
GEN BAĞLILIĞI (LINKAGE), PARÇA 

DEĞİŞTOKUŞU (KROSING OVER) VE 

KROMOZOM HARiTALARI 
 Di hibrit kalıtım bahsinde (DdIı) yapısındaki Coleus bitkisinde yapılan 

kontrol melezlemesinde [DdIı= derin kıvrımlı yaprak kenarı; düzensiz damar) x 

(ddıı = düz yaprak kenarı düzenli damar)] döllerde 1:1:1:1 oranıda 4 fenotip sınıf 

üretildiğini görmüştük. Gene o zaman bu oranın kromozomların mayozdaki 

davranışları konusunda bazı varsayımların gerçekleşmesi halinde oluştuğu 

açıklanmıştır. Yani her gen çiftinin farklı kromozom çiftlerinde bulunması koşulu 

ile 1:1:1:1 oranı oluşmaktadır. Daha açık bir ifade ile bir kromozom çifti üzerinde 

bir gen çifti (genlerden biri bir kromozomda bu genin alleli ise diğer homolog 

kromozomda) yer almaktadır. Böyle olunca çift heterozigot birey ve kromozom 

çiftinin her hangi bir üyesi diğer kromozom çiftinin her hangi bir üyesi ile 

kombine olarak eşit sayıda 4 çeşit DI, Dı, dI, dı, gamet oluşturur. İşte bu 4 gamet 

genotipinin (ddıı) bireyinden gelebilecek bir çeşit (dı) gameti ile rasgele birleşmesi 

sonucunda (1:1:1:1) fenotipik oranı oluşur. Çeşitli organizmalarda elde edilen 

kalıtsal modele ilişkin veriler arttıkça her türdeki genlerin sayısı ile kromozom 

sayılarının çok farklı olduğu görülmüştür. Söz gelişi meyva sineği Drozophyla 

melanogoster yalnızca 4 kromozom çiftine sahiptir. 



 Oysa şimdiye dek araştırmalar en azından 10.000 gen bulunduğunu 

göstermiştir. O halde bir kromozom birden çok geni taşıyor olmalıdır. Bir 

kromozomdaki tüm günler bir (bağlı gen) grubunu oluşturur. Dolayısıyla bu 

kromozomdaki genlerin blok olarak kalıtlanmaları beklenir. Ancak blok olarak 

kalıtlanmak kavramı parça değiş tokuşu olmaması halinde geçerlidir. Bir 

organizmadaki bağlı gen grubu sayısı o organizmanın monoploid kromozom 

sayısına eşittir. Bu olgunun bir istisnası cinsiyet kromozomlarını dikkate 

aldığımızda ortaya çıkar. 

 Mendelin verilerinin bilimsel bir makale olarak ortaya konmasından ve 

yeniden bilim dünyasında anlaşılmasından sonra Sutton isimli genetikçi 1903’de 

bir kromozomun birden fazla gen taşıdığını ve her kromozomdaki genlerin 

birlikte kalıtlandık-larını ortaya koymuştur. Daha sonra 1905-1908 de Bateson ve 

Punnet bu düşünceyi kanıtlayan veriler elde ettilersede tam olarak bağlı genler 

fikrini açıklayamadılar. 



Gen Bağlılığı ve Parça Değiş Tokuşu 
Tatlı bezelyede Bateson ve Punnet’in verileri 

Tatlı bezelye (Lathyrus odaratus) da çiçek rengi ve polen danesi şeklini belirleyen 

iki gen çiftinin bulunduğu ve bu gen çiftlerinin tam dominans gösterdiği ortaya 

konulmuştur. 

R = Mor çiçek Ro = Uzun polen 

r = Kırmızı çiçe    ro= Yuvarlak polen 

 Bateson ve Punnet tam homozigot mor uzun bireyle kırmızı yuvarlak 

bireyi melezlediğinde (F1)’ler beklenildiği gibi hepsi mor uzun olmuştur. (F2) 

lerde 9:3:3:1 açılımı beklenir. Oysa elde edilen sonuçlar farklı olmuştur. 

Fenotip Gözlenen Beklenen (9:3:3:1)

Mor Uzun 296 240

Mor Yuvarlak 19 80

Kırmızı-Uzun 27 80

Kırmızı-Yuvarlak 85 27

Toplam 427 427



Bağlı Genlerin Düzenlenmesi 

 Eğer bağımsız açılım halinde gözlenen değerlerle beklenen değerlerden 

yararlanılarak X2 değeri hesaplanırsa, X2= 219.27 elde edilir. Kurulan gözlenen 

ve beklenen değer farklılığı şansdan ileri gelmiştir hipotezi reddedilir. Bateson ve 

Punnet; verilerinin gametlerin 16 kombinasyonluk bir seride 7 mor uzun, 1 mor 

yuvaklak 1 kırmızı uzun ve 7 kırmızı yuvarlak şeklinde üretildiğini gösterdiler. 

Ancak araştırıcılar 7:1:1:7 oranındaki gamet oranının kromozomların mayozdaki 

davranışları ile olan ilişkisinin nedenini açıklayamadılar. Daha sonra çiçek rengi 

ve polen danesi şekli ile ilgili genlerin bağlı olduğu anlaşılmıştır. 

 İki gen çifti bağlı iseler gen bağlılığı iki tipde olabilir. Her iki gen çifti için 

hetorozigot bir birey  

1) iki dominant gen (R ve Ro) kromozom çiftinin aynı tekinde diğer iki resesiv (r ve ro) 

gen ise diğer tekinde taşınır.  

2) Bir gen çiftinin dominant ve diğer gen çiftinin resesivi aynı kromozom üzerinde ve 

birinci lokus için resesiv ile ikinci lokusun dominat geni diğer kromozom üzerinde 

olabilir. 

 ilk kromozomal düzenleme yani aynı kromozom üzerinde iki dominant gen ve 

bu kromozomun homologunda iki resesiv genin yer alması şeklindeki  kromozomal 

düzenlenmeye “cıs” diziliş denir. 

ikinci tip düzenleme ise “Trans” diziliş olarak adlandırılır. Aşağıdaki şekil 6.1’de bu 

durum gösterilmiştir. 



Şekil 6.1: Diploid bir hücrede bağlı iki gen çiftinde “cıs” ve “Trans” dizilişi. 

Böylece Bateson ve Punnet’in parental ve 1. Birinci yavru generasyonlara ilişkin 

çaprazlaması aşağıdaki gibi yazılarak gen bağlılığı gösterilebilir. 

P : RRo/RRo x rro/rro 

F1 :    RRo/rro 

 Parça değiş tokuşu olmadığından (F1) RRo ve rro gibi iki tip gamet 

üretir. Parça değiş tokuşu olduğunda iki ilave gamet genotipi (Rro ve rRo) oluşur. 

Ayrıca bu dört genotip eşit miktarda üretilmez. Cıs dizilişdeki bir gen bağlılığında 

çift heterozigotla yapılan test melezlemesinde bu durum gösterilebilir. 

 P : (Dişi) mor uzun  x   kırmızı yuvarlak (Erkek) 

          RRo/rro             x           rro/nno    

 Bateson ve Punnet’in sezdikleri 7:1:1:7 gamet frekansına göre kontrol 

melezlemesi döllerinin aşağıdaki frekanslarda oluşması gerekir. 



 Buradaki ilk iki fenotipik sınıf pıstılate ebeveynden değişmemiş RRo veya 

rro’ı taşıyan kromozomu alırlar. Sonraki iki sınıf ise değişikliğe (parça değiş tokuşuna) 

maruz kalmış kromozomu alırlar. Her değişikliğe uğramış kromozomları taşıyan 

gametler yalnız 0.0625 (=1/16) oranında oluşur. Yani gen bağlılığı olmasaydı beklenen 

her biri % 25’lik 4 fenotipik sınıf halindeki 0.25’lik oran görülmez. R ve Ro genleri ile 

parça değiş tokuş oranı %12.5’dir. Bu frekanslar gen bağlılığı çeşidine (cıs veya Trans) 

ve melezleme tipine bakmaksızın dikkate değer ölçüde sabittir. 

 Bu işlemlerin nasıl oluştuğunu anlamak için 1. profazdaki kıazmatalar 

oluşumunu hatırlayalım. iki gen çifti arasında kıazmata oluşursa parça değiş tokuşu 

meydana gelir ve RRo/rro şeklindeki orijinal gen bağlılığı bozularak Rro/rRo şeklinde 

gen bağllılığı oluşur. Bu durum şekil 6.2: de gösterilmiştir. 

 Bu olgunun görüldüğü her meıocyte için 4 monoploid çekirdek genotipi 

sonucunda RRo, Rro, rRo, rro oluşur. Parça değiş tokuşunun oluşamadığı 

meiocyteılerde ise RRo ve rro genotiplerinden ikişer tane olmak üzere 4 monoploid 

çekirdek oluşur (Meıoeyte = mayoz bölünmeye uğrayacak hücre) 

Fenotip Genotip Frekanslar

1. Mor uzun RRo/rro 0.4375

2. Kırmızı yuvarlak rro/rro 0.4375   0.875

3. Mor Yuvarlak Rro/rro 0.0625 

4. Kırmızı Uzun rRo/rro 0.0625    0.125



Şekil 6.2: Krosing overin sonuçları 

 A= (A) da gösterilen iki kardeş olmayan (non sister) kromotidi içeren R ve 

Ro bağlı genleri arasında kiazma oluşur. Sonuçta orijinal cis bağlılığı trans 

bağlılığa çevrilir. Böylece 4 kromatitden ikisi (B) de gösterildiği trans dizilişe 

çevrilmiştir. 

 Eğer bu meıocyte’ler genleri burada olduğu gibi (cıs) diziliminde taşıyorsa 

Rro ve rRo gametleri rekombinant gametler olarak; RRo ve rro gametleri ise non 

crosover olarak adlandırılır. 1. ve 2ci sınıfdaki gibi döller heterozigot ebeveynden 

bir veya diğer başlangıç (orijinal) formda kromozomu almış ise bu tipler 

parenteral tipler olarak adlandırılır. Kontrol melezlemesinde 3. ve 4. sınıfı 

oluşturan döller bağlı genleri yeni kombinasyonda birleştirdiğinden 

“rekombinant” olarak adlandırılırlar. 



Gen Bağlılığı, Bağlı Gen Grupları ve Haritalama 
 Sutton, Bateson, Punnet gibi araştırıcıların hipotez ve bulguları ile geçen 

asrın ikinci yarısında kalıtımın kromozomal esasları oluşturulmuştur. 1910’da 

Thomas Hunt Morgan’ın Drozophyladaki belli bir kromozoma ilişkin genlerin 

yerleri konusundaki bulguları hızlı gelişmelere yol açmıştır. Morgan bağlı genlerin 

birlikte kalıtlandıklarını ve fakat bu bağlılığın parça değiş tokuşu ile 

bozulabileceğini göstermiştir. Bundan daha da önemli olanı Morgan’ın bulguları 

rekombinant frekansı ile ayrılan genler arasındaki doğrusal (Lınear) mesafe 

arasındaki ilişkileri ortaya koymuştur. Böylece belli kromozomlarda bazı genlerin 

yerleri belirlenmekle kalmamış bağlı gen gruplarını ve ardışık genler arasındaki 

nisbi mesafeleri gösteren kromozom haritaları yapmak mümkün olmuştur. 

