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MEVSİMLERİN OLUŞUMU

Dönme
Ekseni

Dolanma
Düzlemi

Ekvator

Kuzey Kutup
Noktası

Güney Kutup
Noktası

23
° 27

'

23°  27'

      Dünya, kuzey ve güney kutup noktalarından geçtiği var-
sayılan dönme ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dö-
ner. Dünya’nın dönme ekseni 23°27’lık açı ile eğik durmak-
tadır. Bu durum eksen eğikliği olarak tanımlanır. Dünya’nın 
dönme ekseni Ekvator düzlemine diktir. Dolanma düzlemi 
ile Ekvator arasındaki açı 23°27 ‘dır.

Dünya’nın dönme ekseninin eğik olması güneş ışınları-
nın belli bir noktaya geliş açısının yıl içerisinde değişmesi-
ne neden olur. Ayrıca eksen eğikliği belli bir bölgedeki ge-
ce-gündüz sürelerinin yıl içerisinde değişmesine, öğle 
vaktinde cisimlerin gölge boylarının değişmesine, birim yü-
zeye aktarılan ısı enerjisinin değişmesine, yıllık sıcaklık fark-
larının ve mevsimlerin oluşmasına neden olur.

Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu, gece 
ve gündüz oluşur, günlük sıcaklık farkları oluşur, cisimlerin gün içerisindeki gölge boyları değişir.

Dik gelen ışınlar:

Güneş ışınlarının bir bölgeye geliş açısı arttıkça;

 Birim yüzeye düşen ısı enerjisi artar

 Daha dar bir alan ısınır.

 Cisimlerin gölge boyu kısalır.

Eğik gelen ışınlar:

Güneş ışınlarının bir bölgeye geliş açısı azaldıkça;

 Birim yüzeye düşen ısı enerjisi azalır.

 Daha geniş bir alan ısınır.

 Cisimlerin gölge boyu uzar.

21 Haziran 21 Aralık

21 Mart

23 Eylül
İlkbahar

İlkbahar

Sonbahar

Sonbahar

KışYaz

YazKış

Güneş

Dünya küre şeklinde olduğu için yıl boyunca 
güneş ışınları ekvator bölgesine dik veya dike 
yakın açı ile gelir. Kutup bölgelerine ise yıl bo-
yunca eğik açı ile gelir.

Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı ve ek-
sen eğikliği sonucunda 21 Aralık, 21 Mart, 21 
Haziran ve 23 Eylül tarihlerinde mevsim geçiş-
leri oluşur.

MEVSİMLER VE İKLİM
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21 Aralık ( Gün Dönümü)

Güneş ışınları öğle vaktinde, Güney Yarım kürede bulunan oğlak dönencesine dik açı ile düşer.

Kuzey Yarım Küre Güney Yarım Küre

 Kış mevsimi başlar.

 En uzun gece yaşanır.

 Bu tarihten itibaren gündüzler uzamaya baş-
lar.

 Cisimlerin öğle vaktinde ölçülen en uzun 
gölge boyu elde edilir.

 Yaz mevsimi başlar

 En uzun gündüz yaşanır.

 Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya 
başlar.

 Cisimlerin öğle vaktinde ölçülen en kısa göl-
ge boyu elde edilir.

21 Haziran ( Gün Dönümü)

Güneş ışınları öğle vaktinde, Kuzey yarım kürede bulunan yengeç dönencesine dik açı ile düşer.

Kuzey Yarım Küre Güney Yarım Küre

 Yaz mevsimi başlar.

 En uzun gündüz yaşanır.

 Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya başlar.

 Cisimlerin öğle vaktinde ölçülen en kısa göl-
ge boyu elde edilir.

 Kış mevsimi başlar.

 En uzun gece yaşanır.

 Bu tarihten itibaren gündüzler uzamaya başlar.

 Cisimlerin öğle vaktinde ölçülen en uzun göl-
ge boyu elde edilir.

21 Mart - 23 Eylül (Ekinoks)

Bu tarihlerde öğle vaktinde güneş ışınları Ekvator’a dik açı ile düşer ve Dünya’nın her yerinde gece 
gündüz eşitliği yaşanır.

 21 Mart: Kuzey yarım kürede ilkbahar,  Güney yarım kürede ise sonbahar mevsiminin başlangıcıdır.

 23 Eylül: Kuzey yarım kürede sonbahar,  Güney yarım kürede ise ilkbahar mevsiminin başlangıcıdır.

ÖRNEK SORU

A

B
Güneş ışınları

Güneş ışınları

Yandaki şekilde, Dünya üzerindeki A ve B bölgelerine 
Güneş’ten gelen eşit miktarda ışınlar gösterilmiştir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I. Güneş ışınları A bölgesine daha dik gelir.

II. Güneş ışınları A bölgesinde yüzeyde daha fazla ısı 
enerjisi oluşturur.

III. Güneş ışınları B bölgesinde daha geniş alanı ısıtır.

ÇÖZÜM:

Dünya’nın şeklinden dolayı güneş ışınları ekvator bölgesine daha dik gelir, dik gelen ışınlar yüzeyde daha fazla ısı 
enerjisi oluştururken eğik gelen ışınlar daha geniş alanı ısıtır. Dolayısıyla örnekte verilen öncüllerin üçü de doğrudur.
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ÖRNEK SORU

L

M

K
Kuzey

Ekvator

Yukarıda; K, L ve M şehirlerinin Dünya üzerindeki yerleri gösterilmiştir.

Buna göre 21 Aralık tarihinde K, L ve M şehirlerindeki gündüz süreleri arasındaki ilişki na-
sıldır?

ÇÖZÜM:

21 Aralık tarihinde Kuzey yarım kürede en kısa gündüz yaşanırken, Güney yarım kürede en uzun gündüz 
yaşanır. Ekvator’da ise yıl boyunca gece ve gündüz süresi birbirine eşittir.

Bu yüzden 21 Aralık tarihinde K, L ve M şehirlerindeki gündüz süreleri arasındaki ilişki M>L>K ‘dir.

ÖRNEK SORU

Güneş

Kuzey

Yukarıda, Dünya’nın belirli bir tarihte Güneş’e göre konumu verilmiştir.

Buna göre bu tarihte Kuzey ve Güney yarım kürelerde hangi mevsimler başlar?

ÇÖZÜM:

21 Haziran tarihinde Dünya’nın Güneş’e göre konumu yukarıdaki gibi olur.

Bu tarihte öğle vaktinde güneş ışınları Kuzey yarım kürede bulunan yengeç dönencesine dik olarak ge-
lir ve Kuzey yarım kürede yaz, Güney yarım kürede kış mevsimi başlar.

MEVSİMLER VE İKLİM
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ÖRNEK SORU

Güneş

12

3 4

Yukarıda Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanımı verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğru verilmiştir?

I. Dünya 1 numaralı arada iken Kuzey Yarım Küre'de gündüz süresi kısalır.

II. Dünya 2 numaralı arada iken Kuzey Yarım Küre'de gündüz süresi gece süresinden uzundur.

III. Dünya 3 numaralı arada iken Güney Yarım Küre'de aydınlanan bölge giderek artar.

IV. Dünya 4 numaralı arada iken Günay Yarım Küre sonbahar mevsimi yaşanır.

ÇÖZÜM:

œ Dünya 1 numaralı arada iken Kuzey Yarım Küre'de kış mevsimi yaşanır. Kış mevsimi boyunca gündüz 
süresi uzar.

