
Kalıtım Konu Anlatım Föyü

Canlıların sah�p olduğu kalıtsal özell�kler� (karakterler�) ve bu özell�kler�n nes�lden 
nes�le nasıl aktarıldığını �nceleyen b�l�m dalına kalıtım ya da genet�k den�r. 
Pek� bu kalıtsal özell�kler nelerd�r. Aşağıda canlılara a�t bazı kalıtsal özell�kler 
ver�lm�şt�r.
• Göz reng�
• Saç reng�
• Kan grubu
• Saç şekl�
• Tohum reng�
• Tohum şekl�
• Ç�çek şekl�
• Ç�çek reng� vb.

Kalıtım b�l�m�n�n kurucusu GREGOR MENDEL d�r. Bezelyeler �le yaptığı 
çalışmalar sonucunda kalıtımın temel prens�pler�n� ortaya koymuştur.

Pek� Mendel neden çalışmalarında bezelye b�tk�s�n� kullandı?
• Bakımının ve yet�şt�r�lmes�n�n kolay olması
• Yıl �çer�s�nde b�rden fazla ürün alınab�lmes�
• Kapalı ç�çek yapısına sah�p olması
• Dış döllenmeye kapalı olması
• Tozlaşmanın kontrol altında tutulab�lmes� (Yapay tozlaşmaya  olanak sağlaması)
• Gözleneb�len karakter özell�kler�n�n çok sayıda olması

Bezelyeler�n Gözleneb�len Özell�kler�
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Mendel, 1856 yılında kalıtımın prens�pler�n� araştırmak amacı �le 10 yıl sürecek çalışmalarına başladı. İlk olarak fareler sonrasında bal 
arıları �le çalışmalarına devam ett�. Daha sonra b�tk�ler üzer�nde çalışmalarına geçerek bezelyeler� keşfett�.  Başlangıçta uzun boylu 
bezelyeler �le kısa boylu bezelyeler� çaprazladı. Bu çaprazlama sonucunda oluşan bütün bezelyeler�n uzun boylu olduğunu gözlemled�. 
Ve aşağıdak� sonuçlara ulaştı.

1. Uzun boy görünen özell�k olduğu �ç�n baskındır. 
2. Kısa boy görünmeyen özell�k olduğu �ç�n çek�n�kt�r.
3. Uzun boy özell�ğ� kısa boyu baskılamıştır.

Uzun Kısa

Uzun

Alel Gen

B�r� anneden d�ğer� babadan gelen herhang� b�r kalıtsal özell�kten sorumlu olan gen ç�ft�ne den�r. Alel genler 
kromozomlar üzer�nde karşılıklı olarak bulunurlar.

Baskın Gen
(Dom�nant)

Tek başına olduğunda karakterde kend�n� göstereb�len gend�r. Büyük harf �le göster�l�r.
A, B, D, K, U ,M g�b�.

Ş�md� kalıtım �le �lg�l� bazı kavramları �nceleyel�m.

Babanın 
Kromozomu

Annen�n 
Kromozomu

Alel gen
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Çek�n�k Gen
(Reses�f)

Karakterde ortaya çıkab�lmes� �ç�n yanında kend� g�b� başka b�r gene �ht�yaç duyan gend�r. Küçük harfle 
göster�l�r.
a, b, d, k, u, m g�b�.

Saf = Arı Döl
(Homoz�got)

Karakter� bel�rleyen aleller�n aynı olmasıdır.

Melez Döl
(Heteroz�got)

Karakter� bel�rleyen genler�n farklı olmasıdır.

Genot�p

Karakter� oluşturan gen yapısıdır.
• AA
• Aa
• aa

Fenot�p

Genot�pe göre ortaya çıkan canlının dış görünüşüdür.
• Sarı saç
• Mor ç�çek
• Sarı tohum

Çaprazlama
B�r kalıtsal özell�ğ�n canlıda ortaya çıkma �ht�mal�n�n bel�rlenmes� �şlem�ne den�r.

Çaprazlama Nasıl Yapılır
Soru: Melez mor ç�çekl� bezelye �le beyaz ç�çekl� bezelyen�n çaprazlanması sonucu oluşacak yavru bezelyeler�n beyaz ç�çekl� olma
olasılığını hesaplayınız? ( Mor ç�çek gen� beyaz ç�çeğe baskındır.)