özellikle Drosophyla olmak üzere birçok hayvan bitki çeşitleri için bağlı genler 

tesbit edilmiştir. Bu çeşit veriler arttıkça bağlı gen grubu sayısının sonunda 

monoploid kromozom sayısına eşit olduğu görülecektir. Bu yüzden Drosophyle 

için 4 Lınkaj grubu bilinir (n=4). Gene 10 çift kromozomu bulunan mısır (zea 

mays) için 10 bağlı gen grubu bilinmektedir.    

 Üzerinde daha az çalışılan türlerde bilinen bağlı gen grubu sayısı bunların 

monoploid kromozom sayısından daha azdır. Mesela farelerde 20 monoploid 

kromozom (n=20) olduğu halde 19 bağlı gen grubu bilinir. insanlarda bir çok gen 

(x) kromozomu üzerindedir. Ancak Otozomlar için şimdiye kadar sadece az sayıda 

bağlı gen grubu gösterilmiştir. 



Şekil 6.2.a Sirke 

sineklerinde gen 

bağlılığının gösterimi. 



Şekil 6.2.b. Sirke 

sineklerinde 

krossing-over'in 

işlem basamakları. 



 Morgan, genlerin kromozomlar üzerinde yer aldığını ispatlamak için iki 

gözlemden yararlandı; genler arasındaki bağlantılar (linkaj) ve aleller arasında yeniden 

düzenlemeler. 

 İki farklı karakteri belirleyen genlerin kuşaktan kuşağa birlikte aktarılması 

durumunda, genler arası bağlantıdan (linkaj) söz edilebilir. Mesela iki karakter, diyelim 

ki vücut rengi (gri veya siyah) ve kanat boyu (uzun veya kısa) bakımından birbirinden 

farklı sirkesineklerini aralarıda çaprazlayalım. Gri rengin dominant allel B, siyah 

rengin resesiv allel b, uzun kanatların V, kısa kanatların ise v aleliyle belirlendiğini 

varsayalım; bbvv genotipindeki bir sinek ile BBVV genotipindeki bir sineğin aralarında 

çaprazlanmasından meydana gelen birinci döl F1'de dış görünüş (fenotip), gri vücut ve 

uzun kanat (başat karakter) olarak belirir; genotipse BbVv'dir. F1 dölleri kendi 

aralarında çaprazlandığında (geri çaprazlama), yüzde 50 oranında genotipi bbvv olan 

çekinlik fenotipte sinekler ile yüzde 50 oranında genotipi BbVv olan, başat fenotipte 

sinekler elde edilir. Bu durum F1 dölünden biri ve b ve v alellerini, diğeri B ve V 

alellerini içeren 2 farklı eşey hücresi meydana geldiğini gösterir. Vücut rengi ile kanat 

uzunluğunu belirleyen genler birbirinden ayrılamaz; aynı kromozomda yer aldığı için 

bunlar birbirine bağlıdır. 

 Yukarıda sözü edilen geri çaprazlamalardan bazılarında, çekinlik ve başat 

fenotipli sinekler tam olarak yüzde 50 oranında ortaya çıkmayabilir, hatta bu oran çok 

daha düşük de gerçekleşebilir. iki karakteri belirleyen aleller farklı biçimde bir araya 

gelebilir; mesela bazı sineklerin vücudu gri, kanatları kısa (genotipi Bbvv), bazılarınınsa 

vücudu siyah, kanatları uzun (genotipi bbVv) olur. 



 Genler arasında bağlantı kuralına uymayan bu durumu Morgan, her iki 

kromozomda da genler arasında yer alan bir noktada kırık meydana gelmesiyle 

açıklamıştır. Kırılan parçaların yer değiştirip diğer kromozomla birleşmiş olması, 

genlerin yer değiştirmesine yol açar. Böylelikle aleller arasında yeni bileşimler 

veya yeni bir düzenleme meydana gelmiş olur. Söz konusu olan bu durumlar 

cinsiyet hücrelerinin oluştuğu mayoz bölünme sırasında gerçekleşir. Bir çift 

kromozomu oluşturan her kromozomun kendini eşlemesiyle iki kromatit ortaya 

çıkar. Bir kromozomun kromatitlerinden biri ile diğer kromozomun kromatidi 

arasında çaprazlama olur. Genellikle bilim adamlarınca "crossing - ower" diye 

adlandırılan bu çaprazlama sonucu kromozomlar arasında parça değişimi 

gerçekleşir. Genler arasındaki düzenli bağlantıyı ve ”Krossing-ower" sonucu 

meydana gelen parça değişikliklerini izlemesi, Morgan'ın, sirkesineği 

kromozomlarının gen haritalarını yapmasına yardımcı olmuştur. iki gen 

birbirinden ne kadar uzaksa, aralarında crossing-ower gerçekleşmesi olasılığı o 

kadar fazladır. Bu veriden yararlanılarak başka birçok türün de kromozom 

haritası yapılmıştır. Sirkesineklerindeki gen bağlılığı şekil 6.2.a'de 

gösterilmektedir. 



Kromozomların Haritalanması 
 Morganın belirttiği gibi kresıngover frekansı büyük ölçüde genler arası 

mesafeye bağlıdır. İki belli gen arasında parça değiş tokuş olma ihtimali bu iki gen 

arasındaki mesafe arttıkça artar. Yani parça değiş tokuşu frekansı direk olarak 

genler arası mesafe ile orantılır. Bu ilişki kromozomun tüm kısımları için eşit 

düzeyde olmasada geçerlidir. Bir parça değiş tokuşunun diğerine yakınlığı ona çok 

yakın olan kısımdaki parça değiş tokuş ihtimalini azaltır. Sentromer benzer bir 

müdahale etkisine sahiptir. Genler arasındaki mesafe ve parça değiş tokuşu 

frekansı arasındaki bu genel ilişki böyle bir mesafeyi bilinen ünitelerle ölçememe 

yüzünden genetikçiler bağlı genler arasındaki mesafeyi “harita ünitesi” birimi ile 

ile ölçerler. Bir harita ünitesi yüzde birlik parça değiş tokuşuna (rekombinasyona) 

eşittir. Buna göre rekombinasyon frekansı % 12.5 olduğundan tatlı bezelyelerde R 

ile Ro arasındaki mesafe 12.5 harita ünitesidir. 



Üçgen Çiftine İlişkin Bir Melezleme (Trihibrit) 

Kullanarak Haritalama 
 Kromozomların haritalanmasında kullanılan ey yaygın metot Trihibrit 

kontrol melezlemesi yapmaktır. Genetikçilerce çok iyi bilinen meyve Sineği 

(Drozophyla melanagoster) de böyle bir melezlemeyi yapalım. Kromozom 

haritalaması işlemlerinde yabani tip diye bilinen tip için artı (+) işareti kullanılır. 

Bu melezlemeyi incelerken aşağıdaki bilinen genler kullanılır. 

Gen  Sembolu Fenotip

+ Normal Kanat (Dominant)

cu Kıvrık Kanat (resesiv)

+ Normal Thorax (göğüs) (Dominant)

sr çıplak çizgili, çubuklu Thorax (göğüs) resesiv

+ Kıllılık (Normal Tüyler) (Dominant)

ss Kılsızlık Dikensiz Tüyler (Resesiv)



 Aşağıdaki gösterimde her döl grubunun gerçek sayıları varsayımsaldır. 

Ancak yüzdeler ve genler gerçek sayılardır. şimdilik genlerin diziliş sırasını keyfi 

olarak se-çelim. Daha sonra sonuçlar bu dizilişi kabul veya reddetmemizi sağlar. 

Aşağıda melezleme sonuçlarından yararlanarak genlerin dizilişinin nasıl 

anlaşıldığına bakalım. 

P   :[3 gen yeri için heterozigot] x [3 gen yeri için homozigot resesiv] 

P: [(D)Normal, Normal, Normal ]X [Kıvrık Dikensiz çizgili (E)] 

 [+ + + /cu ss sr]       x     [cu ss sr/ cu ss sr] 

F1 Fenotipi Ana Sayı % Tip

Kromozom

 Normal-Normal-Normal + + + 430 %88, 2 Ebeveyn veya

 Kıvrık-Dikensiz-çizgili cu ss sr 452 Non crosover

 Normal-Dikensiz-çizgili  + ss sr 45 %8,30 cu-ss arası tek

 Kıvrık-Normal-Normal cu + + 38 Cros over

 Normal-Normal-çizgili  + + Sr 16 %3,30 ss-sr arasında tek

 Kıvrık-Dikensiz-Normal cu ss + 17  crossover

 Normal-Dikensiz-Normal + ss + 1 %0,20 cu-sr arası çift

 Kıvrık-Normal-çizgili cu + sr 1 crossover

1000 %100





 (F1) verilerini grupladığımızda aşağıdaki noktalar ortaya çıkmaktadır. 

Bir tri hibritde resesiv homozigotun çaprazlanması ile elde edilen döllerde (8) fenotip 

grubunun eşit oranda çıkmaması bağlantının kanıtıdır.  

 1) Rakam olarak iki en büyük sınıfın her birinin üyeleri maternal Kromozomları 

alır. (non-crossover sinekler) Bu tipler cıs veya Trans olsun fenotipden belirlenebilir. 

Burada söz gelişi normal-normal bireylerin (+ + +) kromozomu ana ebeveynden, (cu-ss-sr) 

kromozomuda babadan alması gerekir. çünkü Krosıng oversiz gametler, crosoverli cinsiyet 

hücrelerinden daha sık bulunduğundan eğer lınkaj (bağlılık) cıs formunda ise (+++/cu-ss-

sr) ve (cu-ss-sr/cu-ss-sr) sinekleri çoğunluğu oluşturur. En yüksek rekombinasyon frekansı 

en uzun mesafeyi yani 2 uçtaki genleri arasındaki uzaklığı verir. 

 2) Çift crossoverli bireyler [yalnızca (cu) ve (sr)yı içeren iki gen çifti ile yapılan 

çaprazlamada farkedilemeyenler] ortaya çıkar. Bu bireyler teriminde belirttiği gibi ilk ve 

üçüncü genler arasında iki crossover oluşmasından ortaya çıkar. Çift Krossing over 

nedeniyle yeni kombinasyonların oranı gerçek parça değiş tokuşundan küçük olur 

(Sezinmeyenler nedeniyle). Diğer bir değişle iki bölgede parça değiş tokuşu olması demek 

ortadaki genin değişmesi demektir. Bu iki yandaki genlerin değişmesi ile aynı sonucu verir. 