œ Dünya 2 numaralı arada iken Kuzey Yarım Kürede ilkbahar mevsimi yaşanır. İlkbahar'da gündüz süre-
si gece süresinden uzundur.

œ Dünya 3 numaralı arada iken Güney Yarım Küre'de kış mevsimi yaşanır. Kış mevsimi yaşanan bölgede 
aydınlanan bölge giderek artar.

œ Dünya 4 numaralı arada iken Güney Yarım Küre'de ilkbahar mevsimi yaşanır.

Dolayısıyla verilen ifadelerden II ve III doğrudur.

ÖRNEK SORU
Gölge boyu

Tarih
I II III

Yandaki grafikte, Güney Yarım Küre'de zemine dik konumda bulunan bir cismin 
üç farklı tarihte öğle vaktinde gölge boyları verilmiştir.

Buna göre grafikte I, II ve III ile gösterilen tarihler 21 Mart, 21 Aralık ve 
21 Haziran'dan hangileri olabilir?

ÇÖZÜM:

Bir bölgeye güneş ışınlarının geliş açısı arttıkça o bölgedeki cisimlerin gölge boyu kısalır.

Güneş ışınlarının Güney Yarım Küre'ye en dik geldiği tarih 21 Aralık, en eğik geldiği tarih ise 21 Hazi-
ran'dır. Bu yüzden Güney Yarım Küre'de en uzun gölge boyu 21 Haziran'da, en kısa gölge boyu 21 Ara-
lık'ta elde edilir.

Buna göre grafikte I, II ve III ile gösterilen tarihler sırasıyla 21 Aralık, 21 Haziran ve 21 Mart'tır.
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 İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 

Atmosferde %78 oranında azot(N2) ve %21 oranında oksijen (O2) gazları bulunur ve bu gazların oranı 
değişmez. Atmosferde her zaman bulunan fakat oranları değişen karbondioksit (CO2) ve su buharı gibi 
gazlar yaklaşık %1‘lik oran içerisinde yer almaktadır.

Hava olayları; Güneş’ten gelen ısı enerjisine bağlı olarak oluşan basınç, rüzgâr, nem, yağış ve sıcaklık 
gibi değişkenlerdir.

Hava sıcaklığında çeşitli etkiler sonucunda oluşan değişimler, yüzeyde alçak ve yüksek basınç alanla-
rının oluşmasına neden olur.

Yüksek Basınç Alanı Alçak Basınç Alanı

 Sıcaklığı azalan havanın yoğunluğu artar.

 Hava moleküllerinin hareketliliği azalır.

 Alçaltıcı hava hareketi görülür.

 Hava soğuk olduğu için havadaki nem miktarı 
azdır.

 Sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalır.

 Hava moleküllerinin hareketliliği artar.

 Hava sıcak olduğu için havadaki nem miktarı 
fazladır.

 Hava bulutludur ve yağış görülme ihtimali faz-
ladır.

Rüzgâr: Yatay yönlü hava hareketidir. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru eser. Ane-
mometre ile ölçülür.

Nem: Atmosferdeki su buharı miktarıdır. Higrometre ile ölçülür. Atmosferdeki nemin gökyüzüne ya-
kın yerlerde yoğunlaşması sonucu yağmur, kar ve dolu, yeryüzüne yakın yerlerde yoğunlaşması sonucu 
çiy, kırağı ve sis oluşur.

Atmosferdeki su buharının yoğunlaşması sonucu sıvı şekilde yeryüzüne düşmesine yağmur denir.

Atmosferdeki su buharının buz kristallerine dönüştükten sonra yeryüzüne düşmesine kar denir.

Yükselen hava içerisindeki su buharı aşırı soğuma nedeniyle aniden yoğunlaşır ve donar. Bu yağış şek-
line dolu denir.

MEVSİMLER VE İKLİM
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Yeryüzüne yakın su buharının soğuk nesneler üzerinde yoğunlaşması sonucu oluşan su damlacıkları-
na çiy denir.

Yeryüzüne yakın su buharının soğuk nesneler üzerinde sıvı hale geçmeden direkt buz kristallerine dö-
nüşmesi sonucu kırağı oluşur.

Atmosferdeki nemin yeryüzüne yakın yerde yoğunlaşması sonucu havada asılı kalan küçük su damla-
ları ve buz kristalleri sis adı verilen hava olayını meydana getirir.

Meteoroloji: Atmosfer içinde meydana gelen hava olaylarını ve değişimleri inceleyen, bu olay ve de-
ğişimlerin ortaya çıkardığı sonuçları inceleyerek hava tahminleri yapan bilim dalıdır. Meteoroloji uzman-
larına meteorolog denir.

İklim: Dünya’nın herhangi bir bölgesinde uzun yıllar boyunca gözlemlenen tüm hava olaylarının or-
talama veri sonuçlarıdır. İklimlerin yayılışını, insan ve çevre üzerine etkilerini neden sonuç ilişkisi içerisin-
de inceleyen bilim dalına klimatoloji denir. Klimatoloji ile ilgilenen bilim insanlarına klimatolog adı verilir. 

Ülkemizde başlıca üç iklim tipi görülür. Bunlar; Karadeniz iklimi, karasal iklim ve Akdeniz iklimidir.

İKLİM VE HAVA OLAYLARI ARASINDAKİ FARKLAR

İklim Hava Olayları

 Oldukça geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca 
değişmeyen ortalama hava şartlarıdır.

 Günlük hava olaylarının 35 - 40  yıllık ortalama 
veri sonuçlarıdır.

 Değişkenlik azdır ve kesin sonuçlardır.

 Belirli bir  alanda belirli ve kısa süre içerisinde 
etkili olan hava şartlarıdır.

 Günlük, değişken atmosfer olaylarıdır.

 Değişkenlik fazladır ve tahmini sonuçlardır.



8

10

Küresel İklim Değişikliği

Sera gazlarından olan metan (CH4) ve karbondioksit (CO2), yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarını tu-
tarak Dünya’nın sıcaklığının korunmasını sağlamaktadır. Sera gazlarının yapmış oluğu bu etkiye sera etki-
si denir.

Atmosferde sera gazının artması Dünya yüzeyinin sıcaklığının artmasına sebep ol-
maktadır. Buzulların erimesi, deniz seviyesindeki yükselmeler, beklenmedik fırtına-
lar, uzun süreli kuraklıklar küresel ısınmanın kanıtı olarak görülmektedir.

Küresel iklim değişikliğinin, içilebilir su kaynaklarında azalma, meteorolojik afetler, 
tarıma bağlı ekonomik sorunlar gibi problemlere neden olacağı düşünülmektedir.

ÖRNEK SORU

I.  Sabah saatlerindeki sis deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

II.  Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul’da okullar bir gün süreyle tatil edildi.

III. Karadeniz bölgesi bol yağış aldığı için çay üretimi için uygundur.

IV.  Gece saatlerinde şiddetlenen fırtına yüzünden Atatürk Havalimanındaki uçuşlar ertelendi.

Yukarıdakilerden hangisi iklim ile ilgilidir?

ÇÖZÜM:

I, II ve IV. öncüller belirli bir alanda ve kısa süre içerisinde etkili olan hava şartları ile ilgilidir. Dolayısıyla 
bu öncüllerde bahsedilen durumlar hava olayı ile ilgilidir.

III. öncül geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca değişmeyen hava şartları ile ilgilidir. Dolayısıyla bu ön-
cülde bahsedilen durum iklim ile ilgilidir.

