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 Nemli hava gökyüzüne yakın yerde yoğuşuyorsa dolu, kar ve yağmur meydana gelir.

 Nemli hava yeryüzüne yakın yerde yoğuşuyorsa kırağı ve çiy gibi hava olayları meydana gelir.

 Hava olayları değişkendir. Bir bölgenin bir haftalık hava durumu farklı olabileceği gibi aynı yerde günün farklı 
saatlerinde farklı sıcaklık değişimleri gözlemlenebilir. Aşağıda İstanbul’a ait bir haftalık hava tahmini verilmiştir.

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

Sabah 12°C 14°C 11°C 14°C 16°C 17°C 18°C

Akşam 6°C 11°C 2°C 2°C 2°C 2°C 16°C

 Görüldüğü gibi bazı günler hava sıcaklığı düşerken bazı günlerde giderek yükselmiştir.

 İKLİM

 

 

 Güney Amerika’nın yağmur ormanlarında yıllın her mevsimi 
bol yağış görülmektedir. Burada yılın her mevsiminde Güneş 
ışınları dik veya dike yakın açılarda geldiği için hava sıcaklığı 
yüksektir. Yıllık hava sıcaklığı 20°C’nin üstündedir.

 Bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, 
hava basıncı, rüzgâr, yağış şekli gibi meteorolojik olayların or-
talamasına iklim denir.
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 İklim ve Hava Olayları Arasındaki İlişki

 Hava durumu, belirli yerde ve kısa süre içinde etkili olan atmosfer koşullardır. İklim ise çok uzun zaman içinde 
ve geniş bölgelerde görülen, aynı kalan hava şartlarıdır. İklim, bir bölgenin hava olaylarının karakterini belirler.

 İklim tipleri kısa sürede değişken değildir. Örneğin “Antalya’da yazlar sıcak ve kuraktır.” Antalya’da bir yaz günü 
sabah saatlerinde hava sıcak ve nemli iken öğlen saatlerine doğru hafif rüzgarla birlikte yağış oluşur. Bu durum bü-
tün yaz boyunca gerçekleşmez. Dolayısıyla Antalya’nın iklim tipi değişmez.

 İklimlerin özeliklerini inceleyen bilim dalına klimatoloji (iklim bilimi), bu alanda çalışan bilim insanlarına da kli-
matolog (iklim bilimci) denir.

 İklim

1. Geniş bölgelerde ve çok uzun zaman içinde aynı kalan ortalama hava şartlarıdır.

2. İklimi meydana getiren meteorolojik etkenlerin analizi ile uğraşan bilim dalına klimatoloji yani iklim bilimi adı 

verilir.

3. Klimatoloji ile uğraşan bilim insanları “iklim bilimci” adını alır.

4. En az 30 - 35 yıllık hava durumuna ait ortalama veriler ile belirlenir. 

 Hava Olayları

1. Belirli bir yerde ve kısa süre içinde etkili olan hava şartlarıdır.

2. Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişimlerini ve buna bağlı olarak oluşan hava olaylarını inceleyerek hava 

tahmini yapan bilim dalına “meteoroloji” adı verilir.

3. Meteoroloji bilimi ile uğraşan uzmanlar “meteorolog” adını alır.

4. Günün farklı saatlerinde yapılan günlük gözlemlerle belirlenir.
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 Küresel İklim Değişikliği

İklimlerin yapısında meydana gelen küre-
sel çaptaki değişimlere küresel iklim de-
ğişikliği denir.

Küresel  iklim değişikliği; fosil yakıtların 
yanması, arazi kullanımı değişiklikleri, 
ağaç kesimi ve sanayi kuruluşlarının faali-
yetleri gibi insan kaynaklı etkiler sonucu 
atmosferde artan sera gazları birikimi ola-
rak tanımlanır. Bu olaylar sonucunda at-
mosferde yüzey sıcaklığı artmakta ve ik-
limde değişiklikler oluşturmaktadır.
 

 Atmosferde birikerek Güneş ışınlarının tekrar uzaya yansımasını etkileyen gazlara sera gazları denir. Sera gaz-
ları CO2, SO2 ve NO2’dir. Sera etkisi küresel ısınmaya neden olur.

 İklim değişiklikleri sonucunda tatlı su kaynaklarında azalma, seller, fırtınalar, sıcak dalgaları, kuraklık ve canlı 
türlerinde yok olmalar meydana gelmektedir. Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri Dünya gündeminde ilk sıralarda 
yer almaktadır.

 İnsanlar tarafından atmosfere salınan sera gazlarının sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzey sıcaklığın-
da ciddi bir artış yaşanmaktadır.

 Bilim insanları olası iklim değişikliklerinin yaratacağı çevresel ve sosyoekonomik sorunları şu şekilde sıralamış-
tır:

✤	 Kuraklık, erozyon, çölleşme gibi olaylar hızlanacaktır.

✤	 Su kaynakları azalacak, içme ve kullanma sularında sıkıntılar yaşanacaktır.

✤	 Tarım ürünleri azalacaktır.

✤	 Aşırı sıcak insanlar ve hayvanlar üzerinde olumsuz etki yaratacaktır.

✤	 Deniz seviyesindeki yükselme ile alçak alanlar sular altında kalacaktır.

✤	 Kalıcı kar sınırlarının olduğu bölgelerde erimelerden dolayı seller oluşacaktır.

✤	 Deniz akıntıları değişecek, buzullar eriyecek ve deniz canlıları zarar görecektir.
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ETKİNLİK

1. Aşağıda verilen cümlelerin doğru ya da yanlış olduklarını (✓) (✗) koyarak belirleyin. Yanlış olduğunu 
düşündüğünüz cümlenin altına  doğrusunu  yazınız.

a.  Geniş bölgelerde ve çok uzun zaman içinde aynı kalan ortalama hava şartlarına iklim denir.

b.  Mevsimlerin oluşmasının temel sebebi Dünya’nın kendi etrafında dönmesidir.

c.  Atmosferde oluşan yağış, nem, rüzgâr gibi olaylara hava olayı denir.

d.  Klimatoloji atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile    
    inceler.

e.  İklim şartlarını ışıklanma, sıcaklık, nem, yağışlar ve rüzgârlanma gibi faktörler oluşturur.

f.  İklim; gıdanın varlığı, su kalitesi, barınma ve yaşama ortamı açısından yaşamsal öneme sahiptir.

g.  Bir bölgenin iklimini ekvatordan uzaklığı, denizden yüksekliği ve denizlere olan uzaklığı doğrudan etkiler.

h.  İklim şartları canlıların yaşam ve yayılışında etkili değildir.

ı.  İklim insanlar üzerinde, kültür faaliyeti, ekonomik faaliyet, karakter gibi unsurlarda etkilidir.

j.  Artan sera gazları küresel iklim değişikliklerine sebep olmaktadır.

k.  Küresel ısınmaya bağlı olarak Türkiye’nin denize yakın bölgelerinde turizm ve tarım alanları giderek    
    sular altında kalacaktır.
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YAZILI 
ÇALIŞMASI
1. İklim nedir? Kendi cümlelerinizle açıklayınız.

2. Hava olayı nedir? Kendi cümlelerinizle açıkla-
yınız

3. İklim ve hava olayları arasındaki farkları yazınız.

    İklim        Hava olayı      

4. Küresel iklim değişikliği sonucunda meydana 
gelen değişimleri yazınız.

5. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun 
sözcükler ile doldurunuz.

a. Dünya kendi ekseni etrafında ..................... doğru 
döner.

b. Sera etkisi .......................................... neden olur.

c. Dünya’nın dönme ekseni .................... açı ile eğik 
durumdadır.

d. İklimi inceleyen bilim dalına ......................... denir.

e. ................. bir bölgenin hava olayları bakımından 
karakterini belirler.

f. Güney Yarım Küre’de yaz mevsimi yaşanırken 
Kuzey Yarım Küre’de ................... mevsimi yaşa-
nır.

g. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde .................... ve 
.................... süreleri eşittir.

h. Fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere 
.................. salınır.