Ancak neticede bir ve üçüncü genler arasında yeni  kombinasyonlar oluşmaz. Olasılık 

kurallarına göre aynı kromozomda bulunan 3 genden birinci ve üçüncü arasında aynı 

kromotikde iki krossing - over meydana gelme olasılığı (birisi bir ve iki gen arasında diğeri 

iki ve üçüncü gen arasında). Bu iki yerde ayrı ayrı krossing-over olma olasılıklarını 

çarpımına eşittir, bu nedenle çift krossing over'li grup tek krossing - overli gruplardan 

sayıca çok azdır. 





 3) Çift krosıngever olan bireyler rakam olarak en küçük gruba ait 

olacaklarında seçilebilir. Bu durum gen sıralamasını bulmakta kullanılabilir. (+ ss +) 

ve (cu + sr) ler çift krosingoverli olarak anlaşılabildiğinden çift krosingoveri takiben 

iki farklı gen kombinasyonu oluşturan maternal ebeyvendeki cıs dizilimindeki genlerin 

yalnızca bir diziliş sırası olabilir. Eğer orijinil cıs düzenlemeyi ve (+ ss +) ve (cu + sr) lı 

kromozomların nasıl türediğini düşünürsek bu olgu daha da kolay anlaşılır. Buda ilk 

ve üçüncü genler arasında yalnız iki (çift) kros over olacağını gösterir. 

 öte yandan eğer bu genler diğer iki muhtemel diziliş sırasında (yani sr cu ss 

veya ss sr cu) düzenlenmiş olsa idi çift krosingover sonucu beklenen sonuç bizim 

örneğimizde çıkan sonuçlarla uyuşmazlık halinde olurdu. 

 örneğimizde sayıca en düşük grup 1+1=2'dir. Bunların oranıda (2/1000)= 

0.002= % 0.2'dir. Buna göre gerçek diziliş cu-ss-sr olabilir. 

Ebeveyn tipler (sayıca en çok) çift krossing-overli tipler (sayıca en az) dışındaki bütün 

çiftler rekombinant çiftlerdir. Bu durumda [+sssr] ile [cu++]'ları oranı 45+38= 83 ve 

0.083= % 8.3'dür. Yani [cu] ile [ss] arasında rekombinasyon oranı % 8.3'dür. Ayrıca 

[++sr] ile [cuss+] tiplerinin oranı 16+17= 33= 0.033 olur. Yani [ss] ile [sr] arasında 

rekombinasyon oranı % 3.3'dür. Böyle yapmakla sadece tek krossing-over dikkate 

alınmaktadır. Bu nedenle çift krossing-overlerinde dikkate alınması gerekir.  

 4) cu ve ss arasındaki gerçek mesafe 8.3 + 0.2 = 8.5 olur [(tek krosingover + 

çift krosingover) Bu sayıda cu ile ss in birbirinden ayrıldığı hallerin toplamının oranı 

şeklinde de elde edilebilir. 



 5) ss ve sr arasındaki gerçek mesafede 3.3 + 0.2 = 3.5 (tek krosover + çift 

krosover) 

 6) cu ve sr arasındaki gerçek mesafede = 8.3 + 0.2+3.3+0.2=12.0 ’dır. 

Bu sayı şöyle bulunmuştur: 

cu-ss-sr diziliminde “cu-sr” Mesafesi= (cu ss de tek crosover) + (ss sr’de tek cros over) 

+ 2 (çift crosover) 

Burada açıklanan genler Drozofilada bir lınkaj grubununun üç üyesini oluşturur. 

Yukarıda açıklanan çaprazlama ile Drozofiladaki bir krozomun genetik 

haritalamasının başlangıcı yapılabilir. Bu genler yani bir lınkaj grubunun ilk üç üyesi 

ile bunlar keyfi olarak belli bir lokusa yerleştirilebilir. 

 cu 8.5 ss 3.5  sr 

 0.0           8.5                                      12.0 

yada (sr) sol uca çevrilerek ters sıralama yazılabilir. Eğer daha sonraki çalışmalarla 

(cu)’nun 4 ünite solunda diğer bir (W) geninin varlığı anlaşılırsa (Buruşuk kanat için 

dominant),  her lokus buna göre yeniden numaralanarak harita yeniden çizilebilir. 

 W cu ss sr 

 0.0 4.0 12.5 16.0 

Yukarıda belirtilen üçlü kontrol melezlemenin resiprokalı oluşturulursa 

Dişi (cu ss sr / cu ss sr) X (+ + + / cu ss sr) Erkek  



Kullanılan Yöntem Şu Şekilde Özetlenebilir: 

 Döllerde yalnız iki parental fenotip ortaya çıkacaktır. (normal-normal normal ve 

Kıvrık, Dikensiz, çizgili)  Bu durumun sebebi şudur. çünkü krosingover erkek sinekde 

oluşmaz bu yüzden yukarıdaki Dipteralar bu konuda alışılmışın dışında bir niteliktedir. 

1. F2'deki ana-baba ve rekombinant gruplara ait sayısal değerlerden yararlanılarak her 

gen çifti arasındaki rekombinasyon frekansı hesaplanır ve buna göre bu genler arasındaki 

harita uzaklıkları bulunur. örneğin, F1 dölünün bireyleri arasında ABC/abc x abc/abc 

biçimindeki bir çaprazlamanın dölünde A-B uzaklığına göre (tüm Ab-ve aB- fenotipleri) 

rekombinant sınıflar saptanır. Her gen çifti için rekombinasyon frekansı bu iki gene ait 

rekombinantların sayısının F2 dölündeki toplam birey sayısına oranıdır. 

2. üç genin haritadaki diziliş sırası bunlar arasındaki uzaklıkları göre bulunur. En yüksek 

rekombinasyon frekansı en uzun mesafeyi yani iki uçtaki genler arasındaki uzaklığı belirtir. 

3. Bu haritada düzenine göre dölde çift krossingovreli grupların saptanması mümkündür. 

örneğin, F1 heterozigotunun kromozomunda üç gene ait allellerin dizilişinin, 1. ve 2. 

aşamalardaki hesaplara göre, B-A-C (veya b-a-c) olduğu saptanmışsa artık F1'in genotipi 

BAC/bac şeklinde yazılabilir. Buna göre de F2'deki çift krossingoverli gruplar BaC ve bAc 

(veya aBC ve Abc)'ler olacaktır. 

4. çift krossingoverli iki grup, A ile B ve A ile C arasındaki mesafenin saptanmasında hesaba 

katılmış fakat B ile C arasının saptanmasında dikkate alınmamıştır. Her çift krossingoverli 

birey B-C arasında 2 tek krossingovere sahip olduğundan, gerçek B-C uzaklığının 

hesaplanmasında çift krossingoverlilerde dikkate alınır. 



Şekil 6.2. c Aynı kromozomda yer alan (Bağlı) üç gen çifti bakımından heterozigot 

bir bireyin diziliş farklılığına göre oluşturabileceği çift krossing over tipleri. 



Müdahale ve Uygunluk 
 Haritalama tekniği konusunda şimdiye kadar ortaya koyduğumuz 

hususlar kromozomun her hangi bir yerindeki parça değiş tokuşunun diğer bir 

yerindeki parça değiş tokuşundan bağımsız olduğunu varsaymaktadır. Ancak 

böyle bir bağımsızlık bulunmamaktadır. Bu husus Nobel ödüllü Genetikçi H.J. 

Muller tarafından 1916’da gösterilmiştir. Bir an için a,b,c gibi üç gen taşıyan bu 

kromozom düşünelim. 

 A                    b                c   

     1 ci Bölge      2 ci Bölge 

 (a-b) kısmını 1 ci bölge (b-c) segmentini 2. bölge olarak belirleyelim (a ile 

c) arasındaki çift krosingoverin yüzdesinin I ci Bölge ve II ci bölgedeki 

krosingover frekansı çarpımına eşit olduğu şeklinde ihtimal kuralının geçerli olup 

olmadığını test edelim. 

 Mesela Drozofiledeki üçlü haritalama deneyimizde aşağıdaki krosingover 

frekanslarını elde etmiştik. 



 Eğer I ve II. Bölgedeki krosingover bağımsız ise 0.085 x 0.035 = 0.3’lük 

çift Krosingover sonucu elde edilir. Oysa yalnızca 0.2’lik çift Krosingover 

gözlenmiştir. Böyle bir sonuç ile yani gerçek çift krosingover oranının bağımsızlık 

halinde hesaplanandan daha düşük olması olgusu ile sık sık karşılaşılır. Buna göre 

bir bölgede krosingover olması buna bitişik bölgedeki krosingover olma ihtimalini 

azaltır. Bu olgu ınterference (mudahale= birbirine karışım) olarak adlandırılır. 

Kromozomun çeşitli farklı kesimlerinde ve çeşitli farklı kromozomlarda müdahale 

eşit olmayan oranlarda ortaya çıkar. Genel olarak ınterferens sentromere 

yakınında ve kromozom ucunda en fazladır. Interferens derecesi genel olarak 

uygunluk katsayısı (coeffıcıent of coıncıdance) yada uygunluk (coıncıdance= 

birlikte meydana gelme) terimi ile ifade edilir. Burada bir kısım çift krossing 

overlerin yeni kombinasyon yaratmadığından anlaşılmaması o yüzden yeni 

kombinasyonların oranı gerçek krossing overden az olması söz konusudur. 

 Bölge Genler Krosingover % si Harita mesafesi

(harita ünit. cinsinden)

  I cu-ss 8, 3 8.3+ 0.2 = 8.5

  II ss-sr 3, 3 3.3 + 0.2 = 3.5

 Çift Krosingover cu-ss-sr 0.2



 U= uygunluk =(gerçek çift krosingover frekansı) / (hesaplanan krosingover frekansı) 

hesaplanan krosingover frekansı 

Drozofile örneğimizde uygunluk  = 0,002 / 0,003 = 0.67’dır. 

   Interferans azaldıkça uygunluk artar. Uygunluk değerleri 0 ila 1 

arasında değişir. interferensın yokluğu 1 düzeyinde uygunluk değerini oluşturur. 

Aynı şekilde tam bir müdahalede uygunluk 0’dır. Uygunluk genel olarak kısa 

harita mesafelerinde çok küçüktür. Drozofılada 10 harita ünitesinden küçük 

mesafeler için uygunluk sıfırdır. Ancak bu mesafe 10’u aştıkça uygunluk 1’e 

doğru artar. Bu yüzden sentromer boyunca kromozomun bir kolundan diğer 

koluna müdahale olmadığı anlaşılmaktadır. 

interferens (Birbirine karışım= müdahele) değeri ise şöyle hesaplanır: 

I= 1-U "Kısaca müdahale derecesi uygunluk katsayısının birden farkıdır". 

