oldukça zordur. Bu yüzden genleri tek tek ele alarak çalışmak 

daha kolaydır. Bunun içinde en iyi yöntem o proteini kodlayan genin 

klonlanmasıdır. 

Gen klonlama: Bir genin birçok kopyasını oluşturma ve izolasyonunu ifade eder. 

Bir genin klonlanması için gerekli laboratuar yöntemleri 1970 lerde 

bulunmuştur. Bu tekniklerin geliştirilmesiyle bulunan yöntemler hücre 

biyologları, biyokimyacılar, bitki biyologları, mikrobiyologlar ve 

biyoteknologlar tarafından kullanılmıştır. 

Klonlama çalışmaları 2 DNA molekülünü kapsar. 

1- Kromozomal DNA 

2- Vektör DNA  

Gen klonlanmasın da genin kaynağı geni taşıyan türün kromozomal DNA sıdır. 

Örneğin fare hücresinden β-globin geninin klonlanması istenirse bu durumda 

fare kromozomal DNA sı klonlama çalışmalarında ihtiyaç duyulan DNA nın bir 

tipini oluşturur.  

Kromozomal DNA yı hazırlamak için ilk olarak organizmadan hücresel doku 

elde edilir. Kromozomal DNA nın hazırlanması için hücrenin parçalanması, 

DNA nın çıkartılması ve saflaştırması için biyokimyasal yöntemler uygulanır. 



 

2. tip DNA ise vektör DNA olarak bilinen özel DNA parçasıdır. Vektör DNA 

nın amacı klonlanacak olan DNA parçasının taşınmasında görev yapmaktır. 

Vektörün en büyük özelliği içinde bulunduğu hücrede (konak hücre) 

çoğalabilmesidir. Böylece taşıdığı gen de onunla birlikte çoğalacaktır. 

 

Vektörün kaynağı nedir? 

2 doğal kaynaktan elde edilir:  

 

Birinci kaynağı, Plasmid ler 

 Plazmidler, çoğu bakteri türünde bulunan, ancak her suşta bulunmayan 

halkasal veya süper sarmallı DNA molekülleridir. 

 Plazmitler, küçük moleküllerdir; bu açıdan bir karşılaştırma yapılırsa, 

bakteriyel kromozomun %20'si ile %4'ü arasında büyüklüklerde olduğu 

görülür.  

 



 

Plasmid niçin önemlidir? 

 

 1. mikrobiyal genetikte kısmi diploidlerin yapılmasına yönelik 

çalışmalarda ve  

 2. Genetik mühendisliğinde klonlama vektörü olarak kullanıldıkları için 

önemlidirler  

 

 Plazmid vektörleren enfazla 10 kb yabancı DNA alabilir. 

 Kullanan ilk plazmid vektör pBR322 olarak adlandırılmıştır. 

 Bu vektör 4361 bp  

 
 

 



Plazmid tipleri 

 1. F ; Fertilite veya Eşey Plazmidleri:  

 2. R ; Direnç Plazmidleri, konakçıyı bir veya daha fazla antibiyotiğe karşı 

dirençli kılar. Bu tip plazmidler, transfer edilerek başka hücrelerin de 

direnç kazanmasına yol açabilirler. genellikle, bir grup kombinasyonla, 

ampsilin (amp), kloramfenikol (Cam), streptomisin (Str), kanamisin (Kan) 

ve sulfonamid (sul) direnç genlerini taşırlar 

 3. Col; Kolisinojenik Plazmidler:  Col plazmidleri, "kolisin" adını alan bir 

grup proteinin sentezinden sorumlu genleri içerirler. Kolisinler,yakın 

suşlardan aynı tip Col plazmidini taşımayan bakterileri öldürme 

özelliğindedirler. Öldürme mekanizması, Col plazmidinin tipine göre 

değişiklik gösterir. 

 

Diğer plazmidler 

 E.coli Ent plazmitler :zararsız bakterilere girerek onları patojen hale 

getirirler., ve diareye sebep olan enterotoksinlerin sentezini sağlarlar. 

 Hly adında bir plazmid (hemoliz yapan plazmid), domuzdan izole edilen 

E.coli'lerde bulunmuştur.Herhangi bir patojeniteye sebep olduğu 

görülmemiştir. 

  Pseudomonas türü, yüzlerce çeşit organik bileşiği karbon kaynağı olarak 

-özellikle, toluen, oktan gibi zehirli olanları- kullanabilmektedir. Bu 

metabolik yetenek, degredasyon plazmidleri tarafından sağlanır. 