ı. Mevsimlerin oluşum nedenlerinden biri Dünya’nın 
................................ dir.

j. İklim ............................. bir bölgede geçerlidir.

k. İklimin yapısında meydana gelen küresel çaptaki 
değişimlere ................................................. denir.

l. CO2, NO2 ve SO2 gazları ........................ etkisi 
yapar.
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MEVSİMLER VE İKLİM - 2 KONU 
TESTİ

1. Aşa ğı da ki  öğrencilerden han gi si bulunduğu 
ye rin ik li mi hak kın da bil gi ve rmiştir?

 

A) B)

C) D)

Dün hava kapal› ve 
bulutluydu.

Burada k›fllar ›l›k ve 
yağ›fll› geçer.

Önümüzdeki günlerde 
hava s›cakl›klar› 3-4 
derece düflecekmifl.

Yar›n hava güneflli 
ve s›cak olacakm›fl.

2. Diyarbakır, yazları sıcak ve kurak, 
kışları soğuk ve yağışlıdır.

İstanbul’da bugün hava yağmurludur.

Doğu Anadolu Bölgesi ülkemizin en çok 
kar yağan bölgesidir. 

 

Yukarıda verilenlerden hangisi iklim hakkında 
bilgi vermektedir?

 A) Yalnız ■	 B) ■	ve ★

	 C) 	■	ve ▲	 D) ★	ve ▲

3. 
1 2 3

4 5 6

 

 Tabloda kaç numaralı kutularda verilen görsel-
ler hava durumu ile ilgilidir?

 A) 1 ve 2 B) 1, 2 ve 3

 C) 2, 3 ve 4 D) 1, 2, 4, 5 ve 6

4. Aşağıda iklim ve hava olayları ile ilgili tablo veril-
miştir.

İKLİM HAVA OLAYLARI

1. Geniş alanda oluşur. a. Dar alanda oluşur.

2. Değişkenlik gösterir. b. Sabittir, değişmez.

3. Klimatologlar ilgilenir. c. Meteorologlar ilgilenir.

 Buna göre tablonun doğru olması için hangi 
bilgiler yer değiştirmelidir?

 A) 1 – a B) 2 – b

 C) 3 – c D) 1 – c

5. Aşağıda iklim ve hava olayları ile ilgili durumlar 
verilmiştir.

 I.  Bugün İstabul’da sağanak yağış bekleniyor.

 II. Karadeniz’de yazlar ılık ve yağışlıdır.

 III. Ankara’da yılın ilk karı yağdı.

 IV. Kastamonu’da kışlar serin ve yağışlıdır.

 Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi bir 
iklim bir hava olayı örneği belirtmemiştir?

 

A) B)

C) D)

II – IV 

III – IV I – IV 

I – II 

6. I.  Kar yağışı

 II. Rüzgârlar

 III. Dolu yağması

 IV. Sağanak yağışlar

 Yukarıda verilenlerden hangilerinin ortalaması 
bir bölgenin iklimini belirler?

 A) Yalnız I B) I ve II

 C) I, II ve III D) I, II  III ve IV
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KONU 
TESTİ

7.  Aşağıdaki görsellerde yurdumuzda meydana gelecek 4 günlük hava tahmin haritaları yer almaktadır.

 

 Bu haritalar incelenerek yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

 A) Hava olayları kısa zaman dilimlerinde değişiklik gösterebilir.

 B) Bu tahminler meteorologlar tarafından meteorolojiden yararlanarak hazırlanmıştır.

 C) Haritalarda verilen bilgiler tahmin olduğu için gerçekleşmeme ihtimali de vardır.

 D) Haritalarda gösterilen hava olayları uzun zamanda yapılan gözlemler sonucu elde edilmiştir.

8. 

SMS

“Değerli müşterimiz, Trakya, 

Marmara, kıyı Ege ve Batı 

Karadeniz’de bugün itibarıyla 

kuvvetli yağış beklenmektedir. 

Olası su baskını, sel ve dolu 

tehlikesine karşı araçlarınızın 

güvenli yerde tutulması gibi 

gerekli tedbirleri alabilmeniz için 

bilgilerinize sunarız.”

X Sigorta Şirketi

Marmara bölgesinde yaşayan Mehmet Bey yukarıdaki SMS’i aldıktan 
sonra hemen aracını kapalı bir otoparka bırakmıştır. Gün boyunca 
beklemiş fakat SMS’te belirtildiği gibi bir hava olayı yaşanmamıştır.

 Gönderilen SMS ve yaşanan olay ile ilgili olarak;

 I.   Hava olayları tahmini olduğu için kesinlik içermezler.

 II.  Hava olayları ani değişiklikler göstererek ciddi hasarlar oluşturabi- 
     lirler.

 III. Hava tahminlerinin günlük yaşantımızdaki yeri ve önemi oldukça  
     fazladır.

 verilen bilgi ve yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?

 

      A) I ve II  B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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 DNA ve GENETİK KOD

 Canlıların kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirmesine üreme denir. Üreme olayı ile kalıtsal karakter-
ler nesilden nesile aktarılır. Kalıtsal karakterler DNA’da gizlidir.

 Hücre içinde bulunan DNA, genel olarak çekirdek içinde bulunur. (Sitoplazmasında DNA molekülü bulunduran 
canlılar da vardır.)

 DNA, hücrenin yönetici molekülüdür. Hücrenin büyümesi, çoğalması, hareketi, madde alışverişi, üremesi gibi 
pek çok olay DNA tarafından yönetilir.

 DNA’ların özel protein kılıf ile kaplanmasıyla kromozomlar meydana gelir.

 Hücrede bulunan kalıtsal yapılar, yapı ve görevlerine göre farklılık göstermektedir. Şimdi bu yapıları inceleyelim.

 

 Kromozom

 Hücre bölünmesi esnasında DNA’nın kısalıp kalınlaşarak protein kılıf ile kaplanmasıyla oluşan yapıya kromozom 
denir.

 Kromozom sayısı normal şartlarda bir türe ait canlıların hepsinde aynıdır. Farklı türdeki canlılar farklı genetik 
bilgiye sahip kromozomlar taşır. Canlıya ait tüm kalıtsal bilgiler kromozomlar içindeki genetik kodlarda gizlidir. Aşağıda 
bazı canlılara ait kromozom sayıları verilmiştir.

Canlı
Kromozom 

Sayısı
Canlı

Kromozom 

Sayısı

İnsan 46 Eğrelti Otu 500

Moli balığı 46 Tavşan 44

Keçi 60 At 60

Soğan 16 Köpek 78

☞	 Farklı türlerin kromozom sayıları aynı olabilir. Ancak taşıdıkları kalıtsal bilgiler farklı olduğu için vücut ve yaşam-
larında farklı özellikler meydana gelir.

☞	 Kromozom sayısının az ya da çok olması canlının gelişmişliği ile ilgili fikir vermez.
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 DNA (Deoksiribonükleik asit)

 Kromozomu meydana getiren hücredeki yönetici moleküle DNA denir. DNA, hücrelerin tüm hayatsal olaylarını 
yönetir.

✤	 DNA’nın kendine özgü çift sarmal yapısı vardır.

✤	 Hücrede genel olarak çekirdekte bulunur.

 Gen

 DNA üzerinde belirli görevleri içeren kalıtım birimlerine gen denir.

✤	 Saç rengi, göz rengi, kan grubu gibi kalıtsal özellikleri DNA üzerinde bulunan genler belirler.

✤	 Kromozomlar üzerindeki genlerin sayısı ve uzunluğu değişebilir.

✤	 DNA üzerinde binlerce gen bulunabilir.

 Nükleotit

 DNA’yı meydana getiren yapı birimine nükleotit denir. Her bir nükleotit fosfat, şeker ve organik bazdan meyda-
na gelir.