 Çeşitli organizmalarda ınterferans’ın varlığı bildirilmektedir. Mısırda “c-

sh” bağlılığı üzerinde çalışan Hutchıson c= renksiz alevron; sh= buruşuk 

büzüşmüş dane ve wx = (mumlu endoperm gibi üç gen arasındaki mesafeyi 

hesaplamıştır. Hustchison’un verileri aşağıda gösterilmiştir. 



 Eğer I ve II ci bölgedeki parça değiş tokuşu bağımsız olsaydı 0.035 x 0.184 

= % 0.6’lık çift krosingover elde edilirdi oysa yalnız 0.1’lik çift krosingover 

gözlenmiştir. Bu ise [(0.01)/(0.06)]=  0.167’lik uygunluk katsayısını verir. öte 

yandan özellikle bakteri kromozomlarında ve bakteriofaj genetiğinde çift 

krosingoverde tesadüfi dalgalanmalarda asırılık sonucu uyumluk değerleri birden 

büyük olabilmektedir. Bu olgu negatif müdahele olarak düşünülür.  

 Üç Noktalı Haritalama (Özet)     

 Üç gen yeri bakımından heterozigot genotip bu üç gen yeri bakımından 

homozigot resesif genotiple melezlendiğinde oluşan (8) çeşit genotip ikişer üyeli 

dört gruba ayrılabilir.                

1- Sayıca en fazla olan grubu : Bu grubun bir üyesi bir ebeveyn fenotipinin diğer 

üyesi diğer ebeveyn fenotipini oluşturur.              

2- Sayıca en az olan çift krosing-overliler grubu : Bu grup ortadaki genin parça 

değiş tokuşuna maruz kalması ile kebardaki genlerin her iki kısmında da aynı 

anda parça değiş tokuşu olmasının sonuçları aynı olduğundan ortadaki genin 

yerini belirlemekte kullanılır.  

Bölge Genler Krosingover Harita mesafesi (Harita

yüzdesi ünitesi cinsinden)

I c-sh 3, 4 3.4 + 0.1 = 3.5

II sh-wx 18, 3 18.3 + 0.1 = 18.4

çift Krosingover c-sh-wx 0.1



3- Birinci bölgede parça değiş tokuşu olan fenotipler. 

4- İkinci bölgede parça değiş tokuşu olan fenotipler grubu, 

Buna göre bu tip problem çözümünde önce ebeveyn tipler ile (sayıca en çok) çift 

krosing-overli tipler (sayıca en az) karşılaştırılarak ortadaki genin yeri belirlenir. 

Bir kere bu işlem tamamlanınca 1 ve 2 ci bölgedeki parça değiş tokuşu olanların 

frekansları yardımı ile mesafe hesaplanır. Buna göre incelediğimiz sayısal örnekte 

(430) ve (452) bireylik sınıflar ebeveyn tipleri (1) ve (1) bireylik sınıflar çift 

krosingoveri tanımlar. Bu sayılara ilişkin fenotipler karşılaştırınca yalnızca bir 

vasfın farklılaştığı özellik ortada olan genin yerini gösterir. Örneğimizde [Normal-

Normal-Normal=430] fenotipi ile [Normal-Dikensiz-Normal=1] fenotipi sadece tüy 

şekli özelliğinde farklılaşmıştır. Bu durum zaten incelediğimizde bu özellik ortada 

yazılmış bulunduğundan yerleştirme biçimimizin doğru olduğunun kanıtıdır. 

Daha sonra (430) luk fenıtip ve (452) lik fenotipden sadece (1) bölgede 

farklılaşanların oranı [(45+38+1+1)] / [1000]=0,085 birinci bölgenin mesafesini 

verir. Benzer şekilde II bölgenin mesafesi ise [(1+1+16+17) / 1000]=0,035 olur. 



Bakterilerde Gen Bağlılığı Çalışmaları 
 Kalın barsak bakterisi Escherıchı Coli (Kısaca E. colı) gibi bakterilerin 

bir yada daha çok nucleoid içerdiğini gösterilmiştir. Nucleoidler DNA’ca zengin 

olup elektron mikrograph’larında daha az yoğunlukla görülür. Bu yapılar iç 

düzenlenmesi tam bilinememekle birlikte her nucleoid uzun sürekli DNA iplikleri 

içerdiğini bu ipliklerin serbest uçları bulunmadığını göstermiştir. Nukleoidlerin bu 

şekilde kapalı (Halka form) DNA yapıları fonksiyonel olarak taksonomik 

bakımından yüksek organizmalarla karşılaştırılabilir. Ancak bunların 

kromozomları eukaryot organizmaların yapısına benzemez. Bakterilerde Verici 

(=donor = erkek) ile alıcı (recıpıent = dişi) arasında birleşme (konjugasyon) 

olduğunda bu halka yapıdaki kromozom belli bir noktada açılır ve flament olarak 

alıcı hücre içine geçer. Geçen kısımın uzunluğu nakil (Transfer) işleminin süresine 

bağlıdır. 



Şekil 6.3 Bakterilerde konjugasyonda genom transferi. Bakteri hücreleri arasında 

konjugasyon süresi nekadar fazla ise, aktarılan genom miktarı da o oranda fazla 

olur. 



Bakterilerde Linkaj’a İlişkin Konjukasyondan 

Elde Edilen Kanıtlar 
 Bakteriler gibi monoploid organizmalarda lınkaj mesafelerini yeni bileşim 

(rekombinant) frekansı aracılığı ile tayin etme yöntemi sağlanamamaktadır. 

Bunun yerine genotipi bilinen bir verici farklı genotiplere sahip  çok sayıda 

alıcılarla karıştırılır. Daha sonra bunlar önceden belirlenen bir zamanda blender 

ile çalkalayarak ayrılır. Ayrımdan sonra alıcı hücrelerin dölleri farklı unsurlar 

bakımından eksiklik gösteren Medıa (= ortam) a konularak ınokule edilmeleri 

sağlanır. Bu suretle çeşitli fizyolojik olarak eksiklik gösteren soylar (Auxotrophs) 

belirlenir. Auxotrophs soy büyümesi için ortama ilgili unsurların katılmasını 

gerektirir. 

 Genler kromozom üzerinden belli bir sıra ile yer aldığından alıcı hücreye 

belli bir sıra ile nakledilirler. Mesela aşağıdaki 4 bilinen gen için vericiler 

kullanalım. 

pan = pantothenik asit 

arg D = ornıthıne transcarbamylaze enziminin sentezi 

lac Z = b galaktosıdaz enziminin sentezi 

gal A = Galaktokinaz’ın sentezi  



 Bunların konjugasyonunu farklı zamanlarda kesilirse ilgili zaman 

sıralamasında transferedilen genleri bulabiliriz. 

Konjugasyon süresi (dakika) Transfer edilen Genler

1, 5 Pan

5.0 Pan, arg D

10.0 Pan, arg D, Lac Z

16.0 Pan, arg D, Lac Z. gal A

Bu yüzden genlerin sırası 16 dakikalık zaman sıralamasında elde edildiği gibidir. 

özel bir deneme bu soyların aşağıdaki hallerini içerebilir. 

(Verici) Pan - arg - D - Lac Z + gal A+ ........................ 

(Alıcı) Pan + arg D + Lac Z - gal A-x .................... 

 Bu gösterimde eksi işareti daha önce belirtilen unsurun sentezindeki 

yetersizliği gösterir. Yani (-) taşıyan unsur için auxotrohıc soya Artı (+) ı işareti ise 

belirtilen unsur için yetenekliliği (prototropıc) gösterir. Bu iki soyu medyum sıvı 

içiren bir tubde karıştırıp conjugasyondan sonra tam medyum içeren agar 

plakasına yerleştirelim. Burada çok sayıda hem auxotrophıc ve hemde 

prototrophıc döl koloniler meydana gelir.  



 İnkubasyondan sonra koloniler bir seri çeşitli unsurlar bakımından 

eksiklik gösteren medyaya transfer edilerek rekombinant koloniler tesbit edilir. 

Bu işlem asıl plakayı (mester plate) elyafları her bir koloniyi çekip kaldıran kadifa 

tabakaya bastırılarak sağlanır. Bu kadife daha sonra bir seri çeşitli unsurlarca 

eksik replika (suret) plakalarına bastırılır. Bu tekniğe biyokimyasal mutantların 

adanmasında mühür tekniği denir. Bir çok benzer deneyler genellikle üçlü 

auxotrophs’den [Yani (- - - + + + )X (+ + + - - -)] yararlanarak E. Coli için 

mutasyonu ihtimali faktörünü çok düşük değere düşürerek nisbeten tam bir 

haritanın yapımını sağlamıştır. Böyle bir harita şekil 6.4’de gösterilmiştir. Dikkat 

edileceği gibi Konjugasyon esnasında kromozomun tümünün transferi için toplam 

89 dakikalık zaman belirtilmiştir. 

 Bakterilerde halka kromozomlar F (=Fertılıte) faktörünün yerleştiği 

yerden açılır. Fertılıte faktörü kromozom boyunca herhangi bir yerde olabilir. 

Ancak kromozomun açılması daima F, faktörünün aynı tarafındadır. (F) lokusu 

en son transfer edilen kısımdır. Burada alıcıya giren genler soydan soya 

değişmekteysede genellikle genlerin sırası benzerdir. 



Şekil 6.3.a. Prokaryotik 

organizmalarda 

(bakterilerde) kalıtım 

materyali; harfler genleri 

gösterir. a) Normal zamanda 

bakteri DNA'sı çember 

şeklindedir, b) Replikasyon 

(kendini eşleme) sırasında 

açılarak iplik şeklini alır, c-

d) Kavuşma (üreme 

sırasında), c) iki bakteri 

arasında oluşan sitoplazma 

köprüsündjen bu DNA 

zinciri vericiden (erkek) 

alıcıya (dişi) geçer, d) 

Bakteriler ayrıldığında 

alıcının DNA'sının bir kısmı, 

diğer bakteriden gelmiştir. 

Vericinin DNA'sında ise 

eksilmeler olmuştur. 



Şekil 6.3.b Biyokimyasal mutantların aranmasında J. ve E. LEDERBERG 

tarafından geliştirilen mühür tekniği. 



