
Giriş 
 Biolojik bilimler içinde belkide en heyecan verici saha genetiktir. bu bilim 
dalı generasyondan generasyona aktarılan özelliklerin kalıtımı ile ilgilenir. 
Genetik canlıların çeşitli özellikler bakımından gösterdikleri varyasyon nedenini 
ve bu vasıfların dölden döle nasıl intikal ettiğini inceleyen bilim dalıdır. 

 Genetik terimi yunanca Gennan= doğurmaktan gelmektedir. Esas itibariyle 20’ci 
yüzyılın ürünü olan bu bilim dalı özellikle aslında 1860’larda elde edilen mendelin 
bulgularının 1900’larda yeniden elde edilmesi ile ilerleme sağlamıştır.  

Bugünkü bilgiler tüm organizma çeşitleri için ırsiyette rol oynayan mekanizmanın 
oldukça benzer olduğunu göstermektedir. Ancak Genetikçinin kalıtıma ilişkin 
gerçeklerin anlaşılması hakkındaki görevi henüz tamamlanmamıştır.  

Diğer bilim dallarında olduğu gibi herhangi bir kalıtım prensibine ilişkin verilen 
bir cevap yeni soruları ortaya çıkarmaktadır. Genetik sokaktaki insan içinde ilgi 
çeken bir daldır. İnsanlar aralarında bir çok özellik bakımından farklar olduğunu 
gözlemektedir. 

İnsanlar sahip oldukları bazı özelliklerin ebeveynlerinden birinde ikisinde ya da 
hiç birinde bulunmadığını gözlemektedirler. 



 Diğer bir deyişle bazen ana ve babada bulunmayan özelliğin yavrularda 

görülmesi olgusu insanın ezeli merak kaynağını oluşturmuştur. Mesela saç rengi, göz 

rengi, kıvırcık ya da düz saç, boy, akıllılık, kellik gibi birçok özellik bakımından 

yukarıda belirtilen olgular yaygın şekilde gözlenebilir. Aynı şekillerde kulak lobunun 

şekli, dili uzun ekseni ortada olacak şekilde kıvrılabilme yeteneği, 

Phenylthıocarbamıde (PTC) denilen kimyasal maddenin tadını alabilme yeteneği, 

kırmızı-yeşil-renk körlüğü, hemofili (Kanama hastalığı), 6 el yada ayak parmaklığı 

insulin üretebilme yeteneği (bu yeteneğin eksikliği hastalık sebebidir) gibi özellikler ise 

nadir karşılaşılan örneklerdir. Bu özelliklerin bazıları morfolojik nitelikte diğerleri 

fizyolojik niteliktedir. Kendiniz arkadaşlarının ve ailelerinin de benzerliğin derecesine 

göz atacak olursanız böyle bir çok ırsi özellikler ortaya koyabilirsiniz. Genetiğin 

tarihçesini vermek elinizdeki ders notlarının kapsamı dışındadır. Ancak kısaca göz 

atmakta yarar vardır. İnsan oğlu kendi yaşamı için gerekli hayvan ve bitkilerin daha 

gelişmiş varyetelerini elde etmek için çaba göstermiştir. Diğer bir deyişle insan oğlu 

önceleri bu çabasının sonuçlarına bu sonuçların mekanizmasının anlaşılmasından 

daha çok önem vermiştir. Elde edilen sonuçların mekanizması sonucunda bir çok 

yanlış kavramların daha önceleri kabul gördüğünü görüyoruz. 

 Genetik konusunda daha önceleri ileri sürülen teoriler başlıca üç sınıfa ayıra-

biliriz. 

1) Buharlar ve Sıvılar 

2) Önceden şekillenme (preformasyon) 

3) Partiküller (parçacıklar) 