 Nük le otit = Or ga nik baz + Şe ker + Fos fat gru bu

 Or ga nik Baz lar
 Nük le otit le rin ya pı sı na ka tı lan or ga nik baz lar Ade nin (A), Gu anin (G), Si to zin (S) veya (C), Ti min (T)’dir. Adenin 
ile Timin eşlenirken, Guanin ve Sitozin de kendi aralarında eşlenmektedir.

Şekil

Adenin bazı

Timin bazı

Guanin bazı

Sitozin bazı

A

T

G

C

Temsil ettiği yap›
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 Şeker

 DNA’nın yapısında 5 karbonlu deoksiriboz şekeri bulunur.

 

D P
 

DNA yapısında bulunan şekere göre isimlendirirlir.

 Fosfat

 

D P Fosforik asit molekülünden oluşur.

 Nükleotitler bulundurdukları organik baza göre isimlendirilir.

 

G
D

P Guanin nükleotit

T

D

P
Timin nükleotit

A
D

P Adenin nükleotit

C

D

P

Sitozin nükleotit

Hücre içinde bulunan kalıtsal yapılar basitten karmaşığa veya küçükten büyüğe; nükleotit - gen - DNA - kromo-

zom olarak sıralanmaktadır.

ÖNEMLİ
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Yukarıda birbiri içine girebilen saklama kapları 

verilmiştir.

Buna göre bu saklama kaplar› DNA, gen, 

nükleotit ve kromozomla hangi seçenekte 

doğru ilişkilendirilmiştir?

         1              2               3                4              

A) Gen Nükleotit Kromozom DNA

B) Kromozom DNA Gen Nükleotit

C) DNA Gen Nükleotit Kromozom

D) Kromozom Gen DNA Nükleotit

1
2 3 4

Örnek 1

Kromozom > DNA > Gen > Nükleotit  olduğu için 
yanıt B’dir.

YANIT B

Çözüm

Aşağ›da verilen yap›lar›n isimlerini üstüne yaz›n›z. Bu yap›lar› küçükten büyüğe s›ralay›n›z.

C

D

P

............................... ............................... ............................... ...............................

............................... > ............................... > ............................... > ...............................

Örnek 3

Bir nükleotidin numaraland›r›lm›ş k›s›mlar› 

hangi seçenekte doğru verilmiştir?

         1                     2                    3           

A) Fosfat Şeker  Organik baz

B) Organik baz Fosfat  Şeker

C) Şeker Fosfat  Organik baz

D) Şeker Organiz baz Fosfat

1 2 3

Örnek 2

Nükleotidin yapısı incelendiğinde ortada her 
zaman şeker bulunur.      yapıya sahip olan da 
fosfattır.

YANIT A

Çözüm
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ETKİNLİK
1. Aşağıda verilen cümleleri doğru veya yanlış olarak işaretleyiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz cüm-

lelerin altlarına doğrularını yazınız.

          Doğru Yanlış

a. Hücrenin yönetici molekülü DNA’dır.        

b. DNA’da belirli özelliklerden sorumlu gen bölgeleri vardır.       

c. Adenin + şeker + fosfat birleşmesi ile Adenin nükleotit oluşur.      

d. Canlılar arasında nükleotit sayısı farklıdır.        

e. DNA, tek zincirlidir.           

f. İnsanda vücut hücrelerinde 46 kromozom vardır.        

g. Farklı türler aynı kromozom sayısına sahip olabilir.         

h. Kalıtsal yapılardan en küçük olan gendir.        

ı. Kromozom sayısı fazla olan canlılar çok gelişmiştir.       

j. Saç rengi, göz rengi, kan grubu gibi özellikler kalıtsal değildir.       

2. Aşağıda verilen kavram haritasını uygun yapılar ile doldurunuz.

 

+ +

.................... ....................

....................

....................

....................

Organik baz =

Timin

Sitozin
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YAZILI 
ÇALIŞMASI
1. Aşağıda verilen kavramları kısaca tanımlayınız.

 Kromozom:

 DNA:

 Gen:

 Nükleotit:

2. Aşağıda verilen nükleotitlerde boşlukları uygun 
kavramlar ile doldurun.

 

D

I

P

T

II

P

C

D

III

I   = ..................

II  = ..................

III = ..................

3. Aşağıda verilen puzzle parçalarının her biri ka-
lıtsal birimleri ifade ettiğine göre bu yapıları 
büyükten küçüğe yerleştiriniz.

 

I

........... > ........... > ........... > ........... 

DNA

Kromozom

Organik baz

Hücre

II

III IV

4. 

a. Hücrede nerede bulunur?

 .........................................................

b. Özellikleri nelerdir?

 .........................................................

a. Hücrede nerede bulunur?

 .........................................................

b. Özellikleri nelerdir?

 .........................................................
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DNA VE GENETİK KOD - 1 KONU 
TESTİ

1. 

I II III IV

 Yukarıdaki bardaklar iç içe geçebilmektedir.

 Buna göre numaralandırılmış yerlere aşağıda-
kilerden hangisi gelmelidir?

          I                II              III              IV       

 A) Nükleotit Gen DNA Kromozom

 B) DNA Kromozom Gen Nükleotit

 C) Kromozom DNA Gen Nükleotit

 D) Kromozom DNA Nükleotit Gen

2. 

I II III IV

Gen Nükleotit KromozomDNA

 

 Ba lon lar da ve ri len ya pı la rın bü yük ten kü çü ğe 
doğ ru sı ra la ma sı aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 

 A) I - II - III - IV B) II - III - IV - I

 C) IV - II - I - III D) III - I - IV - II

3. Aşağıda bir nükleotidin yapısı gösterilmiştir.

P

D T

 Buna göre, bu nükleotit ile ilgili olarak;

 I.  Timin nükleotidir.

 II. Yapısında şeker molekülü vardır.

 III. Tüm canlılarda aynı sayıda bulunur.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II

 C) II ve III D) I, II ve III

4. Tüm canlılarda bulunan nükleotitlerle ilgili aşa-
ğıda verilenlerden hangisi ortak değildir?

 A) Organik baz sayıları

 B) Fosfat molekülü

 C) Şeker molekülü

 D) Organik baz çeşitleri

5. Genler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi 
yanlıştır?

 A) Kalıtsal özellikler yavrulara genler ile aktarılır.

 B) Bir kromozom üzerinde birden çok gen bulu-
nabilir.

 C) Genler DNA üzerinde belirli görevleri içerir.

 D) En küçük kalıtım birimi genlerdir.

6. 
Kromozomlar genetik kod içerir.

Kromozom sayısı 
bir türe ait 
canlılarda aynıdır.

Kromozom sayısı 
türden türe 
farklılık gösterir.

D

1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış

Y

D Y D Y

 Yukarıda verilen dallanmış ağaç tipindeki soru-
da ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar 
verilerek ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır?

 A) 1. çıkış B) 2. çıkış

 C) 3. çıkış D) 4. çıkış
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7. Özge, öğretmeninin verdiği “nükleotit modeli oluşturma” ödevini yaparken evde bulduğu atık malzemeleri kul-
lanmaya karar verir. Bunun için elinde aşağıdaki malzemeler bulunmaktadır.

 

Gazoz
Kapağı

Karton Kumaş

 Elindeki malzemeleri nükleotidi oluşturan moleküllerin şekillerine uygun bir şekilde seçen Özge aşağı-
daki seçeneklerde verilen modellerden hangisini yaparsa nükleotit modelini doğru oluşturmuş olur?

 (Not: Birbirine bağlamak için atık ipleri kullanacaktır.)

 

A)

C)

B)

D)

8. Hücre içerisinde yer alan kalıtsal yapılar arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdaki görseller ile temsil edilmek iste-
niyor.