Viruslarda Gen Bağlılığı Çalışmaları 
Bakteriofaj’lar yada basitçe “faj”lar bakterileri ınfekte eden virüslerdir. Bunların 

hayat sıklusları şimdilik konumuz dışıdır. Ancak bunlar virüslere benzer. Bu 

yapılar konukçu-Konuk özgünlüğü gibi hususları gösterdiğinden kendi genetik 

sistemlerine sahip oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca fajlar virulens (hastalık 

yapabilme gücü) gibi genetik olarak kontrol edilen özelliklerini konuk’a ürettikleri 

örtü proteinlerinin kodu cinsinden geçirebilmekte kısaca değişebilmektedirler. Bu 

konuda daha önceleri adaptasyon ve ınduksiyon gibi anlaşılmaz kavramları ortaya 

konulmuştur. özellikle 1969 Tıp Nobel ödülü sahiplerinden Lurıg ve Delbruck gibi 

araştırıcılar 1943’de bakterilerde ve onların fajlarında seleksiyon ve mutasyon 

gibi kavramları ortaya koydular. diğer bir çok araştırıcıda çalışmalar ile hem 

bakterilerin ve hem virüslerin tıpkı mısır, fare meyve sineği insan gibi genetik 

materyal taşıdığını göstermişlerdir. Hastalık yapma yeteneğinde, (vırulent) fajlar 

konuk’u Lısıse eder yada parçalar. E. coliyi ınfekte edebilen T serisi fajlarından 

T2 ve T4’deki bir mutant bu konuk imhasını orıjinal yabanı tip (wild tip) den 

daha hızlı yapabilir. Bu hızlı Lısıse etme yeteneğindeki soylar T2r, T4r olarak 

isimlendirilir. E. coli kültürü (T2) ve (T4r) fajları ile ınfekte edilirse 4 döl tipi elde 

edilir. Bunlar ebeveyn (T2) ve (T4r) tipine ilaveten rekombinant T2r ve T4 

tipleridir. Yani bakteri hücresi iki farklı genotipteki faj ile infekte edilince bakteri 

hücresinde bunlar rekombine olarak her iki genotipe sahip rekombinant fajlar 

oluşabilir. Böyle bir rekombinasyon seksüel işlemlerle oluşmaz.  



 Ancak rekombinasyon ve Fajler arasında bakteryal konuk genetik 

materyalini içeren bir biçimde de genetik materyal değişimi olur. ileride bakteriel 

genetik de bu konular daha dolaylı incelenecektir. Ancak şimdilik virüslerinde 

çaprazlanabildiğini ve sonuçla virus genomunun haritalarının yapılabileceğini 

bilelim. Bu kesiflerden daha önce Hershey isimli genetikçide T2 için üç farklı 

lınkaj grubu önermiştir. Ancak daha sonraki araştırıcılar Faj haritasında 

bakteriler gibi halka formunda olduğunu ve her genetik unsurun bir birine yan 

yana dizildiğini göstermiştir. 

Şekil 6.3.c Bir E. coli bakterisinin iki mutant faj (T2 ve T4r) tarafından 

infeksiyona maruz kalması ve bakteri hücresinde bunların rekombine olarak her 

iki karaktere de sahip rekombinant fajların ortaya çıkması. 



Şekil- 6.4. Kalın barsak bakterisi 

olan E coli’nin gen haritası 

konjugasyon çalışmaları ile 

tesbit edilmiştir. Harita yapısının 

ünitesi taksonomik bakımdan 

yüksek organizmalardaki parça 

değiş tokuş frekansından ziyade 

1 dakikalık zaman aralığıdır. 

Tüm kromozom için 89 

dakikalık transfer zamanı 

belirtilmiştir. Semboller çeşitli 

unsurların sentezlenebilmesi 

yada bunlardan yararlanabilme 

bakımından yeteneğin varlığını 

yada yokluğunu gösterir. 

ekil- 6.4.b. Neurospora'nın 

normal (al+) ve albino (al) 

soyları arasında çaprazlama 

sonuçları. a, gen lokusu ile 

sentromer arasında krossingover 

olmaması (I. bölünme ayrışımı); 

b ve c, gen lokusu ile sentromer 

arasında krossingover meydana 

gelmesi (II. bölünme ayrışımı). 



Rekombinasyon Mekanizması 
 Rekombinasyon doğada çeşitliliğe yol açan genetik bir süreçtir. Eğer 

genetik rekombinasyon olmaz ise yeni fenotifler sadece mutasyonla oluşan allel 

genlerce oluşturulur. Rekombinasyon bir tipide homolog rekombinasyondur. Bu 

süreçte bir bireyin sahip olduğu (DNA) molekülleri arasında parça alış verişi ile 

oluşur. Oysa transpozisyon süreci ise homolog olmayan rekombinasyondur. Bu 

süreçte genomda farklı bölgeler arasında (DNA) parçası hareketleri oluşur. 

Eukoryatlarda bu değiş tokuş bir kromozomdan diğerine yada aynı kromozomda 

bir lokusdan diğerinedir. Homolog rekombinasyon süreci eukoryatlarda 

krosingoverle, prokaryotlarda transformasyon, konjugasyon ve transdüksiyon ile 

oluşur.         

 Kromozom segmentleri ve bunların genlerinin alıcı kromozomuna 

birleşmesi (ıncorparatıon) nun mekanizması henüz tam olarak bilinmemekle 

birlikte iki belli başlı teori önerilmektedir. 

1) Copy-Choıce (kopya seçimi) mekanizması. 

2) Break-exchance (kırılma-Değişme) mekanizması. 

 Her iki mekanizmada moleküler düzeyde DNA replikasyonunu içerir. 

DNA replikasyonu ileride açıklanacaktır. şimdilik iki yöntemin belli başlı 

hususları aşağıda belirtilmiştir. 

 



Kopya-Seçim Mekanizması 
 Bu metotla meydana getirilen (yavru) kromozomlar konukcunun ve 

konuk kromozom materyalinin dönüşümlü olarak tıpkı bir jablon kalıp model gibi 

kullanılması ile şekillenir. Daha sonra yavru kromozomlar verici (donör) 

kromozom segmentinden kopya edilen kısım hariç konukçu kromozomuna benzer. 

işlemlerin sonunda konukçu (alıcı) hücresi aşağıdakileri içerecektir. 

1) Orijinal verici segmenti ve 

2) Orijinal konukçu (alıcı) tüm kromozumunu 

3) Hibrit yavru kromozomu içerir. 

Daha sonraki  alıcı hücre bölünmelerinde verici segmenti kaybolur. Bu durum 

şekil 6.5’de gösterilmiştir. 

 Bu mekanizmada organizma hem vericiden sağlanan DNA segmenti 

(ekzogenot) ve hem alıcı DNA segmenti (endogenot) kalıp olarak kullanılarak bu 

ikisinde ayrı yepyeni bir DNA molekülü oluşması öngörülmektedir. 



Kırılma-Değişim Mekanizması 
 Bu  teoriye göre alıcı-kromozomu kadar verici (donör) segmentinin genler 

blokunun her iki tarafında kırılmalar olur. Bu işlem çift crossoverlerin yer aldığı 

kırılmaların tamiri ile takip edilir. Konjugasyonda verici (donör) kromozomun bir 

segmenti her zaman rekombinant kromozom şekillenmesine katılmaz ve eğer 

katılırsa tümüyle birleşmez. Krosıngovere benzer bir mekanizma (fiziksel esasları 

basit bir kırılma ile yeniden berlişmeden farklı bile olsa) akla gelmektedir. Kopya 

etme ve yeniden birleşme mekanizması olarakda belirtilir. Bu mekanizmada yeni 

bileşim kromozomlar her iki atasal DNA molekülünden fiziksel materyal 

olmaktadır. 

 Hiç bir teori yalnız başına bir diploid organizmalardaki problemlere 

uygulanamaz. Kırılma ve değişim teorisi iki kromotidlin kesin bir şekilde nasıl 

aynı noktadan kırıldığını ve tamir edildiğini açıklayamamaktadır. Öte yandan 

Copy-choıce mekanizması krosıngoverin genellikle sadece yeni oluşmuşları değilde 

1. profaz da tüm 4 lü kromotidleri içerdiği gerçeğini açıklayamamaktadır. 



Tetrat Analizi 
 Rekambinasyonla ilgili en iyi kanıtlar dominant monoploid fazı bulunan 

birçok alg, gerçek mantar ve Bryophyteslerden elde edilmektedir. Mesela 

Bryophteslerden mayoz bölünme 4 düzensiz meıospordan oluşan küresel 

tetratlarla neticelenir. Neuro spora gibi askomisetlerde mayoz bölünmede oluşan 

hücreler belli bir sıraya göre yer alır. Bunlar askus denilen bir hat üzerinde yer 

almışlardır. Böyle bir dizilme sırası her mayoz safasının kromozomal 

düzenlenmesini yansıtır. Neurosporadaki mayoz normal olarak 4 meiosporu 

oluşturur. Bunların her biri önce mitozla bölünerek genotipik olarak benzer 

sıralanmış çiftler halinde toplam 8 asko spor üretir. Her asko spor askusdan sıra 

ile uzaklaştırılarak germinasyona uğratılıp fizyolojik ve fenotipik belirlenmeler 

veya görünüş olarak renk gibi morfolojik özellikler incelenebilir. Bu çeşit analizler 

tetrat analizi olarak adlandırılır. Krosıngover yoluyla rekombinasyon 4-

kromatidli dönemde oluşur. Bu kanıtlar kırılma ve değişim hipotezini destekler. 

 Prolın’sız gibi auxotrophlar ile yabani tip prototroplar arasındaki 

çaprazlamalardan hem (+) ve hemde “pro” askosporlar her askusda eşit sayıda 

bulunur. Bu sporların diziliş düzenlemesi (+ + + + pro pro pro pro) veya (+ + Pro 

pro + + pro pro) şeklinde olabilir. ikinci tip düzenleme yalnızca eğer krosıngover 

ile rekombinasyon 4-kollu safada oluşursa elde edilir. (şekil.6.6) 



 Prolinesiz/serinsiz bağlı özellikleri için çift auxotrop (yetersiz) yani 

Prolın’sız/Serin’sız; soy pro/ser ve yabani tip (+/+) çaprazlanırsa [(pro/ser)x(+/+)] 

elde edilen çapraz (recıprocal) rekombinantlar (+/ser ve pro/+) parental tipler 

yanısıra eşit frekansda üretilir. 3 bağlı gen’lik blokların açılımı (segrasyonu) ile 

ilgili çalışmalardan daha çok bilgi elde edilebilmektedir. Tetrat analizleri her 

crossıngoverin her homolog kromozomun her iki kromatidini içerirdiğini böylece 

üç farklı temel çift crossıngover tetratı mümkün olabildiğini göstermiştir.  

 1) İki kollu çiftler; her iki krosoverde aynı iki kromatid söz konusudur. 

(şekil. 6-7 A) 

 2) Üç kollu çiftler; Bunda ise üç kromatid söz konusudur. Bunlardan biri 

iki kez katkıda bulunur. (şekil 6-7 B) 

 3) Dört kollu çiftler; her krosover farklı kromatid çiftini içerir. (ºekil 6-7 

 C)  

 Şekil. 6.7 de B ve C’de üç ve 4 kollu çiftlerdeki gözlemler yalnızca copy-

choıce mekanizması ile açıklanamaz ayrıca break-exchange mekanizmasını ve bu 

arada sister ve non-sister kromatitleri içeren bir açıklamayı gerektirir. Böyle 

tetrat analizleri krosıngoverin yapısal olarak organize olmuş kromozomları 

bulunan hücreler de Krosıngoverin dört kollu safada olduğu yolundaki sıtolojik 

kanıtları destekler. 