Yunan felsefeci Pısagor (İ. ö. 500) çeşitli organlardan 

türeyen buharların (gazların) yeni bir bireyi oluşturmak 

üzere birleştiğini düşünmüştür. Hipokrat' a göre ise (İ. ö 

400) üremede rol oynayan madde organizmanın vücudunun 

çeşitli kısımlarının bir karışımıdır. Bu karışım üreme 

hücrelerinde tohumda yoğunlaşmış olarak döllere intikal 

eder. Bu görüş Karışım teorisi olarak da bilinir. Gene yunan 

düşünürü Aristo (İ. ö. 350) oldukça saflaşmış kan olarak 

tanımladığı ersuyunun hayat verici etkisi üzerinde 

durmuştur. Aristo hipokrata benzer görüşler ileri 

sürmüşsede hipokrat'tan farklı olarak tohumların vücudun 

bütün kısımlarını taşımadığını öngörmüş ayrıca ana ve 

babanın döle verdiği payın eşit olmadığını kalıtımda babanın 

rolünün daha fazla olduğunu düşünmüştür. Aristo ana döl 

için madde sağlar baba can verir demiştir. Bu görüşe 

"Spermist görüşú" denir. Dölün vasıfları üzerinde babanın 

rolünün daha fazla olduğunu inanan görüşe spermist görüş, 

ananın rolünün daha fazla olduğuna inanan görüşe "Ovist 

görüş" denir. 17’inci YY’da sperm ve yumurtanın keşfi ile 

Hollandalı bilim adamı cinsiyet hücrelerinin bir yetişkin 

bireyin minyatörünü içerdiğini düşünmüştür. Bu devre ait 

literatürlerde böyle bir varsayıma ilişkin çizimlerede 

rastlanmaktadır. (şekil: 1.1) 

şekil 1.1. Sperma 

hücresindeki bir 

insanın minyatürü 

“Honıunculus” 



 Bu şekildeki preformasyon teorisi 18. YY kadar sürmüştür. Alman bilim 

adamı Wolff’un tavuk yumurtasında böyle bir önceden şekillenmiş embriyo 

bulunmadığını deneysel olarak göstermesi ile bu görüş terk edilmiştir. Daha sonraları 

Epigenesis görüşü ileri sürülmüştür. Bu teoriye göre bir organizmanın gelişmesi ile 

oluşan doku ve organlar onun orjinal yapısında yoktur. Organlar özel bir dokunun 

aşamalı olarak değişimi ile meydana gelirler. Fransız bilim adamı Maupertuıs 18. YY 

başlarında küçük parçacıklar görüşünü ileri sürmüştür. Bu görüşe göre her vücut 

kısmından gelen küçük bir parçacık seksüel çoğalmada bir araya gelip yeni bireyi 

oluşturmaktadır. Araştırıcı bazı hallerde erkek ebeveynden gelen parçacığın dominant 

bazı hallerde ise dişiden gelen parçacığın dominant olduğunu önermiştir. Bir bakıma 

Maupertuis’in bugünkü bilinenlere yaklaştığı anlaşılmaktadır. Charles Darwin 19. 

YY’da kendi “Pangenesiz” teorisinde benzer hususları öne sürmüştür. Bu görüş 

aslında M.ö. 400’lerde Hipokratın görüşlerine paraleldir. Araştırıcı her vücut kısmının 

bir küçük parçacık (gemmules) ürettiğini bunların kendi kendilerine bölünüp 

çoğaldığını vücutta dolaştığını, tüm vücudun kanında bulunduğunu fakat sonuçda 

üreme organlarında yoğunlaştığını, toplandığını ifade etmektedir. Buna göre bir birey 

her iki ebeveynin bir harmanı (karışımı)dır. Gemmula'ların bir kısmı bazı hallerde 

birkaç generasyon uykuda kalabilir. Sonra gelişerek ilgili karakteri oluşturur. Bu 

kurama göre organın fazla kullanılıp kullanılmaması onun gemulalarını değiştirir. 

Ancak araştırıcı edinilmiş karekterlerinde kalıtlanabileceğinide düşünmüştür. bu 

görüşe göre şampiyon bir haltercinin çocuğununda güçlü kollarına sahip olması 

gerekir. 



Genetik çalışmalarda kullanılan organizmalar, genetik 

çalışma metodları ve genetik çalışma alanları 

 Tabi bu görüşün yanlışlığı kısa zamanda anlaşılmıştır. Alman bıolog 

Weısman farelerin kuyruklarını (22) generasyon kesmiş fakat döllerin gene 

kuyruklu olduğunu görmüştür. Weismann Pargenesis teorisi yerine germplazm 

teorisini önermiştir. Bu teori çok hücreli organizmada germplazm ve somotoplazm 

gibi iki tip doku olduğunu sadece germplazmadaki değişmelerin nesillere 

aktarıldığını öngörür.  Gözlenen çiftleştirme sonuçlarını açıklamak için yapılan 

bir çok çaba aynı anda tüm özellikler ele alındığından başarısız kalmıştır. Nihayet 

avusturyalı rahip Gregor mendel yaptığı melezleme çalışmaları ile özellikle 

kontrollu çiftleştirme sonuçlarının matematik sonuçlarını “parçacıklar” kavramı 

ile açıklayarak bugünkü genetik biliminin hızlı ilerleyişinin başlangıcını 

oluşturmuştur. Mendel bu parçacıkları “Faktör” olarak tanımlamıştır (şimdi biz 

bu faktörlere “Gen” diyoruz). 