 

 Bu görsellerin kromozom, gen, DNA ve nükleotit yapıları ile doğru eşleştirilmiş hâli aşağıdaki seçenek-
lerden hangisinde verilmiştir?

    Kromozom    Gen    DNA     Nükleotit  

 A)  1  2  3 4

 B)  1  4  3 2

 C)  2  4  1 3

 D)  2  3  4 1
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 DNA VE GENETİK KOD

	 Genetik	özelliklerimiz	hücrelerimizin	içinde	bulunan	kromozomlarda	taşınır.	Kromozomlar	DNA	ve	protein	kılıf-
tan	meydana	gelir.

	 DNA	hücrenin	yönetici	molekülüdür.	Beslenme,	solunum,	üreme	gibi	canlılık	faaliyetlerini	yönetir.	DNA	üzerin-
de	kalıtsal	karakterlere	etki	eden	genler	bulunur.

James Watson

Francis Crick

	 DNA	ilk	kez	James	Watson	ve	Francis	Crick	tarafından	keşfedilmiştir.	
DNA’nın	farklı	birimlerden	oluştuğunu	kanıtlamışlardır.

	 DNA	molekülü	çift	nükleotit	dizisinden	meydana	gelen	sarmal	bir	yapı-
ya	sahiptir.	Bu	yapıya	ikili	sarmal	da	denir.

	 DNA	molekülünde	bulunan	nükleotit	çeşitleri	tüm	canlılarda	aynıdır.	
Nükleotitlerin	sıralanışı,	sayısı	ve	çeşidi	hem	türden	türe	hem	de	bir	türün	
bireyleri	arasında	farklılık	gösterir.	Bu	nedenle	canlılar	arasında	farklılıklar	
meydana	gelir.

☞	 DNA’nın		büyüklüğü,	kendini	oluşturan	nükleotitlerin	sayısına	bağlı	
olarak	türden	türe	değişir.

☞	 DNA	ilk	kez	çekirdekte	bulunmuştur.	Daha	sonra	mitokondri,	sitoplazma	
ve	kloroplastta	da	varlığına	rastlanmıştır.
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 DNA’nın Genel Özellikleri

✤	 Çift	zincirlidir.

✤	 Sarmal	şeklindedir.

✤	 Çekirdekte	bulunur.

✤	 Adenin,	Timin,	Guanin	ve	Sitozin	bazlarını	içerir.

✤	 Deoksiriboz	şekeri	içerir.

✤	 Yöneticidir,	hücre	bölünmesinden	sorumludur.

✤	 Kendini	eşleyebilir.

✤	 Zarla	çevrili	çekirdek	yapıları	olmayan	hücrelerde	sitoplazmada	yer	alır.

 DNA Molekülü Yapısı

 

Harf

Adenin bazı

Timin bazı

Guanin bazı

Sitozin bazı

Fosfat

Deoksiriboz şeker

A

T

G

C

Temsil ettiği yap›

nükleotit

D

P

A T

GC

C

D

D

D

D

D

D

P

P

P

P

P
G

 DNA	molekülünde	bulunan	yapılar	harfle	gösterilir.	Hangi	harfin	ne	anlama	geldiği	yukarıdaki	 tabloda	görül-
mektedir.

	 DNA	molekülünde	Adenin	ile	Timin	nükleotitleri	arasında	ikili	zayıf	hidrojen	bağı;	Guanin	ile	Sitozin	nükleotit-
leri	arasında	üçlü	zayıf	hidrojen	bağı	vardır.
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	 DNA	üzerinde	bulunan	kalıtsal	bilgiler	nesilden	nesile	aktarılır.	DNA,	hücre	bölünmesinden	önce	kendini	eşle-
yerek	sayısını	iki	katına	çıkarır.	Kendini	eşleme	olayı	ile	kalıtsal	materyal	canlıdan	canlıya	aktarılır.

 DNA’NIN EŞ LEN ME Sİ

	 DNA’nın	en	önem	li	özel	liği	ken	di	ni	eş	le	me	si	dir.	Böy	le	ce	DNA	mo	le	kü	lü	nün	ku	sur	suz	bir	kop	ya	sı	ya	pıl	mış	ve	
hüc	re	nin	ge	ne	tik	şif	re	si	ne	sil	den	ne	si	le	ak	ta	rıl	mış	olur.

	 DNA	eş	len	me	si	sı	ra	sın	da	iki	zin	cir	ara	sın	da	ki	za	yıf	hid	ro	jen	bağ	la	rı	kop	ma	ya	baş	lar,	sar	ma	lın	ip	lik	le	ri	bir	uç	tan	
diğer	bir	uca	doğ	ru	açı	lır	ve	her	ip	lik	te	ki	nük	le	otit	le	rin	kar	şı	sı	na	ken	di	şif	re	si	ne	uy	gun	ye	ni	nük	le	otit	ler	ge	ti	ri	le	rek	bir	
DNA’dan,	şif	re	le	ri	ay	nı	olan	iki	ye	ni	DNA	oluş	tu	ru	lur.

 DNA	kendisini	eşlerken	aşağıdaki	adımlar	takip	edilir:

✤	 DNA’yı	oluşturan	zincirler	bir	fermuar	gibi	açılır.

✤	 Ayrılan	ipliklerin	nükleotitlerinin	karşısına	sitoplazmada	bulunan	uygun	nükleotitler	gelir.

✤	 Eşleme	bittikten	sonra	iki	iplik	birbiri	üzerine	kıvrılır.

✤	 Birbirinin	aynısı	iki	DNA	oluşur.
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	 DNA	molekülü	kendini	eşlerken	bazı	hatalar	meydana	gelebilir.	Bu	hataların	bazıları	düzeltilebilirken	bazıları	
düzeltilemez.	Aşağıda	bu	durumlara	ait	örnekler	bulunmaktadır.

A A A G C

T T T C G

I. zincir
DNA zinciri yandaki gibi olması gereken 
farklı durumlar oluşabilir.

Bu tür bozulmalar DNA’da düzeltilebilir. Fakat düzeltilemeyen durumlarda vardır.

Bu durum DNA’da düzeltilemez.

II. zincir

A G C G T T

T G G C A A

A G C T A G

T C T C

veya
şeklinde bozulmalar 
meydana gelir.

A G T

T C C A

✤	 İnsanların	taşıdığı	DNA’lardaki	şifrelerin	%95’i	aynıdır.	Geri	kalan	%5’lik	kısımdaki	farklılık	canlıların	birbirinden	
farklı	olmasına	neden	olur.

✤	 İnsanlarda	DNA’ların	farklı	olması	görünüşlerin	farklı	olmasına	neden	olur.

✤	 DNA’lardaki	nükleotit	sayı,	sıra	ve	dizilişindeki	farklılıklar	canlıların	birbirinden	farklı	olmasına	neden	olur.
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ETKİNLİK
1. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le ri uy gun söz cük ler kul la na rak dol du ru nuz.

a.		 Hüc	re	nin	bö	lün	me	si	ni	ve	pro	te	in	sen	te	zi	ni	kont	rol	eden	yö	ne	ti	ci	mo	le	küle		.............................	denir.

b.		 DNA’yı	oluş	tu	ran	en	kü	çük	bi	rim	le	re	.............................	de	nir.		

c.		 DNA	.............................zincirli	bir	yapıya	sahiptir.

d.		 .............................	şe	ke	ri	bu	lun	du	ran	nük	le	otit	DNA’ya	ait	tir.		

e.	 DNA’da	Ade	nin	nük	le	oti	din	kar	şı	sı	na	.............................,	Gu	anin	nük	le	oti	din	kar	şı	sı	na	.............................	nük
le	oti	di	ge	lir.

f.	 DNA	çekirdeği	bulunmayan	canlılarda	.............................	bulunur.

g.		 .............................		hüc	re	yi	yö	ne	tir,		.............................	ise	pro	te	in	sen	te	zi	ne	yar	dım	cı	olur.

h. DNA	hücre	bölünmesinden	önce	kendini	.............................	.