 Mantarlarda tek bir mayozun dört ürünü kolaylıkla analiz edilebilir. 

Haritalama yapma amacıyla da kullanılan bu yönteme tetrat analizi adı verlir. 



 Mayoz ürünün sporların sıralı olarak bulunduğu düzenli tetratlardan 

oluşan askusların meydana geldiği mantarlardan (örneğin, Neurospora'da ) bir ve 

ikinci mayoz bölünmedeki ayrışımların birbirinden ayırabilmek mümkündür. 

örneğin Neurospora'da bir gen lokusu ile sentromer arasında krossing - over 

meydana gelmemişse, bu gene ait allellerin zigotdaki mayozun birinci bölünmesi 

sırasında birbirinden ayrıldığı gözlenebilir. Eğer gen ve sentromer arasında 

krossing-over meydana gelmişse allellerin birbirinden ayrılması mayosun ikinci 

bölünmesinde olur. Bu şekilde sadece ayrışımın hangi bölünmede olduğuna 

bakılarak ve aşağıdaki formül yardımıyla bir gen ile sentromerin arasındaki 

rekombinasyon frekansı, dolayısıyla aralarındaki uzaklık (d) hesaplanabilir. 

d= (1/2) x 2. bölünme ayrışımı/(2. bölünme ayrışımı+1. bölünme ayrışımı) 

Neurosporo'nun Albino (Al) ve yabani (Al+) ırkları arasında yapılan bir 

çaprazlamadan elde edilen 129 tetratda 1. bölünme ayrışımı (Al Al Al+ Al+), 141 

tetratda ise 2. bölünme ayrışımı (Al Al+ Al Al+ veya Al Al+ Al+ Al) gözlenmiştir. 

Buna göre, Neurosporada Al veya Al+ allelini taşıyan gen ile sentromerin 

arasındaki rekombinasyon sıklığı, 1/2x(141/141+129)= 0.26 (veya % 26)'dır; yani 

bu genle sentromer arasındaki uzaklık 26 harita birimi (26 cM)'dir.  



Şekil 6.4.b. Neurospora'nın normal (al+) ve albino (al) soyları arasında 

çaprazlama sonuçları. a, gen lokusu ile sentromer arasında krossingover olmaması 

(I. bölünme ayrışımı); b ve c, gen lokusu ile sentromer arasında krossingover 

meydana gelmesi (II. bölünme ayrışımı). 



Transformasyon Sürecinde :  Bir verici bakteriye ait özelliklerin başka (alıcı) 

bakteriye doğrudan serbest (DNA) moleküllerince aktarılmasını tanımlar. Bu 

nakil sonucu alıcı bakteri dölünde rekombinantlar (transformantlar) elde edilir. 

Transformasyonda verici DNA hücre duvarı ile bağlanır, içeri girer. Sonra verici 

DNA’sı alıcı genomu tanır ve sinapsis yapar. Daha sonra verici genomu alıcı 

genomuna integre (birleşir) olur. Sonuçta verici DNA parçası alıcı DNA’sı ile 

birleşip onun bir parçası gibi replike olur. İki gen aynı DNA parçasında taşınacak 

kadar yakınsa bunların birlikte transformasyon yapması gerekir prensibinden 

yararlanarak transformasyonla belirlenir ve haritalama yapılır. 

Buna göre (a) ve (b) geni için ayrı ayrı transformasyon frekansı belirlenir. Daha 

sonra çift transformasyonlar frekansı belirlenir eğer verici genomunda (a) ve (b) 

yüksek ise bunların müşterek transformasyon olasılığı ayrı ayrı transformasyon 

olasıklarının çarpımına eşit olmalıdır. Eğer müşterek transformasyon oranı ayrı 

ayrı transformasyon oranları çarpımından yüksek ise bu genşerin fiziksel olarak 

yakın oldukları anlaşılır. Konjugasyon sürecinde fiziksel ilişkiye girmiş iki bakteri 

arasında birinden diğerine genetik madde akımı oluşur.Sonuçta rekombinasyon 

oluşaçaktır. 

Bilindiği gibi bakterilerde verici alıcı kavramı eşey (F) plazmidi taşıyan 

bakterilerin verici olması biçiminde oluşur. (F) plazmidi sitoplazma içinde 

bağımsız taşımayan bakterilere (F-) taşıyanlara (F+) denirç (F) plazmidi esas DNA 

içinde yer alıyorsa (HFr) soyu denir. Konjugasyon süreci [(F+)x(F-)] yada 

[(HFr)x(F-)] biçiminde olabilir. 



Konjugasyonda vericide (F) plazmidinin zincirinin bir yerinden kırılma olur. 

Serbest (3’) ve (5’) uçları oluşur. Kırılmasın olduğu zincirin (5’) uçtan alıcı 

bakteriye girer. Bu sırada (F) plazmidi yuvarlanan halka modeline göre replike 

olur. Alıcıya geçen zincir tamamlayıcı zincir sentezi ile çift zincirli hale geçer, 

vericide kalın zincir ise kalıp görevi görerek yeni kol oluşturur. Normal olarak bu 

süreç rekombinayona yol açmaz. (F+) verici hücreler söz konusu olduğunda ama 

düşük frekansda da olsa (F+) daki bazı hücreler çok ender olarak (F) plazmidinin 

esas (DNA) ya katılması ile (HFr) biçimine dönüşür. Böylece konjugasyon 

sırasında hücrelerin çoğunda sadece (F) plazmidi geçerken az sayıda verici (HFr) 

lerde (F) plazmidi alıcıya geçişde beraberindeki genoma ait (DNA) taşır. Alıcıda 

düşük oranda rekombinasyona yol açar. (HFr) vericileri ile konjugasyonda ise 

daha yüksek frekansda rekombinasyon olur. Konjugasyon çalışmalarıylada 

haritalama yapılabilir. Bu durumda kesintisiz ve kesintili konjugasyon söz 

konusudur. Bu çalışmalrda (F) plazmidin bir bakteriden diğerine (DNA) 

moleküllerini geçirme aracı olarak işlev görür. 

Transdüksiyonda ise bir bakteriden diğerine bakteriyofaj aracılığı ile genetik 

madde aktarımı olur. Sonuçta alıcı bakteri dölünde rekombinant transdüktant 

oluşur. Transdüksiyon süreci haritalama çalışmalarında da kullanılır. Buna göre 

eğer iki gen yüksek frekansta transdüksiyon geçiriyorsa bunların yakın bağlı 

olduğu anlaşılır. İki faktörlü yada üç faktörlü transdüksiyon söz konusu olabilir. 

Birlikte transdüksiyon frekansı genler arasındaki uzaklık ile ters orantılıdır. 



Sıkı bağlı genler birlikte transdüksiyon yapar. Eğer iki gen transdüksiyon 

yaperken gen parçasında hiçbir zaman bir arada bulunmuyorsa 

kontransdüksiyon frekansı sıfır olur. Buna göre de mesafe L=transdüksiyon yapan 

(DNA) nın ortalamaboyu X=iki genin kotransdüksiyon frekansı ise d=[L[1-(1/x³)]] 

ilişkisi söz konusudur. Böylece transdüksiyon yapan (DNA) parçasının ortalama 

boyu bilinirse bundan yararlanarak genler arası uzaklık bilinebilir. 

Homolog Olmayan Rekombşnasyon ise transpozisyon yada translakokasyon 

olarak önceleri adlandırılmış ise de Transpozisyonterimi daha yaygın kullanılır. 

Transozisyon sürecine katılan DNA kısmına transpozable element adı verilir. 

Şimdiye kadar bakterilerde ekleme insertation) oluşturan elementler [(İS) 

elemanlar] (R) plazmidlerinde bulunan antibiyotiğe direnç genlerin bir DNA 

molekülünden diğerine geçme yeteneğini tanımlayan (Tn) elemanları 

incelenmiştir. Eukaryotik organizmalarda S. Cerevisiae ‘deki (Ty) elementleeri 

Drosophyladaki ( Copia) elementleri, bir bakıma bir çok türdeki retrovirüsler 

böyle transbozable elementlere örnek olusturulur. Bakteriofajlar genomunda 

bulunan (Mü) elemanıda böyle bir niteliktedir. O yüzden (Mu) bakteriyofajının 

kendisi transbozable element kabul edilir. Transpozisyon sürecinde bir DNA 

molekül parçası (transpozable element) kendisi ile yada daha önce bulundugu 

(DNA) molekülü ile bir genetik benzerlik göstermeyen farklı bir (DNA) 

molekülünün içine girer. Başlıca iki çeşit transpozisyon sürecinden söz edilir. 



1- Konservatif transpozisyon 

2- Replikatif transpozisyon 

Birinci yöntem transpozon (yer değişebilen) element bir noktadan diğerine 

hareket eder, verici molekül ise eğer verici bu kısmın birden fazlasına sahip ise 

sorun yaratmaz değilse verici bozulup yok olur. 

Replikatif transpozisyonda ise transpozon işlem esnasında duplike olur. Böylece 

taşınabilir elemanın bir kopyası başka yere transpozisyon yaparken eski kopya 

orijinal yerinde kalır. 

ÖZET 
Şimdiye kadar verilen açıklamalar aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

 1) Organizmaların kalıtımına ilişkin bilgiler arttıkça kromozom 

sayısından daha fazla gen olduğu görülmektedir. 

 2) Bu yüzden bazı genler blok halinde bir aradadır (yani bağlıdır) ve 

 3) Bağlı gen grupu sayısı kromozomların çift sayısına eşittir. 

 4) Fakat gen bağlılığı sabit (Bozulamaz) değildir. 

 5) Heterozigotlarda homologlar arasındaki resıprokal materyal değişimi 

crosıng-overi gösterir.       

 6) Krosıngover frekansı kromozomlar üzerindeki genler arasındaki fiziki 

mesafe ile ilişkilidir ve kromozomların genetik analizlerinin yapımına yardım eder. 



7) Krosıngoverin gerçek fiziki mekanizması tam olarak bilinmemekle beraber 

kırılma-Değişim (Break-exchange) hipotezi gözlenen gerçeklere copy-choıce 

kavramına nazaran daha iyi uyar. üstelik yeterli bir teorinin moleküler düzeydeki 

kanıtları yalnızca bakteri ve virüsler için değil eukaryotlar için de yeterli açıklama 

getirmesi gerekir. Rekombinasyon mekaniği hakkındaki hali hazır bilgilerimiz bu 

düzeyle sınırlanmaktadır. 



Şekil 6.5. Rekombinasyon hakkında copy-choice (üstte) ve Break-Exchance (altta) 

mekanizmalarının şematik gösterimi. 



Şekil 6.6 Neuro sporanın 

askuslarında askosporların alternatif 

düzenlenmesi A7 Krosingover 

oluşmaz, veya (+pro) genlerini 

kapsamaz B) Sentromer ve (+pro) 

alleleri arasında krossingover oluşur. 