 Mendelin denemeleri sonucunda ortaya koyduğu bulgular Mendel 

kanunları olarak ifade edilir bu kanunlara göre aynı karakterin iki ekstrem 

formuna halis saf hatların melezlerinden elde edilen döllerin tümü genotipleri 

birbirinin aynıdır. Bu olgu üniformite kanunu olarak ifade edilir. Böyle melez 

döller gamet meydana getirirken her gamet her özellik için bir çift olan allel 

genlerden sadece birini alır. Gametlerde hangi genlerin bir arada bulunacağı 

tamamiyle şansa bağlıdır.  



şekil 1.2. İnsanda 6 parmaklılık özeliiğin görülebilmesine ilişkin pedigri 



 Bir melez muhtemel her gamet tipini eşit oranda oluşturur. Bir melez 

kendilenir ise yada aynı genetik yapıda başka bireyle birleşirse elde edilecek dölde 

melezin hibritlik derecesine göre belli bir açılım görülür. Bu sonuçlar Segregasyon 

(Açılım) ve independent Asortment (Bağımsız çeşitlenme) gibi iki kanun halinde 

ifade edilir. Canlıların üreme mekanizmaları 19. yy'a kadar tam olarak 

anlaşılmamıştır. 17. yy boyunca, boş inançlar ve önyargılar kabul gödü. Ve birçok 

türün (Böcek, solucan, kurbağa veya fare) kendiliğinden oluşabileceğine inanıldı. 

Bu öğretiye göre, türler, kokuşmuş etten veya kirli çamaşırlardan doğuyordu 

(Kendiliğinden üreme, Sponton generasyon). İlk olarak italyan F. Redi (1626-

1698) cansız maddeden canlı varlık oluşamıyacağını ispat etti. Bu amaçla, bir ağzı 

açık, diğeri kapalı iki kapta et parçalarını bıraktı; ağzı açık olan kabın, hızla et 

kurtları ile dolduğunu gözlemledi. Bu kurtçuklar ancak, sineklerin etin üzerinde 

bıraktığı yumurtalardan çıkmış olabilird. (Buna rağmen Fransız L. Pasteur, her 

canlının bir başka canlıdan geldiğini ancak 200 yıl sonra, kabul ettirebilecekti). 17. 

yy'da üstün yapılı canlılarda önce tohumun sonrada dölütün içinde anne ve 

babaya ait döllerin karışık olarak bulunduğunu sıvı bir kitlenin mayalanması 

sonucunda oluştuğuna inanılıyordu. Ancak tohumun hangi dölden kaynaklandığı 

bilinmiyordu. YY'ın sonunda, spermada "Hayvancıklar" bulunduğu keşfedildi ve 

tohumun bunları taşıdığına inanıldı. 



 19. yy'da mikroskoptaki ilerlemeler, hücre teorisinin ortaya atılmasına yol 

açtı: Hücre ve bunun çekirdeği, yaşamın temel öğesini oluşturur. 1875'de, Alman 

O. Hertwig deniz kestanesinin döllenmiş yumurtasında iki çekirdeğin birleştiğini 

gözlemledikten sonra, yumurta ve spermatozoitlerin işlevlerini belirledi. Aynı 

çağda, E. Strasburger, hücre bölünmesinin (Mitoz) tarif etti ve ikiye ayrılan küçük 

cisimcikler (Kromozomlar) üzerinde durdu. Belçikalı E. Van Beneden, bağırsak 

solucanları ile yaptığı çalışmalar sonucunda, yumurta ve spermatozoitlerdeki 

kromozom sayısınının birbirinin aynı ve vücut hücrelerindekinin yarısına eşit 

olduğunu gös-terdi. Bu gözlemi ile eşey hücrelerindeki kromozom sayısının 

mitos'dan farklı bölünme olan mayoz bölünme ile yarıya indirgendiğini saptadı.  