ÖRNEK SORU

Rüzgâr K bölgesinden L bölgesine doğru esmektedir.

Buna göre;

I.  K bölgesinde yüksek basınç alanı etkilidir.

II.  K bölgesinde havanın yoğunluğu fazladır.

III.  L bölgesinde bulut oluşmaz ve yağmur ihtimali yoktur.

İfadelerinden hangileri söylenebilir?

ÇÖZÜM:

Rüzgâr yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru eser. Buna göre K bölgesinde yüksek basınç 
alanı etkilidir ve yüksek basınç alanlarında havanın yoğunluğu fazladır. L bölgesinde alçak basınç alanı 
etkilidir ve alçak basınç alanlarında bulut oluşur ve yağmur ihtimali fazladır. Dolayısıyla I ve II. öncüller 
söylenebilir.

MEVSİMLER VE İKLİM
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ÖRNEK SORU

Alçalan Hava
Hava alçalırken yüzeye uy-
gulanan basınç artar.

Güneş

Yukarıda bir bölgede gerçekleşen hava hareketlerini gösteren bir şekil verilmiştir.

Buna göre bu bölge ile ilgili,

I. Yüksek basınç etkisindedir.

II. Yükseltici hava hareketleri görülür.

III. Yüzeydeki hava çevredeki alanlara doğru yayılır.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

ÇÖZÜM:

Şekilde gösterilen hava hareketleri yüksek basınç alanlarında görülür. Yüksek basınç alanlarında alçaltıcı 
hava hareketleri görülür ve yüzeydeki hava çevredeki alçak basınçlı alanlara doğru yayılır.

Buna göre verilen ifadelerden I ve III söylenebilir.

ÖRNEK SORU

I. Belirli bir alanda belirli ve kısa süre içerisinde etkili olan hava şartlarıdır.

II. Günlük hava olaylarının 35 - 40 yıllık ortalama veri sonuçlarıdır.

III. Oldukça geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava şartlarıdır.

IV. Günün belirli saatlerinde yapılan gözlem sonuçlarının yorumlanmasıdır.

Yukarıda verilenlerden hangileri iklim, hangileri hava olayları ile ilgilidir?

ÇÖZÜM: 

İklim Dünya'nın herhangi bir bölgesinde uzun yıllar boyunca gözlemlenen hava olaylarının ortalama veri 
sonuçlarıdır.

Hava olayları belirli bir alanda ve kısa süre içerisinde olan, günlük değişen sıcaklık, yağış, nem veya rüz-
gâr gibi hava şartlarıdır. Günün belirli saatlerinde yapılan gözlemler ile belirlenir.

Buna göre verilen ifadelerden II ve III iklim, I ve IV hava olayı ile ilgilidir.
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Güneş

1. Yukarıda Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadeler-
den doğru olanların başındaki şekile D harfi, yanlış olanların başındaki şekile Y harfi yazınız.

Dünya 1 numaralı konumda iken Kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanır.

Dünya 2 numaralı konumda iken Güney ve Kuzey yarım kürelerde gece-gündüz eşitliği yaşanır.

Dünya 3 numaralı konumdan 4 numaralı konuma doğru giderken Güney yarım kürede gece süresi uzar.

Dünya 1 numaralı konumda iken Güney yarım kürede yaz mevsimi başlar.

Dünya 3 numaralı konumda iken öğle vaktinde güneş ışınları oğlak dönencesine dik düşer.

Dünya 2 numaralı konumda iken Güney yarım kürede sonbahar mevsimi başlar.

Dünya 4 numaralı konumda iken öğle vaktinde güneş ışınları Ekvatora dik düşer.

2. Aşağıda verilen olayların alçak ya da yüksek basınç alanlarından hangisinde gerçekleştiğini 
yanındaki boşluğa yazarak belirtiniz.

1.  Sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalır. ➝  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.  Sıcaklığı azalan havanın yoğunluğu artar. ➝  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.  Alçaltıcı hava hareketleri görülür. ➝  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.  Yükseltici hava hareketleri görülür. ➝  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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6.  Yüzeydeki hava bu bölgeden çevreye yayılır.  ➝  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ETKİNLİKLER



TEST8

13

1.  

1

2

Güneş
Dünya

Yukarıdaki şekilde Dünya’nın hareketleri 1 ve 2 ile gösterilmiştir.

I.  Dünya’nın 1 numaralı hareketi sonucunda ...............

II. Dünya’nın 2 numaralı hareketi sonucunda ..................

Buna göre yukarıdaki cümleler aşağıdakilerden hangileri ile tamamlanabilir?

a) Mevsimler oluşur.

b) Gece ve gündüz oluşur.

c) Günlük sıcaklık farkları oluşur.

d) Bir bölgedeki gece ve gündüz süreleri değişir.

         I                 II  

A) a c

B) b a

C) b c

D) d b

2.  

Ekvator

Dönme Ekseni

Yukarıda belirli bir tarihte Dünya’nın Güneş’e göre konumu verilmiştir.

Bu tarih ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu kesin değildir?

A) Kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi yaşanmaya başlar

B) Her iki yarım kürede gece ve gündüz süreleri eşittir.

C) Güneş ışınları öğle vakti ekvator çizgisi üzerindeki noktalara dik açı ile düşer.

D) Ekinoks tarihidir.

01MEVSİMLER VE İKLİM
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3. * Güneş ışınları, Güney yarım kürede bulunan oğlak dönencesine öğle vaktinde dik açı ile düşer.

* Bu tarihten itibaren Kuzey yarım kürede ilkbahar mevsimi başlar.

* Bu tarihten itibaren Kuzey yarım kürede gündüzler kısalmaya başlar.

Yukarıda bazı tarihlerde gerçekleşen olaylar verilmiştir.

Buna göre hangi tarihte gerçekleşen bir olay verilmemiştir?

A) 21 Mart    B) 21 Haziran

C) 23 Eylül    D) 21 Aralık

4. I.  Kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya başlar.

II.  Güney yarım kürede en kısa gündüz yaşanır.

III. Ekvatorda zemine dik konumda bulunan cisimlerin öğle vaktinde gölgesi oluşmaz.

Yukarıda bazı tarihlerde yaşanan olaylar verilmiştir. 

Aşağıda ise bu tarihlerde Dünya’nın Güneş'e göre konumları karışık olarak verilmiştir.

a

b

c

Buna göre yaşanan olaylar ile Dünya’nın konumları hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

A) I  a  B) I  b  C) I  b D) I  c

         II  b    II  c      II  a      II  b

         III c    III  a      III  c      III  a

MEVSİMLER VE İKLİM
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S.B. Fen Bilimleri

5.  

Yükselen Hava

Yukarıda bir bölgede gerçekleşen hava hareketlerini gösteren bir şekil verilmiştir.

Buna göre bu bölge ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Alçak basınç etkisindendir.

B) Yağış görülme ihtimali fazladır.

C) Yükseltici hava hareketleri görülür.

D) Isı vererek sıcaklığı azalan havanın yoğunluğu artar.

6.   K

L

M

Yukarıdaki Türkiye haritasında K, L ve M şehirlerinin yerleri gösterilmiştir.

Buna göre bu şehirlerde görülen iklimlerin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangileri 
söylenebilir?

a) Her mevsim yağış alabilen yaz ve kış ayları arasında sıcaklık farkının az olduğu iklim türüdür.

b) Kışları yağışlı ve ılık, yazları ise sıcak ve kurak geçen iklim türüdür.

c) Kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise kurak geçen iklim türüdür.