  Toksik metal iyonlarına karşı direnç sağlayan plazmidler, direnç 

sağladıkları iyonun var olduğu ortamda bulunurlar. Hg++ iyonlarına karşı 

direncin biyokimyasal mekanizması iyi plazmitte bulunan ve Hg++ 



iyonlarını metalik merküriye çeviren redüktaz enzimi sayesinde 

gerçekleşir. 

Viral vektörler 

Vektörlerin ikinci kaynağı ise Virüs DNA sıdır. 

Virüsler canlı hücrelere girebilirler ve çoğalabilirler. Şayet bir kromozomal gen 

viral genom içerisine sokulacak olursa, gen virüs DNA sı ile birlikte 

replikasyona uğrayacak ve çoğalacaktır. 

  

 

Lambda fajının orta bölgesi, bakteri içinde bir üreme için gerekli değildir. Bu 

bölge, başka bir gen ile yer değiştirebilir. Yani, fajın ortası çıkarılarak buraya 

yabancı gen aktarılabilir. Böyle bir değişme de fajda zararlı bir etki yaratmaz.  



 

 

Bunlardan başka yine plasmid ve viral vektör kombinasyonları ile oluşturulmuş 

vektörlerde mevcuttur. 

Kosmid Vektörler: Cosmid = Virüse ait Cos bölgesi + Plazmid 

1. Kosmid vektörler, bir bakteriye ait ve replikasyon orijin bölgesine ( Ori c) 

sahip plasmidle, buna birleştirilmiş lambda fajı yapışkan ucundan (cos, 

cohesive ends) oluşturulmuş hibrit vektölerdir. 



 

 

BAC vektörler (Bakteri yapay kromozomu) 

1. BAC E. Coli F faktör plasmidinden geliştirilmiştir.  

2. İnsan genom projesinde oluşan zorluklardan dolayı geliştirilmiştir. 

3. İlk basta YAC’lar kullanılmış ama YAC’larda oluşan kimerizim ve stabil 

olmamasından ve DNA nın tekrar elde edilmesi zor olduğundan ve çalışan 

bilim adamlarının E.Coli’nin sistemini iyi bilinmesi ve çalışması daha 

kolay olduğundan dolayı geliştirilmiştir. 

YAC (Maya yapay kromozomu) 

Bu vektörler maya hücresi içerisinde çoğalabilirler. 

Bunlar 3 önemli yapı taşına sahiptirler. 

1. Sentromere 

2. Telomerlere 

3. Replikasyon başlatma bölgesine 



 

 

DNA vektöre nasıl sokulur? 

Burada önemli bir olayda DNA nın vektör içerisine sokulabilmesidir. Bunun 

için DNA nın kesilmesi gerekir. Restriksiyon enzimlerin bulunması bu sorunu 

çözmüştür. Bu enzimler DNA da özel baz dizilerine bağlanır ve DNA nın her iki 

ipliğini de keserler. 

Bu enzimler birçok farklı bakteri tarafından doğal olarak yapılmaktadır. Bu 

enzimlerin amacı bakteriyi yabancı DNA saldırılarından korumaktır. 

Bakterilerde yapılan çalışmalar sonunda yüzlerce restriksiyon enzim 

bulunmuştur ve bugün bunlar ticari olarak satılmaktadır. 

DNA manüplasyonunda kullanılan enzimler 

1-DNA Polimerazlar: 

Nükleotidlerin polimerizasyonunu katalizleyen enzimdir.Bu enzim DNA nın tek 

ipliğini kullanarak deoksiribonukleotidleri 3’ ucuna kademeli olarak ilave eder 

ve ipliğin uzamasını sağlar. Burada DNA polimeraz DNA ipliğini kalıp olarak 

almıştır. RNA ipliğini kalıp olarak kullanan DNA polimeraz ise Ters 

transkriptaz olarak tanımlanır. Bu bir RNA ipliğinden bir DNA ipliğinin 

yapımını sağlar. 



 

3 tip DNA polimeraz bulunur.  

 1-Pol.I, DNA daki zararların onarımında, RNA primerin 

uzaklaştırılmasında ve meydana gelen boşlukların doldurulmasında iş görür. 

 2-Pol II, bununda DNA nın onarımında görev yaptığı kabul edilmektedir 

 3- Pol III, replikasyondan sorumlu esas enzimdir. 

DNA polimerazlar bir ipliğin sentezini başlatamazlar. Bunların sentez 

yapabilmeleri için serbest bir 3’ uca gereksinim duyarlar. Bu durumda serbest 3’ 

uc RNA polimeraz enzimi ile yapılan yaklaşık 10 nukleotidlik bir dizi ile 

sağlanır bu diziye primer denir. 