 Avusturyalı keşiş, G. Mendel'in 19. yy'ın sonlarında bezelyelerle yaptığı 

melezleme (Çaprazlama) çalışmalarından sonra, 1905'de, Alman A. Weismann 

kalıtımda kromozom teorisini ortaya attı. Daha sonra Amerikalı araştırmacı T. H. 

Morgan, kalıtsal karakterler ile kromozomların dağılımı arasındaki bağıntıyı 

belirledi ve kromozomların genetik bilgiyi taşıdığını öne sürdü. Eşeyli üremenin, 

aynı yapısal süreç içinde belli bir türe çok çeşitlilik kazandıracağını belirtti. Anne 

ve Babadan kalıtım yoluyla geçen karakterler arasında o kadar fazla sayıda 

düzenleme ihtimali vardı ki, aynı türden hiçbir birey bir diğerine tıpatıp 

benzemez. Mendelin çalışmalarında kullandığı bitki olarak bezelyeyi seçmesi 

büyük bir şanşdı. Ancak bir bilim adamının dediği gibi şans ancak hazırlıklı 

dımağlara yardımcı olabilir. 



 Bu bitki gibi (pisim satıvum) genetik çalışmalar için  uygun bir organizmanın 

farkedilebilir özellikler bakımından farklı formları bulunmalı (varyasyon) ve gene 

böyle elverişli bir organizmanın rekombinasyon niteliğinde olması gerekir. Yani bir 

özelliğin bir ifadesi ile (göz renginin kahverengi hali) ile özelliğin diğer bir ifadesi 

(mavi göz rengi) arasında karşılaştırma yapabilmek için seksüel üreme sonucu olarak 

iki gametin dölllenmiş yumurta da (zigotla) kombine olabilmesi veya kombine olmuş 

bir özelliğin yuvrularda yeniden kombine (rekombine) olabilmesi gerekir. Genetik 

araştırmalar için elverişli organizmaların diğer nitelikleri ise çok sayıda döl 

verebilmesi, kısa hayat  devresi bulunması, kontrollu çiftleşmeye uygun olabilmesi, 

yürütülmesinin kolay ve masrafsız olabilmesi şeklindedir. Bezelye bitkisi, drozofilalar 

nisbeten bıldırcınlar yukarıdaki özelliklere sahipdir. Mendelin planlı çiftleştirme 

denemelerinin sonuçları daha sonraki bölümlerde verilecektir. Burada yeri gelmişken 

kontrollu çiftleştirmenin imkansız olduğu hallerde kullanılan pedıgri analizlerine 

ilişkin bir örnek verelim. aşağıdaki pedıgri çok parmaklılık (6 parmaklılık) kalıtımını 

incelemek üzere verilmiştir. 

 Bu pedigrilerde generasyonlar romen rakamı ile, bireyler normal rakamları 

ile gösterilir. Gene böyle pedigrilerde kareler erkekleri daireler dişileri gösterir. Böyle 

pedıgrilerde evlilikler böyle iki kare ve daire arasında ortadan yatay çizgi ile gösterilir. 

Pedigrilerde incelenen bir özelliği gösterenler tarama ile göstermeyenler açık ile 

belirtilir. Pedigrilerde kardeşler daire ve karelerin üstünden bir yatay çizgi ile 

birleştirilerek belirtilir. Diğer bir değişle genetik çalışma metodları kontrollü 

çiftleştirme deneyleri ve pedigri analizleridir. 



 Genetik çalışmalar da yukarıda belirtilen kontrollu çiftleştirme 

sonuçların analizi ve pedigri analizleri sonuçlarının incelenmesinde istatistiki 

analizlerden yararlanılır. özellikle yapılmamış çaprazların sonucunun tahmini ve 

belirli bir genetik mekanizma teorisine ilişkin güven derecesinin ortaya 

konulmasında istatistik analizlere başvurulur. Tasfiri genetik ile ilişkin bir çok 