2. Aşa ğı da ki DNA mo le kü llerinin boş bı ra kı lan yer le ri ni doğ ru şif re yi ya za rak ona ra lım.

 

GST

A G

A

A S

T TA

A S G

T G S T

STAG S G

T A G S T A G

3. Aşa ğı da verilen hangi gen parçalarındaki hatalar onarılamaz?

 A A G

G

1.

3.

2.

4.

T S G

G G A AG

S S T
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YAZILI 
ÇALIŞMASI
1. DNA’nın yapısı ile ilgili 3 tane özellik yazınız.

 

2. DNA’nın yapısında hangi moleküller bulunur?

 

 

3. 
A

G

T

S

A T

S

I II III
 

 Şek le gö re yu ka rı da ki DNA mo le kül le rin den 
han gi sin de mey da na ge len hata düzel tilemez? 
Neden?

4. III
I

II

 DNA molekülünde verilen I, II ve III numaralı 
yapılar nelerdir yazınız.

5. 

Bakteriyim

Tatl› suda 
yaflayan terliksi

hayvan›m

Karada yaflayan
yeflil bitkiyim

 Yu ka rı da ki can lı la rın han gi le ri nin çe kirde ğin de 
DNA mo le kü lü bu lu nur? 

 

6. DNA nükleotid dizilişi farklı olmasaydı insanlar 
için ne gibi durumlar olurdu? Açıklayınız.

7. A T C G

T TG G

 Yukarıda verilen DNA molekülünün eksik kı
sımlarının onarılması için hangi nükleotitten 
kaç tane gerekir?

 A	=	.........................

 T	=	.........................

 G	=	.........................

 C	=	.........................
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DNA VE GENETİK KOD - 2 KONU 
TESTİ

1. Aşa ğı da ki DNA mo le küll e rin den han gi si ona rı
la bi lir?

 
A) A T G S

T A G

S G

G T

T

G S

C)

B)

D)T S

T

A

2. DNA mo le kü lü nün ken di ni eş le me si ile;

	 I.		 Hüc	re	bö	lün	me	si	ger	çek	le	şir.

	 II.	 Bü	yü	me	sağ	la	nır.

	 III.	 Üre	me	hüc	re	le	ri	oluş	tu	ru	lur.	

 yu ka rı da ki ler den han gi le ri ger çek le şe bi lir?

	 A)	I	ve	II	 B)	I	ve	III

	 C)	II	ve	III	 D)	I,	II	ve	III

3.  
1. iplik

A A G G S

S G AA G
2. iplik

	 Bir	DNA	mo	le	kü	lü	nün	bel	li	bir	böl	ge	si	nin	nük	le	otit	
di	zi	li	mi	şe	kil	de	ki	gi	bi	dir.

 Bu DNA’nın ek sik nük le otit le ri nin ona rıl ma sı 
için;

	 I.		 Ade	nin	nük	le	otit

	 II.	 Ener	ji	

	 III.	 Si	to	zin	nük	le	otit

 yu ka rı da ki ler den han gi le ri ge rek li dir?

 

	 A)	I	ve	II															 B)	I	ve	III

	 C)	II	ve	III																 D)	I,	II	ve	III

4.  Tüm in san la rın par mak izi nin fark lı ol ma sı aşa
ğı da ki ler den han gi si ile açık la nır?

	 A)	 Hüc	re	sa	yı	la	rı	nın	fark	lı	ol	ma	sı	

	 B)	 Yö	ne	ti	ci	mo	le	kül	çe	şit	le	ri	nin	fark	lı	ol	ma	sı	

	 C)	 Fark	lı	çev	re	ler	de	ye	tiş	me	le	ri

	 D)	 DNA	şif	re	le	ri	nin	fark	lı	ol	ma	sı

5. 
1. zincir

2. zincir

A
A

G

S

S

A

 Şekildeki DNA’nın tamamlanmış hâli aşağıda
kilerin hangisinde doğru belirtilmiştir?

 

 
A)

T A S G S A
1. zincir

A T G S G T
2. zincir

B)
A A S S G T

1. zincir

T T G G S A
2. zincir

C)
T A G S G A

1. zincir

A T S G S T
2. zincir

D)
A T G S G A

1. zincir

T A S G S T
2. zincir

6. I.		 Nükleotitler	birbirinden	ayrılan	ipliklerdeki	nük-
leotitlerle	karşılıklı	olarak	eşlenir.

	 II.	 DNA’nın	iki	ipliği	fermuar	gibi	açılır.

	 III.	 Sitoplazmadaki	 serbest	 dolaşan	 nükleotitler	
DNA’nın	açılan	zincirlerinin	karşısına	gelmeye	
başlar.

	 IV.	Bir	DNA’dan	iki	yeni	DNA	oluşur.

 DNA eşlenmesi ile ilgili olayların gerçekleşme
si sırasına göre dizildiğinde baştan 3. sırada 
hangisi yer alır?

 A)	I	 	 B)	II	 C)	III	 D)	IV
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7. Aşağıdaki	görsel	kendini	eşleştirmekte	olan	bir	DNA	çift	sarmalına	aittir.

 

G

A
T

C

T

A

G

T

T
I. Zincir II. Zincir

 Şekle göre II. zincirin kendisini doğru bir şekilde eşlediğinde karşısına 
gelecek olan zincir hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 A) B) C) D)A

A

G

G

C

T

A

A

A

T

T

C

C

G

A

T

T

T

A

A

G

C

G

A

T

T

T

T

T

C

C

C

T

A

A

A

 

8. DNA	çift	sarmalında	eşlenme	sırasında	bazen	beklenmedik	hatalar	gerçekleşebilir.	Bu	hatalardan	bazıları	dü-
zeltilebilirken	bazıları	düzeltilemez.

I. ZincirI. Zincir II. Zincir

A T1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

C

A

G

C G

A A

T T

T A

G

C

C

G

II. Zincir

T9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

C

A

G

C G

A A

T T

T A

G

C

C

G

T

GC

GC

TA

AT

A

G

C

T

C

G

 Yukarıdaki görsel kendi kendini eşleyen bir DNA çift sarmalına aittir. Eşlenme sırasında herhangi bir 
hatanın oluşmadığını söyleyen Ahmet hangi satır ya da satırlara yanlış bakmıştır?

	 A)	 Yalnız	4	 B)	 Yalnız	14	 C)	 4	ve	5	 D)	 4,	14	ve	16



 8.
Sınıf

EDS
Etkilesimli Ders 

Sistemi

DNA VE GENETİK KOD - 3

Kazanım No: 8.2.2.1

Ders Adı: FEN BİLİMLERİ

Adı ve Soyadı: ......................................................... 

Ders: 05

1

 KALITIM

 Anne ve babadaki özelliklerin yavruya aktarılmasına kalıtım denir.

 Anne, baba ve yavruların arasındaki benzerlik ve farklılıkları, bu özelliklerin nesilden nesile nasıl geçtiğini ince-
leyen bilim dalına genetik adı verilir.

 Karakter

 Canlılarda farklılığa neden olan, genlerin veya çevrenin etkisiyle ortaya çıkan ve canlılarda çeşitliliğe neden olan 
özelliklerdir.

 Kalıtsal Karakter: Nesilden nesile aktarılan, değişmeyen özelliklerdir. Saç rengi, göz rengi, kan grubu ......

 Kalıtsal olmayan özellikler: Sadece canlıyı etkileyen, çevre şartları ile değişebilen özelliklerdir. Kilo, tırnak 
uzunluğu, saç uzunluğu, konuşma şekli....

 Canlıların sahip olduğu her bir özelliği yani her bir karakteri belirleyen ve bu karakterlerin aktarılmasını sağla-
yan kalıtım birimlerine, DNA parçalarına gen denir. 