B2) Eğer nonsister kromotidleri 

kapsayan krossingover 4 kollu 

safhada olursa B4'de gösterilen 

askospor düzenlenmesi elde edilir. 1. 

Sütundaki hem (A) ve hemde (B)'de 

her ikiside kromozomların zigota her 

ebeveyn soyu ile kalıtımları 

gösterilmiştir. ikinci sütundaki ise 

replikasyon (çoğalma) meydana gelir. 

Bu arada sinapsis ve şayet varsa 

krossingover olmuştur. 3. sütunda 

mayoz sonucu oluşan mayosporların 

her birinin kromozomları 

gösterilmiştir. 4. sütunda ergin askus 

ve bunun askosporlarının herbirinin 

genotipleri gösterilmiştir. Mayoz 1 ve 

3. sütun arasında mitoz ise 3 ve 4. 

sütun arasında oluşur. 



Şekil 6.7 A) 

Yalnız iki 

kromatid içeren 

B) üç kromatid 

içeren, C) Tüm 

dört kromatid 

içeren Tetrat 

(Homolog 

kromozom 

çiftinin 4 eksenli 

olduğu devre) 

analizlerinden 

çıkarılan ra göre 

elde edilen 

muhtemel çift 

krossingover tipi. 



Dominant + Normal 

Renk 

Mor (+) 

Dominant normal yaprak 

dibi yapısı 

Kulakçıklı (+) 

Dominant normal koçan 

püskül yapısı 

Püsküllü (+) 

417 

Resesiv (mutant) 

Renk 

Yeşil (a) 

Resesiv (mutant) yaprak 

dibi yapısı 

Kulakçıksız (b) 

Resesiv (mutant) 

Koçan püskülü yapısı 

Püskülsüz (c) 

404 

Resesiv (mutant) Renk 

Yeşil (a) 

Dominant normal yaprak 

dibi yapısı 

Kulaçıklı (+) 

Dominant normal koçan 

püskül yapısı 

Püsküllü (+) 

6 

Dominant normal Renk 

Mor (+) 

Dominant normal yaprak 

dibi yapısı  

Kulakçıklı (+) 

Resesiv (Mutant) koçan 

püskül yapısı 

Püskülsüz (c) 

38 

Resesiv (mutant) Renk 

Yeşil (a) 

Resesiv (mutant) yaprak 

dibi yapısı 

Kulakçıksız (b) 

Dominant normal koçan 

püskül yapısı 

Püsküllü (+) 

47 

Dominant Normal Renk 

Mor (+) 

Resesiv (mutant) yaprak 

dibi yapısı 

Kulakçıksız (b) 

Resesiv (mutant) koçan 

püskül yapısı 

Püskülsüz (c) 

5 

Dominant Normal Renk 

Mor (+) 

Resesiv (mutant) yaprak 

dibi yapısı 

Kulakçıksız (b) 

Dominant normal koçan 

püskül yapısı 

Püsküllü (+) 

344 

Resesiv (mutant) Renk 

Yeşil (a) 

Dominant Normal 

yaprak dibi yapısı 

Kulakçıklı (+) 

Resesiv (mutant) koçan 

püskülü yapısı 

Püskülsüz (c) 

231 

∑ (Toplam)  1392 



Buradaki fenotipik sınıflar ikişer üyeli (4) sınıfa ayrılır. 

1. Sayıca en fazla olanlar: Ebeveyn tipler= Parça değiş tokuşu 

olmayan tipler. Bunlar 417 ve 404’lük sınıflardır. 

2. Sayıca en az olan tipler: Bunlar çift krosing-overli tiplerdir. Bu 

tipler ortadaki genin ya da aynı iki bölgedeki parça değiş tokuşu 

sonucu oluşan tiplerdir. Bunlar 6 ve 5’in bulunduğu gruplardır. 

3. Sadece birinci bölgedeki parça değiş tokuşu olan tipler: 

Bunlar 38 ve 47’dir.  

4. Sadece ikinci bölgede parça değiş tokuşu olan tipler: Bunlar 

244 ve 231’dir. 

 Sayıca en fazla olanlar ile sayıca en az olan tipler 

karşılaştırılarak ortada olan genin yeri saptanır. 

1. gen yeri: renk 
2. gen yeri: 

yaprak dip yapısı 

3. gen yeri: koçan 

püskül yapısı 
Toplam 

+ + + 417 

a b c 404 

+ b c 5 

a + + 6 



 Buna göre 417 ile 6 ve 404 ile 5’de sadece bir gen 

değişikliği vardır. O da ren ortada olmalıdır. Burada gen değişikliği 

terimi şu anlamda 1. ebeveyn tipte 3 dominant gen yan yana (+, +, 

+) 2. ebeveyn tipte 3 resesiv gen yan yana (a, b, c) ‘dir.  

 1. çift krosing-overli tipte bir dominant iki resesiv yan yana 

(+, b, c), 2. çift krosing overli tipte iki dominant , bir resesiv gen 

yan yanadır (+, +, c). Ortadaki gen yeri saptandıktan sonra sıra 

genler arası mesafeyi bulmaya gelir. 

1. gen yeri 2. gen yeri 3. gen yeri 

Yaprak Dip Yapısı Renk Koçan Püskül Yapısı 

b a c 

Birinci gen yerindeki dominant geni (+) sembolü ile resesiv gen 

yerini ise küçük harf ve eksi sembolü ile gösterelim. O halde yeni 

yapı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

Renk ortada olmak üzere düzenlenmiştir. 



Aşağıdaki tabloya göre 1. bölge 2. bölge mesafesi de hesaplanacaktır. 

1. gen yeri B=+ ve 

b=- Yaprak dip 

yapısı 

2. gen yeri A=+ ve 

a=- Renk 

3. gen yeri C=+ ve 

c=- Koçan püskül 

yapısı 

+ + + 417 

- (b) -(a) -(c) 404 

+ -(a) + 6 

+ + -(c) 38 

-(b) -(a) + 47 

-(b) + -(c) 5 

-(b) + + 244 

+ -(a) -(c) 231 

1392 



1. Bölge Mesafesi 

 (b) ile (a) arasıdaki mesafe 1 bölge mesafesi şu şekilde 

belirlenir. Bunun için yaprak yapısı ve renk genlerinin yan yana 

olduğu ebeveyn tipler olan (+ + +) ile (b a c ) genotiplerinden birinci 

bölgede farklılaşanların sayıları belirlenir. Bunlar; 

(-(b), +, +); (+, a, –(c)); (-(b), +, -(b)); (+, -(a), +)  

       244             231                 5                   6 

Bunların toplamının toplam fert sayısına oranı 1. bölgedeki mesafeyi 

verecektir. 

244+231+6+5/1392 = 486/1392 = 0,349 = %34,9 

2. Bölge Mesafesi 

 Yani ikinci ve üçüncü lokus arasındaki mesafe ise şöyle 

bulunur. İki ve üçüncü lokusun ebeveyn genotiplerden farklı olarak 

birbirinden ayrıldığı yani parça değiş tokuşu olduğu fertlerin sayıları 

kullanılarak 

(+, -(a), +); (-(b), +, -(c)); (+, +, -(c)); (-(b), -(a), +) ise 

(38+47+6+5)=97 

97/1392 = 0,06968 yaklaşık 0,0697= %6,97 şeklinde belirlenir. 



Yaprak Dip      

Yaprak Geni     1. bölge              Renk Geni          2. bölge                Koçan 

Püskülü Geni 

      +                     34,9                      +                   6,9                        +  

         

 

 (b)                                              (a)                                                (c) 

   

                                                            

     

          41,8 

1. ve 3. gen  bölgesi arası mesafe ise 34,9 + 6,9 = 41,8 (sm) ‘dır. 

Oysa hem 1. bölgede (+), 3. bölgede (+) genlerinin ayrıldığı haller 

ile 1. bölgede (b) ikinci bölgede (c) ayrıldığı halleri toplamı: 

(38+47+231+244)/1392=0,402 olup bu da %40,2’dir. 

 Buna göre 40,2 ile 41,8 arasındaki fark çift krosing 

overlilerin toplamını (6+5)/1392=0,008’dir. Bunun 2 katıda 

0,008*2= 0,016 olup bu da %1,6’dır. Neticede 40,2+1,6=41,8 olur. 



GEN BAĞLILIĞI 

Örnek: Drozofila sineklerinde aynı kromozom üzerinde bulunan 3 

gen vücut rengi, kanat şekli, göz renginden sorumludur. Bu üç 

lokusda dominant (normal), resesif (mutant) allaler bulunmaktadır. 

Bu üç özellik için heterozigot dişi ile homozigot resesif erkegin 

melezlenmesinden elde edilen döllerin sayısı aşağıda verilmiştir. 
FENOTİPLER SAYI GENOTİP 

Normal vücut rengi (+) Normal kanat şekli (+) Normal göz rengi (+) 258 
ABC//abc 

+++//--- 

Mutant vücut rengi (-) Normal kanat şekli (+) Normal göz rengi (+) 37 
aBC//abc 

-++//--- 

Mutant vücut rengi (-) Mutant Kanat şekli (-) Mutant göz rengi (-) 253 
abc//abc 

---//--- 

Normal vücut rengi (+) Mutant Kanat şekli (-) Mutant göz rengi (-) 34 
Abc//abc 

+--//--- 

Mutant vücut rengi (-) Mutant Kanat şekli (-) Normal göz rengi (+) 106 
abC//abc 

--+//--- 

Normal vücut rengi (+) Mutant Kanat şekli (-) Normal göz rengi (+) 103 
Abc//abc 

+-+//--- 

Mutant vücut rengi (-) Normal kanat şekli (+) Mutant göz rengi (-) 106 
aBc//abc 

-+-//--- 

Normal vücut rengi (+) Normal kanat şekli (+) Mutant göz rengi (-) 103 
ABC//abc 

+++//--- 



Toplam=1000 bin. 

A. ) Bu verilere göre genlerin azalış sırasını bulunuz. 

1) abc      2)bca    3)bac          4)hiçbiri 

B. ) Vücut rengi ile kanat şekli lokusları arasındaki mesafe nedir? 

1) 29       2) 14          3) 13           4) 28      5) Hiçbiri 

C. ) Vücut rengi ile göz rengi lokusları arasındaki mesafe nedir? 

D. ) Bu melezlemede uyum katsayısı nedir? 

Not=VK= [gözlenen çift krossing over oranı]/ [ Beklenen çift  

krossing over oranı] 

 

Cevap: Önce bu tabloda ebeveyn tipleri (krossing over 

geçirmeyen) ve yeni bileşen tipleri (krossing over geçiren, 

rekombinant tipleri ve çift krossingover) geçiren tipleri bulmak 

gerekir. Bunun için şöyle bir yol izlenir.  