Çözüm: Soruda d�kkat�n�z� çekt� m�? Mor ç�çekl� bezelyeden bahsederken melez kavramını kullandık ancak beyaz ç�çekl� bezelyeden 
bahsederken saf ya da melez kavramını kullanmadık. Çünkü çek�n�k karakter�n ortaya çıkab�lmes� �ç�n sorumlu olan gen�n ken
d�s� g�b� b�r genle yan yana olması gerekl�d�r. Her zaman saf (homoz�got) gen yapısına sah�p olmalıdır. Bundan dolayı sorularda
çek�n�k özell�kten bahsederken saf ya da melez kavramları kullanılmaz.

Ş�md� sorumuza geçel�m...
Soruda ver�len karakterler� harflend�rel�m.
Mor, beyaza baskın �se
 

Mor M

Beyaz m

Unutmayın baskın ve çek�n�k genler aynı harfn büyük ve küçük harfler� �le tems�l ed�lmel�d�r.

Melez Mor Mm

Beyaz mm
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Mm mmX

Mm Mm mm mm Genot�p

2/4 
%50

2/4 
%50

Genot�p oranı

Ş�md� fenot�p oranını bulalım. Öncel�kle oluşan yavru bezeller�n 
genot�pler�n� tekrar yazalım.  
        

Mm Mm mm mm

Mor Mor Beyaz Beyaz Fenot�p

2/4 
%50

2/4 
%50

Fenot�p oranı

Beyaz ç�çekl� olma olasılığı % 50 d�r. 
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Çaprazlama sorularını punnet kares� yöntem�n� kullanarak da çözeb�l�r�z.

M m

m Mm mm

m Mm mm

Anne

Baba

Karşımıza çıkab�lecek çaprazlama çeş�tler� 

MM X MM %100 MM %100 Mor

MM X mm %100 Mm %100 Mor

mm X mm %100 mm
%100 
Beyaz

Mm X Mm

%25 MM
%50 Mm
%25 mm

%75 Mor
%25 Beyaz

Mm X mm
%50 Mm
%50 mm

%50 Mor
%50 Beyaz

Mm X MM
%50 MM
%50 Mm

%100 Mor

M: Mor
m: Beyaz 

Genot�p Oranı Fenot�p Oranı 
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İnsanlarda C�ns�yet�n Bel�rlenmes�  

Sağlıklı �nsanlarda 46 tane kromozom bulunmaktadır. Bunlardan 44 tanes� vücut 2 tanes� c�ns�yet (eşey) kromozomudur. 
D�ş�lerde c�ns�yet kromozomları XX �ken erkeklerde XY d�r.

XX XY

X X X Y

XX XX
XY XY

Çaprazlamayı d�kkatl�ce �ncelersen�z c�ns�yet� bel�rleyen faktörün babadan gelen c�ns�yet kromozomları olduğunu fark etm�şs�n�zd�r.
Eğer babadan X kromozomu gel�rse çocuk d�ş� Y kromozomu gel�rse erkek olur. Babadan X ve Y kromozomlarının gelme �ht�mal� %50 
olduğundan doğacak çocukların kız ya da erkek olma �ht�mal� de %50 d�r. Annede sadece X kromozomları bulunduğundan c�n
s�yet üzer�nde herhang� b�r etk�s� yoktur. 

Akraba Evl�l�ğ� Neden Sakıncalıdır?  

Akraba olan b�reyler akraba olmayan b�reylere göre genet�k yapı bakımından daha çok benzerl�k göster�rler. Bundan dolayı ortak gen
bulundurma �ht�maller� daha fazladır. Eğer akraba olan b�reyler evlen�rlerse hastalık yapan genler�n b�r araya gelme �ht�mal� akraba ol
mayan b�reylere göre daha fazladır.  

Hastalık gen�Sağlam gen

Taşıyıcı 
Baba

Taşıyıcı 
Anne

Sağlam
çocuk

Hasta
çocuk

Taşıyıcı 
Çocuk

Taşıyıcı 
Çocuk

Sağlam Hastalık gen� taşımayan b�rey

Taşıyıcı
Hastalık gen� taşıyan ancak hasta 

olmayan b�rey

Hasta Hastalık gen� taşıyıp hasta olan b�rey
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