 
 



2-RNA polimeraz: 

 Bu enzim bir DNA ipliğini kalıp olarak kullanıp bir RNA ipliği meydana 

getirir. RNA polimeraz temelde DNA polimerazla aynı temel özelliklere 

sahiptir. 

 

3-DNA ligaz: 

Bu enzimler 5’-PO4 ve 3’-OH grupları arasında fosfodiester bağı oluşturur. 

Nukleotidleri birbirine bağlarlar. 

 



4-Nükleazlar 

Bunlar fosfodiester bağlarını yok eden fosfodiesteraz cinsi enzimlerdir. İşlevleri 

bakımından iki gruba ayrılırlar. 

1- Eksonükleazlar { Hidroliz reaksiyonu için serbest bir uca gereksinim 

duyarlar}. 

2- Endonukleazlar { Böyle bir gereksinim duymazlar} 

Eksonükleazlar 

 

Etkilerini göstermek için bir zincir ucuna gerek duyarlar. Tek yada çift zincirli 

halkasal DNA larda etkili değildirler. 

Bunlar kesme yönlerine göre 2 tip mevcuttur.  

5’→3’  olanlar 

ve 

3’→5’  olanlar 

Endonukleazlar 

Çift zincirli DNA da özel dizileri tanıyan ve her iki ipliğinde kesme yapan 

enzimlerdir. 

Bu enzimlerin görevi:  yabancı DNA ları kesip atmaktır  

Restriksiyon enzimleri 3 grup altında toplanır 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Adı 

 

İşlevi 

Tanıma yeri/ 

Kesme bölgesi uzaklığı

I. Tip Restriksiyon-Metilaz 

3 alt birime sahip 

R: Restrksiyon 

M: Metilaz 

S: Hedefi tanıma 

~1000 bç ötede 

Tip II 

Rekombinant DNA 

tekniklerinde 

kullanılır 

Restriksiyon 

Küt uclu veya  

yapışkan uclu 

Aynı yerde 

4-6 bç lik palindromik 

dizilerdir 

Tip III   

ATP ye ihtiyaç 

vardır. 

Restriksiyon-Metilaz 

İki alt birim mevcut 

R: restriksiyon 

MS: Modifikasyon ve 

tanıma 

24-26 bç ötede 

 

 

Tip II Restriksiyon endonukleazlar İki tip kesme şekli gösterir 

1. Kör uc oluşturarak kesme 

2. Yapışkan uc oluşturarak kesme 



 

 

 

 

Ribonukleazlar 

Bu enzimler RNA ların işlenmesinde önemli görevler yaparlar. 



1- Primer transkiptin olgun RNAya  geçmesinde RNA ya ilaveler yapmak 

veya çıkarmak 

2- İntronların kesilip çıkarılmasını sağlamak 

3- Fosfataz bağlarının hidrolizini sağlamak VB. 

 

Bunlar da 2 tipe ayrılırlar 

Endoribonukleazlar ( Zincir içindeki bağları keserler) 

5’→3’  ve 3’→5’ yöne kesme yapanları mevcuttur 

Ekzoribonükleazlar 

RNA nın ucundan nukleotidleri ayırırlar 

 

Artık bir genin klonlanması için elimizde her türlü aletimiz mevcuttur. 

Farz edelim ki elimizde ampR ve lac Z genini taşıyan bir plasmid vektörümüz ve 

kromozomal DNA mız var. Her ikisi de aynı restriksiyon enzimi ile kesilir, 

böylelikle plasmid de ve kromozomal DNA da meydana gelen kesik uçlar aynı 

yapışkan uçları içerecektir. Kromozomal DNA kesilmesi sonucu çok sayıda 

fragment meydana gelir. Biz içinde β-globin genini içeren DNA parçasını 

plasmide sokmak istiyoruz, bunu plasmide girip girmediğini bu genin 

çalışmasıyla anlayabiliriz. Bu çalışma esnasında bu geni içermeyen birçok 

fragment plasmide girecektir ancak seçici besi yeri ile bu genin girip girmediği 

anlaşılabilir. 

 

Burada farklı bağlanmalar oluşabilir. 