bulgunun elde edilmesinden sonra araştırıcıların ilgileri irsiyetin ne olduğu 

sorusuna değilde nasıl olduğu sorusunun cevabına yönelmiştir. Böylece kalıtım 

modeli ile hücrelerin yapı ve davranış nitelikleri arasındaki paralellikler 

araştırılmış ve Sitoloji ilimi populerlik kazanmıştır. Bu konudaki önemli bir bilim 

adamı olan “Sutton” 1902’de kromozomların davranışlarının mendel kalıtım 

kurallarının temelini oluşturduğu sonucuna varmışlar. Daha sonraları özellikle 

meyva sineği Drosophilada, mısır bitkisinde ve labaratuvar farelerinde yapılan 

çalışmalarla genetik haritalar çıkarılmış hangi özelliğin hangi komozonun 

neresinde olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonraları genetikçilerin ilgileri 

genin moleküler yapısını anlamaya yönelmiş ve bugünkü seviye elde edilmiştir. 

 Netice olarak insan genetiği, populasyon genetiği, ekolojik genetik, 

sitogenetik, kalitatif genetik, kantitatif genetik, moleküler genetik, gen teknolojisi, 

DNA teknolojisi gibi çeşitli alt çalışma alanları oluşmuştur. 



 Bu süreçte klasik genetik; mendel prensipleri, krozomal kalıtım, mayoz ve 

mitoz bölünme, cinsiyetin belirlenmesi, cinsiyete bağlı kalıtım, kromozom 

haritaları, sitogenetik, kromozamal sayosal değişmeler ile ilgilenir. 

 Moleküler genetik ise ; DNA’nın fiziksel ve kimyasal yapısı, replikasyonu, 

transkripsiyonu, translasyonu, ekspresyonu, klonlanması, mutasyonu, tamiratı, 

kromozom dışı kalıtımla ilgilenir. Moleküler genetik, rekombinant DNA 

teknolojisi (genetik mühendisliğinide) inceler. 

 Populasyon genetiği ise ; Populasyonda mekana ve zamana göre gen ve 

genotip frekanslarının değişimi ve bu değişime etkili faktörleri konu olarak alır.  



GENETİK BİLİMİNDE ELDE EDİLEN 

KEşİFLERİN KRONOLOJİSİ 
Tarih Keşif, Bulgu Bulan

1672 Memeli hayvanlarda yumurtulıkların tavukla- De Graaf

rın yumurtasına tekavül edecek biçimde

yumurta ürettiğini göstermiŞtir.

1677 Memeli hayvanlarda ersuyunun Şimdilerde Leeuwen Hoek ve 

sperm adı verilen tam bir organizmanın min- Hamm

yatür taslağı "Animalulos" içerdiğini göster

miŞlerdir. Leeuwen Hoek ilk mikroskobu

geliŞtirmiŞlerdir.

1694 Bitkilerde döllenmede cinsiyetin rolü ortaya Camerarius

konmuŞtur. 

1621- Sponton generasyon (Kendiliğinden oluŞum) Redi

1697 kuramını çürütmüŞtür. 

1707- Taksonominin baŞlangıcını oluŞturmuŞtur. Linnaeus.

1778 Türlerin sabitliği kuramını geliŞtirmiŞtir.



1738- Pre formasyonizm (önceden şekillenme) Wolff

1794 kuramının yerine epigenesis kuramını

getirmiştir.

1744- Edinilmiş karakterlerin kalıtım esasına göre Lamarc

1829 evolusyon kavramını ilk açıklamaları

saptamıştır.

1840 Kromozomların varlığı gösterildi. Hoffmeister.

1773- Hücre çekirdeği adlandırmış ve tanımlan- Brown

1858 mıştır.

1792- Embriyoloji ile ilişkin ilk bulguları ortaya Von Baer

1876 koymuştur. 

1804- Hücre teorisine ilişkin ilk kuramları ortaya Schlerden

1881 koymuştur. Bitkilerin hücrelerden meydana 

geldiğini ifade etmiştir.

1810- Tüm hayvan türlerinin hücre adı verilen Scwann

1882 ünitelerden oluştuğu hücre teorisini 

geliştirmiştir.

1822- Kendiliğinden oluşum kuramını tamamen Pasteur

1895 çürüten kesin bulgular ortaya koymuştur. Her

canlı bir canlıdan doğar kuramını (Omnevı-

vume ex vivo) kuramını geliştirmiştir.