                  K                  L                  M

A)              a              c            b

B)              b               a                  c

C)              b               c            a

D)              c               b            a

15
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Hücrelerin temel kısımları hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir. Çekirdek  hücrelerin yönetim merkezi-
dir. Çekirdeğin içerisinde canlıların özelliklerini belirleyen kalıtsal madde bulunur. Bu kalıtsal madde DNA, 
kromozom, gen ve nükleotid olarak adlandırılır. 

DNA
Hücrelerin yönetici molekülüdür, yaşamsal faaliyetleri (solunum, beslenme, üreme) yöne-
tir.

Kromozom
DNA’nın hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşması ve etrafında bazı proteinler ek-
lenmesi sonucu kromatinler, kromatinlerin de yoğunlaşıp, kısalıp kalınlaşması sonucunda 
kromozomlar oluşur. 

Gen
DNA’nın canlıya özgü tüm kalıtsal özelliklerinin şifrelendiği ve bu özelliklerin taşındığı bö-
lümdür. DNA’nın görev birimidir. 

Nükleotid DNA’nın yapı birimidir. DNA’nın yapısında dört farklı nükleotid bulunur. 

 Çekirdeğin içerisinde bulunan genetik materyalin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdaki gibidir. 

Kromozom GenDNA Nükleotid

Gen

Nükleotid

DNA Kromozom

DNA’nın en küçük yapıtaşı olan nükleotidler fosfat, şeker ve organik bazdan oluşur. 

Nükleotid = Fosfat + Şeker + Organik Baz

Fosfat ve şeker , tüm nükleotidlerin yapısında bulunurken organik bazlar ise farklılık gösterebilir. Bu 
organik bazlar adenin, timin, guanin ve sitozindir. 

Nükleotidler içerdikleri organik baza göre isimlendirilir.

Aşağıda nükleotidlerin yapısında bulunan yapıların şematik gösterimleri ile içerdikleri organik bazlara 
göre isimlendirilen nükleotidlerin şematik gösterimleri verilmiştir. 

Fosfat
Deoksiriboz 

Şekeri
Adenin  

Organik Bazı
Timin  

Organik Bazı
Guanin  

Organik Bazı
Sitozin  

Organik Bazı

P D A T G C

Adenin Nükleotidi Timin Nükleotidi Guanin Nükleotidi Sitozin Nükleotidi

D
P

A D
P

T D
P

G D
P

C

DNA VE GENETİK KOD
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DNA, çift zincirli sarmal bir yapıda olan moleküldür. DNA’yı oluşturan nükleotidler, belirli bir düzene 
göre karşılıklı olarak bulunmaktadır. DNA’da adenin nükleotidinin karşısında timin nükleotidi, guanin nük-
leotidinin karşısında sitozin nükleotidi bulunur. 

D
P

A

D
P

G

D P

P

T

DC

1. Zincir

2. Zincir

Canlıların birbirlerinden farklı olmasını sağlayan, DNA’lar üzerindeki nükleotidlerin sayı, sıra ve dizilimi-
nin farklı olmasıdır. Nükleotidlerin dizilimindeki benzerlikler ne kadar fazla olursa canlıların akraba olma 
olasılığı da o kadar fazla olur.

DNA’nın eşlenmesi:

Bazı canlılar büyüyüp gelişirken hücre sayıları artar. Hücre sayısı artmasına rağmen kalıtsal bilgiler ko-
runur. Bunun nedeni DNA’nın kendini eşlemesidir. DNA’nın eşlenmesi hücre bölünmesi öncesinde olur. 

DNA kendini eşlerken sırasıyla aşağıdaki olaylar gerçekleşir. 

•  Enzimler yardımıyla karşılıklı nükleotidler arasındaki bağlar birbirinden ayrılır. 

• DNA bir fermuar gibi açılır.

•  Açılan uçlara sitoplazmada serbest hâlde bulunan uygun tamamlayıcı nükleotidler gelir.  

Eşleme sonucunda oluşan DNA molekülleri ile başlangıçtaki DNA molekülünün nükleotid dizilimleri aynıdır. 
K K NKL

Başlangıçtaki DNA Eşlenmiş DNA'lar

L LM

K ve N zincirlerinin nükleotid dizilimleri aynıdır. L ve M zincirlerinin nükleotid dizilimleri aynıdır.

DNA’nın eşlenmesi sırasında hatalar oluşabilir. Bu hatalar tek zincirde gerçekleşmiş ise düzeltilebilir 
ancak karşılıklı zincirin aynı bölgesindeki hatalar düzeltilemez. Düzeltilemeyen hatalar genetik yapının 
değişmesine hatta genetik hastalıkların oluşmasına neden olabilir. 

Yanlış Eşleme

Onarılabilir

A T
G A
T A
C G

Eksik Nükleotid

Onarılabilir

A T
G
T A
C G

İki Zincirde Karşılıklı Eksik Nükleotid

Onarılamaz

A T
G C

C G
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DNA VE GENETİK KOD

ÖRNEK SORU

A

A

A

A

T

T

T

T

G

G

G
G

G

G

C

C

C

C

C

C

2

A

A

A

A

T

T

T

T

G

G

G
G

A

G

C

C

C

C

C

C

1

A

A

A

T

T

T

T

G

G

G
G

G

G

C

C

C

C

C

C

Yukarıda bir DNA molekülünün eşlenmesi şematik olarak gösterilmiştir.

Buna göre yeni oluşan 1 ve 2 numaralı DNA moleküllerinden hangilerindeki hatalar onarı-
labilir?

ÇÖZÜM:

DNA eşlenirken bazı aksaklıklar görülebilir. Bir nükleotidin karşısına yanlış nükleotid yerleşmesi ya da 
nükleotid yerleşmemesi gibi hatalar onarılabilir.  Ancak DNA ipliğinin her iki tarafında nükleotid olma-
ması gibi hatalar onarılamaz.

Buna göre 1 ve 2 numaralı DNA moleküllerindeki hatalar onarılabilir.

ÖRNEK SORU

Yapı Fosfat Şeker Adenin Timin Sitozin Guanin

Adedi 60 80 15 13 12 16

Yukarıdaki tabloda sayıları belirtilen yapılar kullanılarak en fazla kaç tane nükleotid içe-
ren bir DNA molekülü sentezlenebilir?

ÇÖZÜM:

Bir DNA molekülünde adenin ve timin sayısı birbirine eşit olmalı. Bu yüzden elimizde 15 tane adenin ol-
masına rağmen bunların 13 tanesini kullanabiliriz.

Bir DNA molekülünde guanin ve sitozin sayısı birbirine eşit olmalı. Bu yüzden elimizde 16 tane guanin 
olmasına rağmen bunların 12 tanesini kullanabiliriz.

Kullanabileceğimiz toplam organik baz sayısı,

A+T+C+G = 13+13+12+12=50

Elimizde 60 tane fosfat, 80 tane şeker olmasına rağmen bunların tamamını kullanamayız. Çünkü kullana-
bileceğimiz en fazla organik baz sayı 50'dir. Dolayısıyla en fazla 50 tane nükleotid içeren bir DNA mole-
külü sentezlenebilir.
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ÖRNEK SORU

Aşağıda bir DNA molekülündeki bazı yapıların sayıları verilmiştir. 

Fosfat Şeker Adenin Timin Guanin Sitozin
100 K L 20 M N

Buna göre tabloda K,L,M ve N ile temsil edilen değerler kaçtır?