1. Vektör tekrar kendine bağlanabilir 



2. Vektöre kromozomal DNA bağlanabilir. Bu β-globin geni içerebilir veya 

içermez 

Vektörün E. coli (konak) hücresine transferi için, bakteri hücresi ile uyumlu 

olmalıdır. Eğer uyumlu ise buna kompotent hücre denir. Vektör bakteriye 

transfer olabilir. Şayet değilse bazı deterjantlarla hücre kompotent hale 

getirilmelidir. Bu olaya TRANSFORMASYON denir. Bakterinin plasmidi alıp 

almadığı işret genleri ile anlaşılabilir. Burada plasmid konağa girmişse bu 

bakteri amp içeren besi yerinde yaşayabilir. Çünkü plasmidle birlikte amp direnç 

geni de bakteriye aktarılmış olmaktadır. 

Plazmidi alan hücrelerde iki tiptir 

1. Kromozomal DNA yı içerenler 

2. Kromozomal DNA yı içermeyenler.  

Bunun içinde plasmidin yapısında bulunan Lac Z geni sayesinde anlayabiliriz. 

Kromozomal DNA bu genin içerisine sokulmaktadır. Bu gen β-galaktozid 

enzimini kodlamaktadır. Kromozomal DNA bu gen içerisine sokulduğunda artık 

bu enzim üretilemez. ve bu durumda olan bakteri hücreleri beyaz koloni 

oluştururlar. Kromozomal DNA içermeyenlerde genin yapısı bozulmadığı için 

koloniler mavi renkli olurlar. Beyaz koloniler insan kromozomal DNA sını 

içeren kolonilerdir. Bundan sonraki aşama ise β-globin genini içeren koloninin 

bulunmasıdır. 

 



 

 

 

 

 

 



Organizma Klonlanması 

Bir başka klonlama ise bu anlattıklarımızdan tamamen farklı olan Organizma 

klonlanmasıdır. Bu iki veya daha fazla genetik olarak aynı olan bireylerin 

meydana gelmesini ifade eder. Bu olay doğada da meydana gelmektedir. Tek 

yumurta ikizleri aynı döllenmiş yumurtadan gelen genetik klonlardır. 

Araştırıcılar gelişimin erken safhasında memeli embiryosunu alabilir ve 

hücreleri ayırabilir ve uterusa yerleştirebilir ve genetik bakımından aynı olan 

birçok birey elde edebilirler. 

Bitkilerde klonlama oldukça kolay olarak meydana gelmektedir. Bitkiler 

somatik dokulardan klonlanabilir. Bitkiden bir parçalar kesilip uygun büyüme 

hormonuna konursa genetik bakımından birbirinin aynı olan bitkiler elde 

edilebilir. Bu yaklaşım memeliler için mümkün değildir. 

Uzun yıllar bilim adamlarının görüşü memelilerin somatik hücrelerindeki 

kromozomların genetik değişmeye uğramadığı yolundaydı. Bu hipotezin doğru 

olamadığı ispatlandı. 1997 de Ian Wilmut ve arkadaşları koyunun somatik 

hücresini kullanarak klonlama yaptılar (Dolly). 

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi Dolly yaratıldı. 

Dolly güncel yaşının gösterdiğinden genetik olarak daha yaşlı olabilir . 

Memelilerde somatik hücrelerdeki kromozomlar her bölünmede kısalma 

eğilimindedirler. Bundan dolayı yaşlı bireylerin somatik dokuları genç bireylere 

mukayese ile kısa kromozomlara sahiptirler. Bu kısalmanın üreme hücrelerin de 

meydana gelmediği görülmektedir. Dolly 3 yaşındayken kromozomları 

incelendiğinde 9 veya 10 yaşındaki koyunla aynı yaşta idi. 

Fare de ve sığırlarda yapılan araştırmalarda zıt sonuçlar ortaya çıktı. Klonlanmış 

hayvanların telomerlerinin doğru uzunlukta olduğu görüldü. Örneğin klonlama 

dolly de yapılan yöntemle, farede birbirini izleyen 6 generasyon için yapıldı. 

Altıncı generasyonun klonlanmış faresi normal telomerlere sahipti. Somatik 



hücrelerle ile klonlama birbirini izleyen döllerde telomerlerin uzunluğu üzerinde 

bir etkiye sahipse bunu araştırmak gerekli olacaktır. 

Dolly nin başarısı klonlamanın mümkün olduğunu göstermiş olmasıdır. Son 

yıllarda çeşitli memelilerin somatik hücrelerden klonlama yapmak mümkün hale 

gelmiştir. Bu bize birçok alanda pratik uygulamalar sağlamaktadır. Canlı 

stoklarına göre, klonlama çiftçilere genetik açıdan daha homojen kaliteli hayvan 

üretme imkânı verecektir. Bu ziraatçılar için bir avantaj olabilir. 

 



 