1809- Doğaya en iyi uyan bireyin daha yüksek Darwin

1882 oranda döl vermesi anlamına gelen doğa

seleksiyon türelrinin modifikasyonu

esasına göre ovulasyon kuramını belirtti.

1834- Edinilmiş karakterlerin kalıtlanamayacağına

1914 dair kanıtlar ortaya koymuştur. Ve germplazm teorisi

 ortaya atmıştır. Bu kuram çok hücreli organizmada

 somatoplazm ve germplazm gibi iki tip doku Weismann

bulunduğunu ancak üreme ile ilgili germplazm'daki  

değişimlerin nesillere geçeceğini öngürür. Bu 

görüşe kromozom teoriside denir.

1844- Bitkilerde hücre çekirdeğinin döllenme ile Strassburger

1912 ilgisini göstermiştir. 

1849- Deniz kestanelerinde çekirdeğin döllenme ile Hertwig

1922 ilgisini göstermiştir.  Sperm ve yumurta nükleusunun

 bileşimini göstermiştir. 

1873 Kromozomların hücre bölünmesi esnasında

uzunlamasına ikiye bölünerek kalıtsallığını Schneider

sağladığını gösterdi. 

1903 Kromozomların mayoz ve mitoz bölünme- Sutton

deki davranışlarının kalıtımın esasını oluşturduğunu 

belirtti.

1865 Bezelyelerde kalıtsal vasıfların döllerde dağılması

(segregasyon) ve yeniden biraraya gelmesi Gregor Mendelması

(rekombinasyon) hakkında araştırma sonuçlarının 

yayımlanması



1869 Cerahatte ve Alabalık spermasında DNA’nın F. Meıscher

varlığının keşfi

1870 Tütünde tür melezleri elde edildi. Kolreuter

1881 Nukleus'un kromotininin nükleik asit olduğu Zacharias

anlaşıldı.

1900 Mendelin Kalıtım Kurallarının yeniden ortaya De Vrıes, Correns,

konulması Von Tschermark

1906 Soya çekim bilgisi için ilk kez genetik Bateson

teriminin kullanışı.

1907 Dikoliledon bitkilerde krown galerileri Smıth ve Townsend

denilen yapıların amilinin Agrobacterıum 

Tumofacıens olduğunun belirlenmesi

1908 Bir populasyonda çeşitli genotiplerin bulun-

ma sıklığının genlerin bulunma sıklığına bağlıdır.

Ve genotiplerin nisbi oranları genetik dengeye Hardy-Weinberg

ulaşıldıkça kuşaktan kuşağa sabit ka-lır prensibini

 bulmuşlardır.

1911 Meyve sineği (Drozophıla) da yapılan deney-

lerle gen bağlılığın kromozal esaslarının ortaya T.H. Morgan

konulması

1924 Çekirdek (nüklear) DNA’ın için özel boyanın R. Feulgen

geliştirilmesi



1924 Doğal ve yapay ayıklamanın matematiksel J. Haldene

kuramı adlı eser yayınlandı

1928 Pheumococcus bakterilerinde transformasyon F. Grıffıth

olgusunun keşfi

1930 Doğal ayıklamanın genetiksel kuramı adlı R. Fischer

eser yayınlandı.

1931 Mendel topluluklarında evaluasyon adlı eser S. Write

yayınlandı.

1941 Birgen- Bir enzim Hipotezinin ortaya Beadle ve Tatum

atılması.

1943 E. Colı ve fajlarda mutasyonlarla ilgili ilk Lurla ve Delbruck

deneyler.

1944 Transforme edici faktör olarak DNA’nın Osvald Avery ve ark 

genetik bilgiyi taşıdığının anaşılması

1947 Ispanak yeşil yapraklarında Fraksiyon-1 S.G. Wıldman ve

proteinlerinin keşfi Bonner



1947 Bağımsız doku kültürü çalışmalarına göre Armın Brayn

Tumor özendiricilik (Ti) teorisinin prensiplerinin

 ortaya konulması.

1948 Olasılık mantığını populasyon genetiğine G. Malecot

uyarladı.