ÇÖZÜM:

Bir DNA molekülündeki fosfat sayısı, şeker sayısına ve nükleotid sayısına eşittir. Buna göre bu DNA mole-
külündeki şeker ve nükleotid sayısı 100’dür. 

Bir DNA molekülündeki adenin sayısı timin sayısına eşittir. Buna göre bu DNA molekülündeki adenin 
sayısı 20'dir.

Bir DNA molekülündeki nükleotid sayısı aşağıdaki gibi bulunabilir.

Nükleotid sayısı = Adenin + Timin + Guanin + Sitozin 

                             100 = 20 + 20 + Guanin + Sitozin 

                                60 = Guanin + Sitozin 

Bir DNA molekülündeki guanin sayısı sitozin sayısına eşit olduğu için, bu DNA molekülündeki guanin ve 
sitozin sayıları 30’dur 

Buna göre tabloda harflerle gösterilen değerler aşağıdaki gibidir.

K: 100  L: 20   M: 30   N: 30

KALITIM

Kalıtsal özelliklerin bir kuşaktan bir sonraki kuşağa aktarımına kalıtım, kalıtımı inceleyen bilim dalına 
ise genetik denir.

Kalıtım İle İlgili Kavramlar:

Karakter: Canlıların genetik olarak sahip olduğu her bir özellik karakter olarak adlandırılır. İnsanlarda 
göz rengi, boy uzunluğu, kan grubu, ten rengi, saç şekli, saç rengi gibi özellikler karaktere örnek verilebilir. 

Uzun Boylu Esmer Kıvırcık Saçlı Sarı Saçlı

Bitkilerde ise tohum rengi, tohum şekli, meyve rengi, çiçek rengi, çiçeğin konumu gibi özellikler karak-
tere örnek olarak verilebilir. 

Gen: DNA molekülü üzerinde yer alan ve herhangi bir karakterin ortaya çıkmasını sağlayan, belli bir 
protein üretimi için şifre veren DNA bölümüdür. Genler harflerle gösterilir.
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Alel: Aynı karakterlerin oluşmasına etki eden özelliklere alel denir. Genellikle bir bireyde iki alel bulunur. 
Bu aleller aynı olabileceği gibi farklı da olabilir. 

Saf (arı - homozigot) Döl: Dişi ve erkek atadan gelen alellerin aynı olma durumudur. (AA, aa, BB gibi)

Melez (heterezigot) Döl: Dişi ve erkek atadan gelen alellerin farklı olma durumudur. (Aa, Bb, Dd gibi)

Baskın (dominant) Gen: Bir karakterin oluşumunda etkisini her zaman gösteren gendir. Büyük harflerle 
gösterilir. (M,S,K gibi)

Çekinik (resesif) Gen: Bir karakter için iki farklı alel içeren canlının dış görünüşüne etki etmeyen gendir. 
Çekinik gen aynı özelliğe etki eden baskın genin küçük harfi ile gösterilir. (m,s,k gibi)

Fenotip: Genetik etkilerle oluşan özelliklerin canlının dış görünüşüne yansımasıdır. 

Genotip: Canlının sahip olduğu alellerin tümüdür. 

Aşağıda bezelye bitkisinde bulunan bazı karakterler verilmiştir.

Tohum 
Şekli

Tohum 
Rengi

Çiçek 
Rengi

Meyve 
Şekli

Meyve 
Rengi

Çiçeğin 
Durumu

Bitkinin 
Boyu

Baskın

Yuvarlak Sarı Mor Düz Yeşil Yanda Uzun

Çekinik

Buruşuk Yeşil Beyaz Boğumlu Sarı Uçta Kısa

Bezelyelerde yuvarlak tohum geni “Y” harfi ile gösterilebilir. Bu durumda buruşuk tohum geni “y” harfi 
ile gösterilmelidir. 

Bu durumda yuvarlak tohumlu bir bezelyenin tohum rengi bakımından genotipi YY ya da Yy olabilir. 
Buruşuk tohumlu bir bezelyenin genotipi ise yy’dir.

Fenotip

Yuvarlak Tohumlu 
Bezelye

Genotip

YY       ya da       Yy

(Saf Döl)         (Melez Döl)

:

Fenotip

Buruşuk Tohumlu 
Bezelye

Genotip

yy

(Saf Döl)

:

Kalıtsal özelliklerin yavrulara nasıl aktarıldığı ile ilgili önemli çalışmalar Gregor Mendel 
(Gıregor Mendel) tarafından 1860 yılında gerçekleştirilmiştir. Mendel çalışmalarında; 
yetiştirilmelerinin kolay olması, çabuk döl verebilmesi, maliyetinin az ve çok çeşitli ka-
rakterlere sahip olmasından dolayı bezelyeleri tercih etmiştir. 

DNA VE GENETİK KOD
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Mendel çalışmalarında tek bir karakter bakımından farklı bezelyeleri döllendirmiştir. 

Örneğin mor çiçekli bezelye ile beyaz çiçekli bezelyeyi döllendirmiş, döllenme sonucunda oluşan yav-
ruların hepsi mor çiçekli ise ataların saf döl olduğuna ve oluşan yavruların heterezigot olduğuna karar 
vermiştir. 

Homozigot
Mor çiçekli bezelye

F1 Dölü
(Birinci Döl)

x

Homozigot
Beyaz çiçekli bezelye

MM

Mm Mm Mm Mm

mm

Mendel daha sonra F1 dölündeki bezelyeleri kendi aralarında çaprazlamıştır. 

Heterozigot
Mor çiçekli bezelye

F2 Dölü
(İkinci Döl)

Genotip:  %25 MM
    %50 Mm
    %25 mm

Fenotip: %75 Mor çiçekli bezelye
  %25 Beyaz çiçekli bezelye

x

Heterozigot
Mor çiçekli bezelye

Mm

MM Mm Mm mm

Mm

Bezelyelerde olduğu gibi diğer canlılarda da görülen karakterler, anne ve babadan aktarılan alellerin 
bir araya gelmesiyle oluşur. 

Aşağıdaki tabloda insanlarda bulunan bazı karakterler verilmiştir. 

Göz Rengi Saç Rengi Saç Şekli Boy Uzunluğu Ten Rengi Kan Grubu

Baskın Koyu Renk Siyah Kıvırcık Uzun Esmer A ve B

Çekinik Açık Renk Sarı Düz Kısa Açık 0
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Cinsiyete Bağlı Kalıtım:

İnsanlarda iki çeşit kromozom vardır. Bu kromozomlardan biri vücut ile ilgili karakterleri taşır. Diğer çe-
şit kromozomlar ise cinsiyeti belirleyen kromozomlardır. Genel olarak vücut kromozomları sayı ile cinsiyet 
kromozomları X ve Y kullanılarak gösterilir. 

Aşağıda dişi ve erkek bireylerin oluşumu şematik olarak gösterilmiştir.

44 + XX

Yumurta Sperm

44 + XX
Kız Çocuk

44 + XY
Erkek Çocuk

44 + XX
Kız Çocuk

44 + XY
Erkek Çocuk

22 + X 22 + X 22 + X 22 + Y

44 + XY

Şema incelendiğinde yumurta hücrelerinde tek çeşit cinsiyet kromozomu bulunabildiği, sperm hüc-
relerinde ise iki çeşit cinsiyet kromozomu bulunabildiği görülür. Ayrıca doğacak olan çocuğun kız ya da 
erkek olma ihtimali her zaman %50’dir. Yumurta hücresi X kromozomu taşıyan sperm ile döllenirse kız ço-
cuk, Y kromozomu taşıyan sperm ile döllenirse erkek çocuk oluştuğu için cinsiyetin oluşmasında babadan 
gelen kromozom belirleyicidir. 