 Her bir organizmanın kendine özgü sayı ve çeşitte geni vardır. Bu canlıların birbirinden farklı özellikte olmasını 
sağlar. Genler harfler ile gösterilir. Canlıda bir karakteri oluşturan iki gen olması gerekir.
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 Baskın Gen (Dominant): Bireyde bulunduğunda her koşulda etkisini gösteren gendir. Büyük harf ile gösterilir. 

 A, B, C, D ...

 Çekinik Gen (Resesif): Bireyde baskın gen ile beraber olduğunda etkisini gösteremeyen gendir. Küçük harfle 
gösterilir. a, b, c, d ...

Bask›n Çekinik

İNSAN

Siyah saç

Siyah göz

Kıvırcık saç

Uzun boy

A ve B kan grubu

Sarı saç

Mavi göz

Düz saç

Kısa boy

0 kan grubu

Bask›n Çekinik

BEZELYE

Yuvarlak tohum

Düz bezelye

Sarı tohum

Uzun bezelye

Eflatun çiçek

Buruşuk tohum

Buruşuk bezelye

Yeşil tohum

Kısa bezelye

Beyaz çiçek

 Arı döl (Homozigot): Bir karakteri ortaya çıkaran anne ve babadan gelen genlerin aynı olmasıdır. AA, BB, aa, 
bb...

 Melez döl (Heterozigot): Bir karakteri ortaya çıkaran anne ve babadan gelen genlerin farklı olmasıdır. Heterozigot 
karakterde baskın olan genin özeliği görülür. Aa, Bb, Cc...

Çekinik genlerin canlıda özelliğini göstermesi için hem anneden hem de babadan çekinik gen almış olması 

gerekmektedir.

NOT

 Fenotip: Canlıda genlerin ve çevrenin etkisiyle oluşan dış görünüş.

 Genotip: Canlıdaki kalıtsal özellikleri taşıyan genlerin tümü.
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 Bireyde homozigot veya heterozigot olma durumuna göre karakterlerin oluşması

S: Siyah saç

s: Sarı saç

Baskın gen : S

Çekinik gen : s

: SS
Homozigot
Siyah saç

: ss
Homozigot
Sarı saç

: Ss
Heterozigot
Sarı saç

K: Kıvırcık saç

k: Düz saç

Baskın gen : K

Çekinik gen : k

U: Uzun boy

u: Kısa boy

Baskın gen : U

Çekinik gen : u

Y: Yuvarlak tohum

y: Buruşuk tohum

Baskın gen : .............

Çekinik gen : .............

D: Düz bezelye

d: Buruşuk bezelye

Baskın gen : .............

Çekinik gen : .............

: KK
Homozigot
Kıvırcık saç

: Kk
Heterozigot
Kıvırcık saç

: kk
Homozigot
Düz saç

: UU
Homozigot
Uzun boy

: uu
Homozigot
Kısa boy

: Uu
Heterozigot
Uzun boy

: .............
Homozigot
Yuvarlak tohum

: .............
Homozigot
Buruşuk tohum

: .............
Heterozigot
Yuvarlak tohum

: .............
Homozigot
Düz bezelye

: .............
Homozigot
Buruşuk bezelye

: .............
Heterozigot
Düz bezelye
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Aşağ›da verilen karakterlerden hangisinin 

oluşmas›nda sadece çekinik genler etkili 

olmuştur?

A) AA B) Bb          C) cc      D) Dd

Çekinik özelliklerin etkili olması için çekinik iki 
genin yan yana gelmesi gerekmektedir.

YANIT C

Örnek 1

Çözüm

I. Uu

II. UU

III. Aa

IV. aa

V. Ua

Yukar›da verilenlerden kaç tanesi ayn› karak-

terlerin oluşmas›n› sağlar?

A) 2 B) 3       C) 4          D) 5

Aynı karakterlerin oluşması için karakteri kontrol 
eden genler aynı harfler ile gösterilir.
I, II, III ve IV aynı karakteri oluşturur.

YANIT C

Örnek 2

Çözüm

D: Düz tohum, d: Buruşuk tohum genini ifade 
ediyorsa aşağ›da verilenlerden hangisi yanl›ş-
t›r?

A)  DD: Homozigot düz tohum

B)  Dd: Heterozigot düz tohum

C)  dd: Homozigot buruşuk tohum

D)  Dd: Homozigot düz tohum

DD homozigot düz tohum, Dd: Heterezigot düz 

tohum, dd: Homozigot buruşuk tohumdur.
YANIT D

Örnek 3

Çözüm

I.   Homozigot uzun boy
II.  Heterozigot kıvırcık saç
III. Homozigot mavi göz
Yukar›da verilen kal›tsal karakterler harfler ile 
ifade edildiğinde aşağ›dakilerden hangisi d›şta 
kal›r?

A) UU B) KK C) aa D) Kk

Örnek 4

Karakterlere harfler verildiğinde;
UU : Homozigot uzun boy
aa  : Homozigot mavi göz
Kk  : Heterozigot kıvırcık saç olmalıdır.

YANIT B

Çözüm
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ETKİNLİK
1. Aşa ğı da  verilen boşlukları uygun harfler ile doldurunuz.

 

Bask›n Gen

_____________ _____________

_____________

_____________ _____________

_____________ _____________

_____________

_____________ _____________ _____________

_____________ _____________

_____________ _____________ Yuvarlak tohum

_____________ _____________

_____________SS Siyah saç

Siyah göz

Düz saçK: kıvırcık saç

D: Düz bezelye

S: Sarı tohum

dd

Ss

m: mavi göz Mm

Çekinik Gen Homozigot Heterozigot Oluşan Özellik
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YAZILI 
ÇALIŞMASI
1. Aşağıda verilen karakterlerin homozigot veya 

heterozigot olma özelliklerini yazınız.

 Aa:

 BB:

 Dd:

 KK:

 aa:

 bb:

 AA:

 Kk:

 DD:

 dd:

 gg:

2. Aşağıda verilen özellikleri kalıtsal veya kalıtsal 
olmayan olarak belirleyiniz.

 Saç rengi:

 Göz rengi:

 Şişmanlık:

 Kan grubu:

 Cinsiyet:

 Yapışık kulak memesi:

 Ten rengi

 Konuşma şekli

 Çok parmaklılık:

3. Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise D 
yanlış ise Y harfi yazınız.

(  ) Bireyde her durumda kendini gösteren gene bas-
kın gen denir.

(  ) BB, AA, aa, DD gibi bir karakteri ortaya çıkaran 
genlerin aynı olması heterozigot durumudur.

(  ) İnsanda siyah saç, sarı saça baskındır.

(  ) Canlıda genlerin etkisiyle oluşan dış görünüşe 
fenotip denir.

(  ) Kalıtsal karakterler genler ile kontrol edilir.

(  ) Çekinik karakterlerin etkisini göstermesi için ho-
mozigot karakterde olması gerekir.

(  ) Her organizma türünün kendine özgü sayı ve 
çeşitte geni vardır.

(  ) Kalıtsal olmayan karakterler çevre şartları ile de-
ğişebilir.

(  ) Kilo, saç uzunluğu, tırnak uzunluğu kalıtsal olma-
yan karakterlerdir.

(  ) DNA’da kalıtsal bilgileri taşıyan kalıtım birimlerine 
kromozom denir.

(  ) Bezelye bitkisinde yeşil tohum, sarı tohuma bas-
kındır.
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DNA VE GENETİK KOD - 3 KONU 
TESTİ

1. 

kk KkKk

 Yukarıda bir ailede anne ve babaya ait kalıtsal 
karakterlerin genotipi verilmiştir.

 Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi yan-
lıştır?

 A) Baba heterozigottur.

 B) Çocuk homozigottur.

 C) Anne heterozigottur.

 D) Anne ve çocuk aynı genotiptedir.

2. 

Siyah saç Sarı saç

Ss

ss SS

Siyah saç Sarı saç Sarı saç Siyah saç

 İnsanda siyah saç sarı saça baskındır.