  



Diziliş sırası çift krossingoverli ile neticelenebilecek kombiansyon 

olmalıdır. Çift krossingover ise sayıca en az olandır. Bu örnekte 37 

adet ve 34 adet gözlenen sınıf sayıca en azdır. Bu tipler sayıca en 

fazla olan ebeveyn tiplerle karşılaştırıldığında 37’lik grubta 258 adet 

olan 1.ebeveyn tipten sadece vücut rengi farklılaşmıştır. 

  
Ebeveyn Tip= [Normal Vücut rengi] [Normal Kanat Şekli] [Normal Göz Rengi]=258 adet 

Ebeveyn Tip=            [+]                                [+]                           [+]  

 

Çift Kros. overli Tipi= [Mutant vücut rengi] [Normal kanat şekli] [Normal göz rengi]=37 adet  

Çift Kros. overli Tipi=               [-]                              [+]                             [+] 

 

Aynı şekilde 34’lük çift krossingover sınıfı 2532lük ebeveyn tipten 

sadece vücut rengi ile farklılaşmıştır. 

Vücut rengini belirleyen genin ortada olduğu çift 

krossingoverlilerden anlaşıldıktan sonra Fenotip ve genotiplerin 

sıralaması yeniden yapılabilir. 



FENOTİPLER SAYI GENOTİP 

Normal kanat 

şekli (+) 

Normal vücut 

rengi (+) 

Normal göz rengi 

(+) 
258 BAC//bac 

Normal kanat 

şekli (+) 

Mutant vücut 

rengi (-) 

Normal göz rengi 

(+) 
37 Bac//bac 

Mutant Kanat 

şekli (-) 

Mutant vücut 

rengi (-) 

Mutant göz rengi  

(-) 
253 bac//bac 

Mutant Kanat 

şekli (-) 

Normal vücut 

rengi (+) 

Mutant göz rengi  

(-) 
34 bAc//bac 

Mutant Kanat 

şekli (-) 

Mutant vücut 

rengi (-) 

Normal göz rengi 

(+) 
106 Bac//bac 

Mutant Kanat 

şekli (-) 

Normal vücut 

rengi (+) 

Normal göz rengi 

(+) 
103 bAC//bac 

Normal kanat 

şekli (+) 

Mutant vücut 

rengi (-) 

Mutant göz rengi  

(-) 
106 Bac//bac 

Normal kanat 

şekli (+) 

Normal vücut 

rengi (+) 

Mutant göz rengi  

(-) 
103 BAc//bac 

Toplam=1000=Bin  



Ebeveyn tip= [mutant vücut rengi] [mutant kanat şekli] [mutant göz 

rengi] = 253 adet 

Çift Kros-overli tip= [ normal vücut rengi] [mutant kanat şekli] 

[mutant göz rengi] = 34 adet 

  Bu verilere bakarak vücut rengi geni ortada olmalıdır. Vücut 

rengi için normal (A), mutant (a); kanat şekli için normal (B), 

mutant (b); göz rengi için normal (c), mutant (c) ile gösterilirse 

  

 Diziliş sırası bac (ya da BAC) veya cab (ya da CAB) 

olmalıdır. Seçeneklerde sadece (bac) olduğundan doğru cevap 3. 

şıktır. 

 B vücut rengi ile kanat şekli lokusları arasındaki mesafe ile 

şöyle bulunur. 

Burada 1. bölgede krossingoverlilerin sayısı % cinsinden 

sorulmaktadır.  



1. Bölge       2.Bölge 

b        a    c 

Kanat Şekli     Vücut Rengi   Göz Rengi 

Bunlarda 
[Normal kanat (+)] [mutant vücut (-)] [mutant göz (-)] ve [Mutant kanat (-)] [normal vücut] [normal göz (+)] 

               B  a   c    b                   A                 C 

 

 Kombinasyonları  olan 106 ve 103 lük sınıflardır. Bunlara çift 

krosingoverlilerde dahil edilerek (106+103+34+37)/100=0,28 oranı elde 

edilir. Bu sonuç 28 santimorgan demektir. O halde doğru seçenek 4. 

şıktır. 

 



C. ) Vücut şekli ile göz rengi arasındaki mesafe diğer 

rekombinant tipler olan 106’lık ve 103’lük sinekler ve çift 

krossingoverli sinekler 34 ve 37 ilave edilerek elde edilen 

toplamın toplam sayı 1000’e bölünerek elde edilir. 

 
[mutant kanat (-)]  [mutant vücut (-)] [normal göz (+)] = baC = 106 

[normal kanat (+)] [normal vücut (+)] [mutant göz (-)] = BAc = 103  

O halde vücut rengi ile göz rengi mesafesi 

(106+103+34+37)/1000= 0,28 olur. 

 

D. ) Bu melezlemede uyum katsayısı ise  

UK= [gözlenen çiftkrossingover oranı]/[beklenen çift 

krossingoverli oranı] 

Gözlenen çift krossingover oranı; sayıca en az olan çift 

krossingoverli tiplerin oranı olan  

34+37/1000 = 71/1000 = 0,071 ‘dir. 
 



Beklenen çift krossinover oranı; Birinci bölgedeki krosingover oranı 

0,28 ile 2. bölge krosingover oranu 0,28’in çarpımıdır. 

O halde  

UK = 0,071/(0,28)(0,28) = 0,9 olur. 

 

Örnek: Ev farelerinde kısa kıl uzun kıl üzerine dominanttır, ayrıca 

titreklik, titrek olmama (normal) olma üzerine dominanttır. Bu iki 

özellik vücut kromozomları (otozomal) üzerindedir. 

 Heterozigot titreme hastalıklı ve kısa kıllı farelerle uzun kıllı, 

normal bireyler melezlenmiş aşağıdaki döller elde edilmiştir. 

[titreme(+)], [kısa kıl(+)] = 42 

[titreme(+)], [uzun kıl(-)] = 105 

[normal(-)], [kısa kıl (+)] =109 

[normal(-)], [uzun kıl (-)] = 44 

Bu iki gen bağlı gen midir nereden bildiniz? 

Heterozigot dişiler titreme hastalıklı ve kısa kıllı ise bunlar cis ya da 

trans diziliminde midir? 

İki gen arasındaki rekombinasyon frekansını hesaplayınız  



Cevaplar 

Evet bağlıdır. 

Trans posizyondadır. 

%28,7 

Açıklama 

 Bu melezleme test melezlemesidir. Eğer genler bağlı olmasaydı 

döller 1:1:1:1 oranında 4 fenotip beklenirdi. Oysa böyle bir oran 

gözlenmemiştir. Bağlı genler en çok sayıda gözlenen sınıflarda 

ortaya çıkar bu sınıflarda (titreme hastalıklı, uzun kıllı) ve 

(normal, kısa kıllıdır). Bu sebepten titreme hastalığı ve kısa kıl 

trans pozisyonundadır. 

T  titreme hastalığı; R kısa kıl 

t normal; r uzun kıl 

o zaman melezleme şöyle olacaktır. 

[Tr//tR] * [tr//tr] rekombinantlar ise titreme hastalıklı kısa kıllı ve 

normal, uzun kıllıdır. 

Frekans ise (42+44)/300 = %28,7’dir. 



Örnek: Mısır bitkisinde aşağıda tanımlanan 3 farklı özelliğin aynı 

kromozom üzerinde bağlı genler olduğu bilinmektedir. Buna göre 

bu genler arasındaki mesafeyi ve uygunluk katsayısını 

hesaplayalım. 

1. Özellik 

Yaprak Zar Yapısı 

2. Özellik 

Yaprak dip Yapısı 

3. Özellik 

Yaprak Parlaklığı 
Sayı 

(+) Zarlı (+) Dilli (+) Parlak 55 

(-) Zarsız (-) Dilsiz (-) Mat 59 

(+) Zarlı (-) Dilsiz (+) Parlak 58 

(-) Zarsız (+) Dilli (+) Parlak 16 

(+) Zarlı (-) Dilsiz (-) Mat 15 

(+) Zarlı (+) Dilli (-) Mat 13 

(-) Zarsız (+) Dilli (-) Mat 53 

(-) Zarsız (-) Dilsiz (+) Parlak 14 



 Bu sınıflar içinde genotip yapısı [(+),(+),(+)] ve [(-),(-),(-)] 

olanlar ebeveyn tipdir. Sayıca en az olanlar ise çift krossingoverliler 

olup bize hangisinin ortada olduğunu gösterirler. 

 Buna göre 

+ + + 55 
Ebeveyn tipler 

- - - 59 

+ + - 13 Çift krossingoverli 

tipler sayıca en az 

olanlardır. - - + 14 

 Daha önce sonda yazdığımız özellik ortada yer 

almaktadır. Bu özellik yaprağın parlak ya da mat olmasıdır. Buna 

göre tabloyu yeniden düzenlersek 



Zar Yapısı Parlaklık 
Yaprak Dip 

Yapısı 
Sayı 

+ (ebeveynler) + + 55 

- (ebeveynler) - - 59 

+ (2.bölge) + - 58 

- + + (1. bölge) 16 

+ - - (1. bölge) 15 

+ (Çift krossingover) - + 13 

- (2.bölge) - + 53 

- (Çift krossingover) + - 14 

Toplam 283 

   1.                              2. 

Zar Yapısı           Parlaklık                     Yaprak dip yapısı 



Şimdi genler arasındaki mesafeyi hesaplayalım 

1.Bölge için  

- + + 16 

+ - - 15 

+ - + 13 

- + - 14 

58/283 = 0,20 = % 20 

2. Bölge için; 

+ + - 58 

- - + 53 

+ - + 13 

- + - 14 

138/283 = 0,48 = % 48 



İspat: Sadece tek parça değiştirenler için frekans 

(16+15+58+53) / 283 = % 50 

Fark= % 68 - % 50 = % 18 

 

Çift krossingoverliler: 13+14 / 283 = % 9 * 2 = % 18 

%50 + %18 = %68 yapar. 

 

Uygunluk katsayısı ise UK=0,095 / (0,20)*(0,48) =0,095 / 0,096 

=0,98 

 

Örnek: a, b ve c genlerinin belirlediği 3 ayrı özellik için 

heterozigot (ABC//abc) bireyle homozigot resesif birey 

melezlenerek (abc//abc) genlerin aynı kromozom üzerinde 

bulunduğu ve bağlı genler olduğu fenotipik sınıflardan 

anlaşılmıştır. Ayrıca A-C = 10 sm ve b-c = 5 sm mesafede ve 

müdahaleyi -1,5 olarak bulunmuşsa beklenen ve gözlenen çift 

krossingover frekansı ne olur? 



Çözüm:  

UK = Gözlenen ÇKO / Beklenen ÇKO 

 

Müdahale = 1-UK ise UK = 1-(-1,5) = 2,5 

 

Gözlenen ÇKO = UK * (Beklenen ÇKO) = 2,5 * (0,005)=0,0125 

 

Beklenen ÇKO = (0,10)*(0,05) = 0,005 şeklinde hesaplanır. 