Akraba Evlilikleri:

Aralarında kan bağı olan kişilerin arasında yapılan evliliklere akraba evliliği denir. Akrabalar arasında 
genetik benzerlik fazla olduğu için doğacak çocuklarda genetik hastalıkların ortaya çıkma ihtimali daha 
fazladır. Çünkü genetik hastalıkların çoğu çekinik genlerle taşınır ve akraba evlilklerinde bu çekinik genle-
rin yan yana gelme olasılığı daha yüksektir. 

Orak hücreli anemi bu hastalıklardan birisidir. 

AaAA

Taşıyıcı
Anne

Taşıyıcı
Baba

Aa Aa

aaAa

x

Sağlıklı Taşıyıcı Hasta

AA: Sağlıklı Birey
Aa: Taşıyıcı Birey
aa: Orak hücreli anemi 

hastası birey

DNA VE GENETİK KOD
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ÖRNEK SORU

Sarı 
Tohum

Yeşil 
Tohum

Tohum 
Rengi

Fenotip Oranı Sarı tohumlu iki bezelye bitkisi çaprazlandığında oluşan bezelyelerin fe-
notip oranları yandaki grafikte verilmiştir.

Buna göre çaprazlanan bezelyelerin genotipi nasıldır?

ÇÖZÜM:

Aynı fenotipe sahip iki birey çaprazlandığında yeni oluşan döllerde atalarından farklı fenotipte bireyler 
oluşuyorsa aşağıdaki sonuçlara ulaşılabilir.

œ Ataların ikisinde de baskın ve çekinik genler bulunuyordur.

œ Ataların fenotipinde görülen özellik baskındır.

Buna göre örnekte çaprazlanan bezelyeler tohum rengi bakımından heterozigottur ve genotipleri Ss 
olarak ifade edilebilir. 

ÖRNEK SORU

Bezelyelerde uzun boylu olma geni kısa boylu olma genine baskındır.
I. Homozigot

Uzun Boylu

Homozigot

Kısa Boylu
X

II. Heterozigot

Uzun Boylu

Homozigot

Kısa Boylu
X

III. Heterozigot

Uzun Boylu

Heterozigot

Uzun Boylu
X

Buna göre yukarıdaki çaprazlamalardan hangilerinin sonucunda iki farklı fenotipte bezel-
yeler elde edilebilir?

ÇÖZÜM:

Uzun boylu olma genini A, kısa boylu olma genini a ile gösterirsek yukarıda verilen çaprazlamaları aşa-
ğıdaki gibi gösterebiliriz.

I.  AA   X   aa

Aa Aa Aa Aa

II.  Aa   x   aa

Aa Aa aa aa

III.  Aa   x   Aa

AA Aa Aa aa

Buna göre II ve III. çaprazlamalar sonucunda  iki farklı fenotipte bezelyeler elde edilebilir.

3

1

-

-
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ÖRNEK SORU

Melez yuvarlak tohumlu bezelye ile buruşuk tohumlu bezelyenin çaprazlanması sonucu olu-
şacak bezelyelerin yuvarlak ve buruşuk tohumlu olma ihtimalleri nedir? (Y: Yuvarlak tohum aleli, 
y: Buruşuk tohum aleli)

ÇÖZÜM:

YyYy

Yy yy

yyyy

x

Genotip:  %50 Yy
    %50 yy

Fenotip:   %50 Yuvarlak
    %50 Buruşuk

Oluşacak bezelyelerin yuvarlak ve buruşuk 
tohumlu olma ihtimalleri %50'dir.

ÖRNEK SORU

Mor çiçekli bezelye

MM

Mor çiçekli bezelye

Mm

x x

Mor çiçekli bezelye

MM

Beyaz çiçekli bezelye

mm

1 2

Yukarıda verilen bezelyelerin çaprazlanması sonucunda oluşması beklenen bezelyelerin çiçek 
rengi bakımından genotiplerini gösteren grafikler nasıl olabilir?

ÇÖZÜM:
1. Çaprazlama

MM x Mm

MM MMMm Mm

2. Çaprazlama

MM x mm

Mm MmMm Mm

50

MM Mm mm

Oran

Genotip

Grafik

100

MM Mm mm

Oran

Genotip

Grafik

DNA VE GENETİK KOD
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ÖRNEK SORU

Aşağıda bazı ailelerdeki anne ve babaların saç rengi bakımından fenotipleri verilmiştir. 

1. 2.

3.

Buna göre hangi ailelerin sarı saçlı çocukları olabilir? (S: Siyah saç aleli, s: sarı saçlı aleli)

ÇÖZÜM:

Sarı saç aleli çekiniktir. Çekinik bir alelin fenotipte etkisini gösterebilmesi için hem anneden hem baba-
dan alınması gerekir. 

• 1. ailedeki annenin saç rengi bakımından genotipi ss’dir. Babanın saç rengi bakımından genotipi Ss 
olabilir. Bu durumda bu ailenin sarı saçlı çocukları olabilir. 

• 2. ailedeki anne ve babanın saç rengi bakımından genotipleri Ss olabilir. Bu durumda bu ailenin de sarı 
saçlı çocukları olabilir. 

• 3. ailedeki anne ve babanın saç rengi bakımından genotipleri ss’dir. Bu durumda bu ailenin doğacak 
çocukları kesinlikle sarı saçlı olur.

MUTASYON VE MODİFİKASYON

Mutasyon: DNA ya da kromozom yapısında ya da kromozom sayısında meydana gelen değişimlerdir. 

DNA’nın kendini eşlemesi sırasında mutasyonlar meydana gelebileceği gibi radyasyon ya da kimyasal 
maddeler de mutasyona sebep olabilir. Üreme hücrelerinde görülen mutasyonlar, gelecek nesillere akta-
rılabileceğinden kalıtsaldır. Vücut hücrelerinde görülen mutasyonlar ise eşeyli üreyen canlılarda gelecek 
nesillere aktarılamadığı için kalıtsal değildir. Mutasyonların çoğu zararlı iken, çok az bir kısmı meydana 
geldiği canlı için yararlı olabilmektedir. Örneğin fesçi tarağı bitkisinin dikenlerinin kıvırcık dikenlere dö-
nüşmesi fesçi tarağı için, bakterilerin antibiyotiğe karşı direnç kazanması bakteri için yararlıdır. 

Mutasyon Örnekleri:

• Orak hücreli anemi    

• Albinoluk

• Dört boynuzlu keçi 

• Van kedisinin gözlerinin faklı renkte olması

• Çift başlı yılan
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Modifikasyon: Nem, sıcaklık, ışık ve besin gibi çevre etkisiyle oluşan, gen işleyişindeki değişikliklerdir. 

Modifikasyonlar, canlının sadece dış görünüşünü etkileyen ve kalıtsal olmayan değişikliklerdir. 

Modifikasyon Örnekleri;

• Arılarda arı sütüyle beslenen dişi yavruların kraliçe arı, çiçek 
tozu ile beslenen dişi yavruların işçi arı olması

• Bir çekirge türünün 16°C ‘ta yetiştirilenlerinin beneksiz,  
25°C ‘ta yetiştirilenlerinin benekli olması 

• Spor yapan kişilerin kaslarının gelişmesi.

• Çuha çiçeğinin 30-35 °C ‘ta beyaz, 15-20°C ‘ta kırmızı çiçek 
açması.