1951 Mısırda yer değiştirici unsurlar (Transpozable B. Mc Clıntock

elements) keşfi

1951 DNA içeriğnde A=T ve G=C olgusunun bulunması E. Chargraff

1952 E. Coliyi ınfekte eden fajlarda genetik

materyalin protein değil DNA olduğunun Herschey ve Chase

belirlenmesi

1953 Baz eşleşmesi kuralları, X-ışınları çalışmaları

sonuçlarından yararlanarak DNA için çift Watson ve Crıck

sarmal yapının önerilmesi

1955 İlk RNA’nın sentezi S. Ochoa

1956 İnsanın kromozom sayısının belirlenmesi. Tijo ve Levan.

1957 Tütünde doku kültürü için hormonal Stahl ve Meselson

ihtiyaçların belirlenmesi

1958 İki DNA kolunun replikasyon esnasında A. Kornberg ve ark.

ayrıldığının keşfi



1958 DNA kalıbının transkripsıyonunda RNA Grunberg, Monago

polimerazın rolünün belirlenmesi

1960 Nükleotidıl termınal tranferaze’nın keşfi C. Ballum

1960 DNA ve protein sentezi arasında aracılık Bronner, Jacop ve

yapan haberci RNA’nın keşfi Masenson

1961 Amino asitlerin, kodon adıda verilen ve üç Brenner ve Crıck

nükleotidlik dizi (Trıplet) tarafından

kodlandığından belirlenmesi

1962 Tütünde doku kültür için uygun kimyasal Murashıce ve Skoog

ortamın belirlenmesi

1963 Rekteryel plazmidlerinin keşfi Watanabe

1965 Tütünde bir hücreden regenarasyonla tam Vasıl ve Hılde

bitki elde edilmesi Brand

1960 Bir RNA molekülünün ilk nükleodit diziliş R. Holley

 sırasının belirlenmesi

1967 DNA parçacıklarını birleştiren “DNA Ligaz” A. Kornberg

enziminin keşfi



1970 Tersinir kopyalama (reverse transcrıptaze) Temin-Baltımore

enziminin keşfi

1970 Tütünde Haploid polenin elde edilmesi Nıtcsh ve Nıtsch

1970 İlk kesici enzim olan Hınd-II’nın keşfi Smıth ve Nathans

(Restrıksıyon enzimleri)

1970 İnsan eliyle ilk rekombinat DNA Paul Berg

molekülünün yapımı

1971 Tütünde ilk türler arası melezlemenin P. Carlson ve ark. 

yapılması (Para sexual ınter specıfıc

 hybrıdızatıon) 

1972 Geleneksel rekombinasyon teknikleri yardımı A. Chacraborty

 ile yağ sindiren pseudomanadın yapılması

1973 Plazmıdler ve Endonukleaz restrıksıyon Cohen ve Boyer

enzimler ile rekombinant DNA teknolojisine

 ilişkin metodlarının geliştirilmesi

1974 Nukleosome’nin yapısının DNA ve hıston- A. Kornberg

lardan oluştuğununu belirlenmesi

1974 Agrobacterıumda (Tı) plazmıdlerinin keşfi Schell ve Van

Montagu



1975 DNA’ için Nitro selüloze blottıng (RNA’ya

bütünler kol yaparak cDNA elde etme E. Southern

tekneği) tekniğinin ortaya konulması

1976 Asılamor Konferansı sonucunda DNA

araştırmalarında uyulması gerekli kuralları Rekombinant DNA

içeren Milli Sağlık Enstitüsü Yönergesinin tavsiye Komitesi

belirlenmesi

1976 İlk emniyetli E. Coli konukçusunun EK2 R. Curtiss.

soyunun keşfi

1977 Bitkilerde krovn galerisinin oluşturulmasın-

dansorumlu Tıplazmidi T-DNA’sının bitki Deıl-Chılton

kromozomuna sokulması

1977 DNA kısımlarının diziliş sırasını belirleme Maxam Gılbert

konusunda kimyasal metotların keşfi

1977 DNA kısımlarının diziliş sırasının belirleme F. Sarger

konusunda “enzim/vektör” metodunun keşfi

1977 RNA için Northern Blottıng (DNA’dan ona Alvıne ve ark.

bütünler c DNA yapma tekniği) tekniğinin 

geliştirilmesi

1980 Yüksek Mahkeme Kararı ile genetik olarak A.B.D. Yüksek

düzenlenmiş canlı formlara patent hakkı ve- Mahkemesi 

rilmesi



1981 İlk Biyo teknoloji şirketinin hisse senetleri- Genentek şirketi

nin satışa sunulması.