 Siyah saç S, sarı kaç s harfi ile gösterildiğine 
göre yukarıda verilen etkinlikte genlerin özel-
liklerine göre ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşı-
lır?

 A) B) C) D)

3. Aşağıda verilenlerden hangisinde çekinik ka-
rakter, özelliğini canlıda gösterebilir?

 A) Kk  B) SS C) kk D) Aa

4. I.  Bezelyede uzun boy kısa boya baskındır.

 II. Homozigot genlerin oluşması için anne ve 
babadan gelen genlerin aynı olması gerekir.

 III. Baskın gen her durumda kendi özelliğini gös-
terir.

 Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II

 C) II ve III D) I, II ve III

5. Bir ailede anne, baba ve çocukların kalıtım özel-
likleri ile ilgili olarak;

 I.  DNA’da tüm genleri aynıdır.

 II. Fenotipleri farklı olabilir.

 III. Genotipleri benzer olabilir.

 Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II

 C) II ve III D) I, II ve III

6. I.  Canlıda kalıtım ve çevresinin etkisiyle ortaya 
çıkan özelliklerdir.

 II. Bir karakteri ortaya çıkaran anne ve babadan 
gelen genlerin farklı olmasıdır.

 III. Bireyde baskın genle beraber olduğunda can-
lının dış görünüşünde kendini gösteremeyen 
gendir.

 Bu tanımlar aşağıdaki özelliklerden hangisine 
aittir?

      I         II          III        

 A) Uzun boy  Melez döl Çekinik gen

 B) Göz rengi  Melez döl Baskın gen

 C) Saç şekli  Arı döl Baskın gen

 D) Uzun boy  Arı döl Baskın gen

7. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

   Genotip  Fenotip 

 A)  Aa A

 B)  Bb b

 C)  CC c

 D)  Dd d



DNA VE GENETİK KOD - 3
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KONU 
TESTİ

8. 

Ç

E N O T İ

O T İ P

P

A R A K T E R

O

Z

İ

G

O

T

E

T

E

H

F

EG

K

İ

N

İ

K

G

E

N

 Yukarıda bir kesiti verilen fen bulmacasının soruları aşağıda verilmiştir.

 1. Canlıda çevrenin ve genlerin etkisiyle oluşan dış görünüştür.

 2. Canlıda baskın gen ile beraber olduğunda etkisini gösteremeyen gendir.

 3. Bir karakteri ortaya çıkaran anne ve babadan gelen genlerin farklı olmasıdır.

 4. Canlıda bulunduğunda her koşulda etkisini gösteren gendir.

 Hangi sorunun cevabı bulmacada bulunmamaktadır?

 A) 4  B) 2 C) 3 D) 4

9. Aşağıdaki görsellerde bir ailenin saç şekilleri görülmektedir. 

 

Anne ÇocukBaba
(Düz) (Kıvırcık)(Kıvırcık)

 Saç şekli kalıtsal bir özellik olarak bilinmektedir. (Kıvırcık saç geni düz saç genine baskındır.)

 Buna göre;

 I.  Baba bu özellik bakımından hetorozigot olabilir.

 II. Anne bu özellik bakımından kesinlikle homozigottur.

 III. Çocuk bu özellik bakımından homozigot olabilir.

 yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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DNA VE GENETİK KOD - 4

Kazanım No: 8.2.2.2 - 8.2.2.3

Ders Adı: FEN BİLİMLERİ

Adı ve Soyadı: ......................................................... 

Ders: 06

 KALITIM

	 Genetik	biliminin	temelini	Gregor	Mendel	atmıştır.	Mendel	deneylerini	yaparken	
bezelye	bitkisinden	faydalanmıştır.	Mendel,	bezelye	bitkilerinin	tohum	şekli,	(buru-
şuk,	düz)	tohum	rengi	(sarı,	yeşil),	bitki	boyu	(kısa,	uzun)	gibi	özelliklerinin	kuşaklar	
arası	nasıl	aktarıldığını	incelemiştir.	Mendel,	elde	ettiği	sonuçları	olasılık	hesapla-
rından	faydalanarak	ifade	etmiştir.

 MEN DEL YA SA LA RI

	 19.yy	or	ta	la	rın	da	Gre	gor	Men	del	be	zel	ye	ler	le	yap	tığı	ça	lış	ma	lar	da	ge	ne	tiğin	
te	mel	le	ri	ni	oluş	tu	ran	il	ke	le	ri	or	ta	ya	koy	du.

	 Men	del’in	ça	lış	ma	la	rın	da	be	zel	ye	le	ri	seç	me	si	nin	ne	den	le	ri	şun	lar	dır;

✤	 Be	zel	ye	ler	ko	lay	ye	tiş	ti	ri	lir.

✤	 Kı	sa	za	man	da	çok	sa	yı	da	döl	ve	rir.

✤	 Be	zel	ye	le	rin	çi	çek	ya	pı	sı	sa	de	ce	ken	di	ara	la	rın	da	toz	laş	ma	ya	el	ve	riş	li	dir.

✤	 Ay	nı	ka	rak	ter	için	zıt	özel	lik	ler	ta	şır	.

	 Ör	neğin;	düz	gün	to	hum,	bu	ru	şuk	to	hum	gi	bi.

Homozigot yuvarlak tohum bezelye ile homo-

zigot buruşuk tohum bezelyenin çaprazlanma-

s› ile oluşan bireylerin genotip ve fenotip 

oranlar›n› bulal›m.

Homozigot uzun boylu bezelye ile heterozigot 

uzun boylu bezelyenin çaprazlanmas› ile 

oluşan bireylerin fenotip ve genotip oranlar›n› 

bulal›m.

Örnek 1 Örnek 2

✤	 Be	zel	ye	ler	de	yu	var	lak	to	hum	lu	ol	ma,	bu	ru	şuk	to
hum	lu	ol	ma	ya	bas	kın	dır.

 B:	Yu	var	lak	to	hum	lu	ol	ma	ge	ni

	 b:	Bu	ru	şuk	to	hum	lu	ol	ma	ge	ni

x
BB

(yuvarlak)
bb

(buruşuk)

B B b b

Bb Bb Bb Bb

P:
(Ebeveyn)

G:
(Gametler)

F1:

(1. nesil bireyler) (yuvarlak) (yuvarlak) (yuvarlak) (yuvarlak)

fenotip:	%100	yuvarlak	bezelye

genotip:	%100	heterozigot	yuvarlak	bezelye

✤ Be	zel	ye	ler	de	uzun	göv	de	ye	sa	hip	ol	ma,	kı	sa	göv
de	ye	sa	hip	ol	ma	ya	bas	kın	dır.

	 	 U:	Uzun	göv	de
	 	 u:	Kı	sa	göv	de

X Uu

uU U U

UU
(Homozigot

uzun)
(Heterozigot

uzun)

UU
(uzun)

Uu
(uzun)

Uu
(uzun)

UU
(uzun)

P :

G:

F1:

(Ebeveyn)

(Gametler)

(1. nesil bireyler)

fenotip:	%100	uzun	bezelye

genotip:	%50	heterozigot	uzun	bezelye	%50	homozi-
got	uzun	bezelye
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Heterozigot sar› tohumlu bezelye ile homozi-

got yeşil tohumlu bezelyenin çaprazlanmas› 

sonucu oluşan fenotip ve genotipleri bulal›m.

Heterozigot yuvarlak tohum bezelye ile hetero-

zigot yuvarlak tohum bezelye çaprazlanmas› 

ile oluşan bireylerin fenotip ve genotiplerini 

bulal›m.

Örnek 3 Örnek 4

✤ Be	zel	ye	ler	de	sa	rı	to	hum	lu	ol	ma,	ye	şil	to	hum	lu	ol
ma	ya	bas	kın	dır.