• Güneş etkisiyle tenin bronzlaşması 

Mutasyon:

• Genlerin yapısında meydana gelen değişimler.

• Mutasyona neden olan etken ortadan kalktığında canlı eski hâline geri dönemez. 

• Üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsaldır. 

• Kimyasal maddeler, yüksek sıcaklık gibi çevresel etkenler sonucu ortaya çıkar. Yararlı ve zararlı 
olabilirler.

Modifikasyon:

• Genlerin işleyişinde meydana gelen değişimlerdir. 

• Modifikasyona neden olan etken ortadan kalkınca canlı eski hâline geri dönebilir. 

• Modifikasyonların hiçbiri kalıtsal değildir. 

• Sıcaklık, ısı, nem, ışık, besin gibi çevresel etkenler sonucu ortaya çıkar.

ÖRNEK SORU

1 2 3 4
Yukarıda verilen durumlardan hangileri genlerin yapısında meydana gelen değişimler sonu-
cunda ortaya çıkmıştır?

ÇÖZÜM:

Verilen durumlardan 1 ve 4 mutasyon, 2 ve 3 modifikasyondur. Mutasyonlar genlerin yapısında meydana 
gelen değişimler sonucunda ortaya çıktığına göre cevap 1 ve 4'tür. 

DNA VE GENETİK KOD
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ÖRNEK SORU

1 2

Karahindiba bitkisinin dağda yetişenleri kısa boylu, ovada yetişenleri uzun boylu olur. Bu du-
rumun kalıtsal olup olmadığını anlamak için nasıl bir gözlem yapılabilir?

ÇÖZÜM:

Karahindiba bitkisinde görülen durumun kalıtsal olup olmadığının anlaşılabilmesi için her iki bitkiden 
alınan tohumlar karıştırılarak dağda ya da ovada yetiştirilebilir. 

ADAPTASYON (Çevreye Uyum)

Bir canlının bir çevrede yaşamasını çevre koşulları belirler. Canlıların, belirli çevre koşullarında yaşama ve 
üreme şansını artıran kalıtsal özellikler kazanmasına adaptasyon denir.

Adaptasyon Örnekleri:

• Kutup ayılarının beyaz kıl rengine sahip olması

• Kaktüslerin yapraklarının diken şeklinde olması

• Köpek balıklarının sırt ve karın bölgelerinin farklı renkte ol-
ması

• Bukalemunun renk değiştirmesi

• Çöl tilkilerinin kulaklarının uzun olması 

• Etçil hayvanların köpek dişlerinin gelişmiş olması

Canlıların doğadaki yaşama şartlarına adaptasyon gösterenlerin hayatta kalmasına, gösteremeyenlerin 
ise yok olmasına doğal seçilim denir. Doğal seçilim, adaptasyon sonucunda gerçekleşir. Canlılar arası 
rekabet, iklim şartları, beslenme, hastalıklar doğal seçilim nedenlerindendir. 

Her canlı kendi türüne göre farklı kalıtsal özelliklere sahiptir. Bu kalıtsal çeşitliliğe varyasyon denir. Canlı-
ların adaptasyon özelliklerine varyasyonların olumlu etkisi vardır. 
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ÖRNEK SORU 

Yukarıda fotoğrafları verilen canlılardan hangileri çölde, hangileri kutuplarda yaşayacak şe-
kilde adaptasyon geliştirmiştir?

ÇÖZÜM:

Aynı ekosistemde yaşayan canlılar benzer adaptasyonlar geliştirir. 

Kutup tilkisi ve kutup ayısının tüyleri beyazdır, kulakları küçüktür ve kutuplarda yaşayacak şekilde adap-
tasyonlar geliştirmiştir.

Kaktüsün yapraklarının diken şeklinde olması, develerin hörgüçlerinde yağ depolamaları su ihtiyaçlarını 
azaltmak ve karşılamak içindir. Kaktüs ve deve çölde yaşayacak şekilde adaptasyonlar geliştirmiştir.

BİYOTEKNOLOJİ

Genetik mühendisliği, DNA üzerinde yapılan değişikliklerle ilgilidir. Yani istenilen genlerin seçilmesi, ço-
ğaltılması, farklı canlılara ait genlerin birleştirilmesi, bir genin bir canlıdan farklı bir canlıya aktarılması ile ilgi-
lenir. 

Biyoteknoloji ise genetik mühendisliği çalışmaları sonucunda oluşan yapıdan endüstri yoluyla farklı 
ürünler elde edilmesi anlamına gelir. Biyoteknoloji, genetik mühendisliği yöntemlerini araç olarak kullanır. 

Biyoteknoloji yeni bir bilim olarak bilinmesine rağmen biyoteknolojik uygulamalar çok eski zamanlara 
dayanır. Turşu, peynir, hamur yapımı ya da ıslah çalışmaları yüzyıllar önce uygulanan biyoteknolojik uygu-
lamalardır. 

Geleneksel Islah:
İstenilen özelliklere sahip olan canlıların seçilip eşleştirilmesi ile istenilen özellikleri 
taşıyan yeni bireylerin elde edilmesidir. 

Yapay seçilim:
İnsanlar tarafından canlılar arasındaki üstün organizmaların seçilerek üretilmesi ve 
bunların kontrollü olarak geliştirilmesidir. 

Gen Aktarımı:
Genetik mühendisleri tarafından DNA’nın bir bölümündeki genin başka bir canlıya 
aktarılmasıdır. 

Gen Tedavisi: Zararlı genleri etkisiz hale getirmek ve tedavi edici genlerin hastalara aktarılmasıdır. 

Klonlama: Seçilen bir canlının ya da bir özelliğin birçok kopyasının oluşturulmasıdır. 

Aşı: Hastalık etkeni olan bir mikrobun zayıflatılarak veya öldürülerek vücuda verilmesidir. 

Bir canlıdaki seçilmiş genetik özelliklerin kopyalanarak bu özellikleri taşımayan başka bir canlıya aktarıl-
ması sonucu üretilen canlılara genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) adı verilir. 

DNA VE GENETİK KOD
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Biyoteknolojinin Uygulama Alanları          

Tıp ve Eczacılık: İlaç üretimi, antibiyotik üretimi, hormon ve vitamin üretimi, hastalıkların teşhisi ve te-
davisi 

Gıda Üretimi: Meyveli yoğurt, besin değeri artırılmış gıdalar, raf ömrü artırılmış gıdalar. 

Bitki: Dirençli bitkiler, tohum veriminin artması, ürün kalitesinin ve miktarının artırılması, su ihtiyacı azal-
tılmış bitkiler. 

Çevre: Arıtma tesislerinde suyun temizlenmesi, çevre kirliliğini azaltan bakteri üretimi.

Biyoteknoloji alerjik reaksiyonların artmasına, bakterilerin antibiyotiğe karşı direnç kazanmasına, be-
sin zincirlerinin bozulmasına, sosyal ve etik problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. 

ÖRNEK SORU 

Aşağıda biyoteknoloji çalışmalarından birisine ait bir çalışmaya ait görsel verilmiştir. 

Buna göre bu yöntem ile ilgili aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

1. Gen aktarımı olarak adlandırılır.

2. Bu yöntemle çeşitli ilaçlar üretilebilir.

3. Geni aktarılan canlının özellikleri diğer canlılarda ortaya çıkar.

ÇÖZÜM:

Bir canlıya ait genlerin başka bir canlıya aktarılması işlemine gen aktarımı denir. Şematik gösterim gen 
aktarımıdır. Gen aktarımında geni aktarılan canlının özellikleri diğer canlıda ortaya çıkar. Bu yöntemle 
insülin ve glukagon gibi hormonları içeren ilaçlar üretilebilir.