1980 A.B.D. tarım Bakanlığınıca sığırlarda şap Genentek Firması

hastalığı için rekombinant DNA tekniği ile 

elde edilmiş aşı siparişi

1980 Tütünde genom büyüklüğü ve gen sayısının Kamalay ve Golberg

tesbiti

1982 Treazın Herbisıtıne dayanıklılık geninin Arntzen ve ark.

tanımlanması

1983 Tütünde kanamisıne dayanıklılık geninin Ghenti

transferi

1985 Fasulye bitkisine ait phaseolın geninin Hall ve Kemp (Agrı

ayçiçeği ve Tütüne nakli genetik şirketi)

1984 Bitkide transformasyon için “Agro bacterıum” M. Bevan

vektörünün yapılması

1985 Glyphosate herbisidıne dayanıklılık geninin (Calcant

E.P.S.P sıntetaze’nın rekombinant (Monsantoart)

maniplasyonu ile tütüne nakledilmesi



1986 Grown galerilerine dayanıklı tütün bitkisinin W. Brıtt

İlk kez denenmesi Agrocetu şirketi

1986 Atrazıne dayanıklı tütün bitkisinin Deıl-Chılton

denenmesi cıbageıghy şirketi

1986 Glyphosate dayanıklı tütün bitkisinin Horsch ve ark

denenmesi Monsanto şirketi

1986 Tütün Mozaik virüsüne dayanıklı tütünün R. Beachy ve

geliştirilmesi Monsanto-şirketi

1986 Lucıferase geninin tütüne nakle- Dow ve ark.

dilmesi ve açıklanmasının temini

1987 Donmayı geciktiren pseudomonas S. Lındow

bakterilerinin patates ve çilek bitkisinde

denenmesi



Genetik’e İlişkin Pratik Uygulamalar 
 Genetik hızlı gelişen bir bilim dalıdır. 20-30 yıl önce hakkında hiç bir şey 

bilmediğimiz genetik bugün basit genleri labaratuvarda yapacak düzeye gelmiştir. 

Khorana ve ark. 1970’de ilk geni sentezlemiştir. Buna benzer bulguların 

kronolojik listesi tablo 1’de verilmiştir. Seçici yetiştirme (seleksiyon) aracılığı ile 

çeşitli bitki ve hayvanların geliştirilmesi genetiğin pratik bir uygulamasını 

oluşturur. Mısır, pirinç gibi bitkilerin verimlerinde sağlanan ilerlemeler çeşitli 

tohumsuz meyva varyetelerinin üretimi, sığırların et ve süt üretiminde sağlanan 

ilerlemeler de genetik uygulamalar sonucunda mümkün olmuştur. Dünya nüfusu 

arttıkça açlık problem olmaya devam ettikçe genetik daha da önem kazanmaya 

devam edecektir. 1970 Nobel barış ödülünü kananan Norman Borlaug çeyrek 

yüzyıl çalışması sonucunda yüksek verimli Meksika buğdayını elde etmiştir. Bu 

yeni varyete Amerikan, Japon, Avusturalya ve Kolombiya yetiştirme stoklarından 

genler içermektedir. Bu yeni varyete hem verim bakımından üstün olduğu gibi 

hemde daha geniş coğrafi alanda yetiştirilebilmekte ve buralara kolayca adapte 

olabilmektedir. 



Aynı şekilde bitki ıslahçıları hastalıklara dayanıklı bitkiler elde etmek için genetiği 

uygulamaktadırlar. Genetiğin insan sağlığındaki uygulamalarıda oldukça çok olup 

giderek artmaktadır. Birçok hastalıklar ve anormallikler genetik kökenlidir. 

Hemofili, bazı şeker hastalığı tipleri, anemi, bazı çeşit sağırlık ve körlük vakaları, 

hemoglobin anormallikleri Rh uyumsuzluğu, gibi bir çok vaka genetik 

uygulamaları ile çözülmeye çalışılmaktadır. Tıp fakültelerindeki genetik 

danışmanlık kurumları çiftlere böyle hastalıklara ilişkin risk hakkında bilgiler 

sunmaktadır. Genetik adli tıpda da uygulama alanı bulabilmektedir. †eşitli 

hastahanelerde çocuk karışma davaları ebeveynlik davaları genetik uygulamalarla 

çözüme kavuşturulabilir. 