Buna göre verilen yöntem ile ilgili 1, 2 ve 3. ifadeler söylenebilir.
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1. Aşağıda bir DNA molekülünün bir bölümü verilmiştir. Bu bölümde her farklı renkteki kart farklı bir or-
ganik bazı temsil etmektedir. 

Buna göre bu DNA molekülünü tamamlayabilmek için renkli kartlardan kaçar tane gerek-
li olduğunu boş bırakılan yerlere yazınız.

: ......................................... : ......................................... : ......................................... : .........................................

2. Aşağıda bezelyeler ile ilgili üç farklı çaprazlama verilmiştir. 

Bu çaprazlamalar sonucunda baskın ve çekinik özelliklerin ortaya çıkma ihtimalini boş bı-
rakılan yerlere yazınız. (Uzun boy aleli, kısa boy aleline baskındır.)

x

1.

x

2.

x

3.

x

4.

Baskın: ........................
Çekinik: .......................

Baskın: ........................
Çekinik: .......................

Baskın: ........................
Çekinik: .......................

Baskın: ........................
Çekinik: .......................

Uu Uu UU uuUu uu uu uu

3. Aşağıda bazı durumlar verilmiştir. 

Bu durumların mutasyon ya da modifikasyondan hangilerine örnek verilebileceğini sebe-
bi ile birlikte yazınız. 

1. 2.

3. 4.

ETKİNLİKLER
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02DNA VE GENETİK KOD

1. Aşağıdaki tablolarda DNA molekülü oluşturmak için belirtilen yapıları temsil eden kartlardan kaç tane 
bulunduğu verilmiştir. 

Fosfat 100

Şeker 120

Adenin 30

Timin 20

Guanin 40

Sitozin 40
1

Fosfat 120

Şeker 100

Adenin 20

Timin 20

Guanin 30

Sitozin 40
2

Fosfat 80

Şeker 100

Adenin 30

Timin 40

Guanin 10

Sitozin 20
3

Tablodaki  kartlar kullanılarak en fazla nükleotid içeren DNA molekülleri oluşturuluyor. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) En az nükleotid 3. tablodaki kartlar kullanılarak oluşturulan DNA molekülünde bulunur. 

B) 1. tablodaki kartlardan hangilerinden arttığı kesin olarak bilinemez. 

C) 2. tablodaki kartlardan hangilerinden arttığı kesin olarak bilinebilir.

D) 3. tablodaki kartlardan hangilerinden arttığı kesin olarak bilinemez.

2. Bezelyelerde mor çiçek geni beyaz çiçek genine baskındır. Bir çaprazlama sonucunda oluşması bek-
lenen bezelyelerin çiçek rengi bakımından 2 farklı fenotipte ve 2 farklı genotipte olduğu biliniyor. 

Buna göre çaprazlanan bezelyelerin çiçek rengi bakımından fenotip ve genotipleri hangi 
seçenekte belirtilenler olabilir? (M: Mor çiçek geni, m: Beyaz çiçek geni)

A)  

Mm Mm

x
 B) 

Mm mm

x
 C) 

Mm MM

x
 D) 

mm mm

x

3. Aşağıda  çuha çiçeği ile yapılan çalışma ve sonuçları verilmiştir. 

Tohumlar Alınıyor

15 - 20 °C
Sıcaklık

30 - 35 °C
Sıcaklık

30 - 35 °C
Sıcaklık

15 - 20 °C
Sıcaklık

Buna göre bu çalışmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevresel etkilerle canlıların dış görünüşünde meydana gelen değişimlerin kalıtsal olup olmadığı-
nın gözlemlenmesi. 

B) Mutasyonların türler içerisinde görülen genetik çeşitliliğin sebebi olup olmadığının gözlemlenmesi. 

C) Adaptasyonların canlıların yaşama ve üreme şansını artırdığının gözlemlenmesi.

D) Doğal seçilimin çok uzun bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştiğinin gözlemlenmesi.
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4. Aşağıdaki tabloda bezelye bitkisine ait bazı karakterler verilmiştir.

Çekinik Özellik Kısa Gövde Yeşil Tohum Buruşuk Tohum

Baskın Özellik Uzun Gövde Sarı Tohum Yuvarlak Tohum

Buna göre bezelyelerle ilgili yapılan aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinin sonucunda 
belirtilen karakter bakımından çekinik özellik ortaya çıkamaz?

A) Heterozigot Uzun Gövde X Homozigot Kısa Gövde

B) Heterozigot Sarı Tohum X Heterozigot Sarı Tohum

C) Homozigot Yuvarlak Tohum X Homozigot Buruşuk Tohum

D) Homozigot Kısa Gövde X Homozigot Kısa Gövde

5.  G C T A T A C G

A G T T C A G G

G G T A C T A G

C G A T A T G C

K L

M N

Yukarıda verilen zincirlerden hangileri bir DNA molekülünün 1 ve 2. zincirleri olabilir?

A) 1. Zincir: K B) 1. Zincir: L C) 1. Zincir: M D) 1. Zincir: L

 2. Zincir: N      2. Zincir: M      2. Zincir: N      2. Zincir: N

6. Bezelyelerde mor çiçek geni beyaz çiçek genine baskındır. Buna göre bir çaprazlama sonu-
cunda oluşması beklenen bezelyelerin çiçek rengi bakımından fenotiplerinin hangi seçe-
nekteki gibi olması beklenmez?

A) 
Mor Mor

Beyaz Beyaz

 B) 
Mor Mor

Mor Beyaz

 C) 
Beyaz Beyaz

Beyaz Beyaz

         D) 
Mor Beyaz

Beyaz Beyaz
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7. Aşağıda bazı canlıların adaptasyonları ile ilgili fotoğraflar verilmiştir.

K L M N

Buna göre bu adaptasyonların canlılara sağladığı yararlar ile ilgili aşağıdaki eşleştirmeler-
den hangisi yanlıştır?

A) K → Bulunduğu ortamda gizlenmesini sağlar.

B) L → Avını yakalamasını ve parçalamasını sağlar.

C) M → Yapısındaki suyun korunmasını sağlar.

D) N → Terleme yaparak su kaybetmesini engeller.

8.   Genlerin işleyişinde meydana gelen değişimlerdir.

  Genlerin yapısında meydana gelen değişimlerdir.

  Neden olan etken ortadan kalktığında canlı eski hâline dönebilir.

  Neden olan etken ortadan kalktığında canlı eski hâline dönemez.

Yukarıda verilen özelliklerden mutasyona ait olanların başındaki kutucuk mavi renge, modifikasyona 
ait olanların başındaki kutucuk kırmızı renge boyanıyor.

Buna göre kutucukların boyanmış hâli sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)      B)      C)      D)     

9. 1. Yapay ipek ve yün üretimi

2. Hormon ve vitamin üretimi

3. Arıtma tesislerinde suyun temizlenmesi

Yukarıdaki uygulamalar biyoteknolojinin hangi alanlarındaki uygulamaları ile ilgilidir?

          1                      2                        3           

A) Hayvancılık Tıp ve Eczacılık Çevre

B) Gıda Çevre Hayvancılık

C) Hayvancılık Gıda Tıp ve Eczacılık

D) Bitki Gıda Çevre
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