	 S:	Sa	rı	to	hum	lu

	 s:	Ye	şil	to	hum	lu

Ss
(sarı)

ss
(yeşil)

Ss
(sarı)

ss
(yeşil)

P:

G:

F1:

(yeşil)(sarı)(Ebeveyn)

(Gametler)

(1. nesil bireyler)

X
ssSs

sS s s

fenotip:	%50	sarı	bezelye

   %50	yeşil	bezelye

genotip:	%50	heterozigot	sarı	bezelye

	 	 	%50	homozigot	yeşil	bezelye

Homozigot yuvarlak tohumlu bezelye ile homozigot buruşuk tohumlu bezelyenin çaprazlanmas› ile 

oluşan ikinci kuşaktaki bezelyenin fenotip ve genotipleri oranlar›n› bulal›m.

Homozigot yuvarlak tohum   X   Homozigot buruşuk tohum
KK                     X                      kk   

  Kk          Kk          Kk          Kk

Çaprazlanma sonucu birinci kuşakta oluşan bezelyelerin hepsi Kk genotipli ve yuvarlak tohumludur.
İkinci kuşaktaki bezelyelerin genotip ve fenotiplerini bulalım.

Kk                     X                      Kk  

   KK           Kk             kk            kk

     yuvarlak   yuvarlak   yuvarlak   buruşuk 
      tohum      tohum       tohum      tohum 

1. kuşak Genotip 

2. kuşak Genotip 

fenotip

Örnek 5

Çözüm

✤ Be	zel	ye	ler	de	yu	var	lak	to	hum	lu	ol	ma,	bu	ru	şuk	to
hum	lu	ol	ma	ya	bas	kın	dır.

	 B:	Yu	var	lak	to	hum	lu

	 b:	Bu	ru	şuk	to	hum	lu

x
Bb

(yuvarlak)

yuvarlak buruşuk

Bb
(yuvarlak)

B b B b

BB Bb Bb bb

P:
(Ebeveyn)

G:
(Gametler)

F1:

(1. nesil bireyler)

fenotip:	%75	yuvarlak	bezelye

      %25	buruşuk	bezelye

genotip:	%25	homozigot	yuvarlak	bezelye

	 	 	%50	heterozigot	yuvarlak	bezelye

	 	 	%25	homozigot	buruşuk	bezelye
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Heterozigot siyah gözlü anne ile mavi gözlü 

baban›n çocuklar›n›n mavi gözlü olma olas›l›k-

lar›n› bulun.

Heterozigot uzun boylu anne ile heterozigot 

uzun boylu baban›n çocuklar›n›n k›sa boylu 

olma olas›l›klar›n› belirleyin.

Örnek 6

Çözüm Çözüm

Örnek 7

 İNSANDA EŞEY KROMOZOMLARI

 İn san da Eşe yin Be lir len me si

	 İn	san	da	vücut	hücreleri	ve	üreme	ana	hücreleri	2n	=	46	kro	mo	zom	ta	şır.	Bun	la	rın	44	ta	ne	si	vü	cut	özel	lik	le	ri	ile	
il	gi	li	gen	le	ri,	iki	ta	ne	si	ise	cin	si	yet	le	il	gi	li	gen	le	ri	belirler.	Cin	si	yet	le	il	gi	li	kro	mo	zom	lar	er	kek	te	XY,	di	şi	de	XX	şek	lin
de	dir.	Bu	kro	mo	zom	la	ra	eşey kro mo zom la rı	de	nir.	Cin	si	yet	(eşey)	kro	mo	zom	la	rın	da	bu	lu	nan	fark	lı	gen	ler,	di	şi	ve	
er	kek	ler	ara	sın	da	ki	fark	lı	lık	la	rın	oluş	ma	sı	nı	sağ	lar.

¢£Anne Baba

44 + XX 44 + XY

22 + X 22 + X 22 + Y

Mayoz Mayoz

Yumurta Sperm

44 + XX 44 + XY
Kız çocuk Erkek çocuk

22 + X

 

Kız	ve	er	kek	ço	cuk	la	rın	doğ	ma	ola	sı	lığı	her	se	fe	rin	de	eşit	tir.	(%50)

İnsanda cinsiyeti belirleyen erkekte bulunan Y kromozomudur.

NOT
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 AKRABA EVLİLİKLERİ

 

 Günümüzde	kalıtsal	hastalıkların	tedavisi	büyük	oranda	yapılamamaktadır.	Kalıtsal	hastalıkların	ortaya	çıkma-

ması	için	bazı	önlemler	alınabilir.

	 Kalıtsal	hastalıklar	baskın	veya	çekinik	genlerle	taşınır.	Baskın	genlerle	taşınan	kalıtsal	hastalıklara	sahip	kişi-

lerin	çocuklarında	bu	hastalıklar	büyük	oranda	görülür.

	 Kalıtsal	hastalıkların	çoğu	çekinik	genlerle	taşınır.	Çekinik	genlerle	taşınan	bu	hastalıkların	ortaya	çıkması	için	

iki	hastalık	geninin	yan	yana	gelmesi	yani	homozigot	durumda	olması	gerekir.	İki	hastalık	geninin	yan	yana	gelme-

si	içinde	anne	ve	babada	bu	hastalık	genlerinin	bulunması	gerekir.

	 Aralarında	kan	bağı	bulunan	kişilerin	evlenmesine	akraba evliliği	denir.

	 İnsanlardaki	kalıtsal	hastalık	genleri	anne	ve	babalarından	yani	atalarından	gelir.	Kalıtsal	hastalık	geni	taşıyan	

kişinin	yakın	akrabalarında	aynı	hastalık	geninin	bulunma	ihtimali,	akraba	olmayan	kişilere	göre	daha	yüksektir.

 Kalıtsal hastalıklardan korunmak için;

✤ Akraba	evliliği	yapılmamalıdır.

✤ Evlenmeden	önce	gen	testi	yapılmalıdır.

✤ Kalıtsal	hastalıklar	hakkında	toplum	bilgilendirilmelidir.

Albinoluk	derinin	renk	pigmenti	bulundurmama-
sı	ile	oluşan	kalıtsal	bir	hastalıktır.	Akraba	evlili-
ği	ile	oluşan	albino	birey	sayısı,	akraba	olmayan	
kişilerin	evliliği	sonucu	oluşan	birey	sayısının	100	
katıdır.	

44
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ETKİNLİK
1. Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlışlığına karar vererek “x” ile işaretleyiniz. Yanlış olduğunu düşün-

düğünüz cümlelerin altlarına doğrularını yazınız.

                      Doğru   Yanlış

a.  aa	x	aa	çaprazlanmasından	oluşan	tüm	bireylerin	genotipi	aa	şeklinde	olur.	 		          
  
b.  Akraba	evliliği	genetik	hastalık	oluşma	olasılığını	arttırır.	 	 	 	          
 
c.		 Kalıtım	biliminin	diğer	adı	“genetik”tir.	 	 	 	 	 		           

 
d. 	 Çekinik	bir	gen	her	zaman	etkisini	dış	görünüşte	gösterir.	 	 	 	          
 
e. 	 AA,	KK,	CC	gibi	genler	heterozigottur.	 	 	 	 	 	          

f. 	 Bir	canlının	kalıtsal	özelliklerini	belirleyen	gen	yapısına	genotip	denir.	 	         

g. 	 Çekinik	karakterlerin	canlıda	etkisini	göstermesi	için	homozigot	olması	gerekir.	          

h. 	 Bezelyede	sarı	tohum,	yeşil	tohuma	baskındır.	 	 	 	 	          

ı. 	 Mendel,	çalışmalarında	bezelye	bitkisini	kullanmıştır.	 	 	 	          

j. 	 Bir	ailede	kız	çocuk	oluşma	ihtimali	%50’dir.	 	 	 	 	          

k. 	 Saç	rengi	kalıtsal	karakterlere	örnektir.	 	 	 	 	 	          

l. 	 Kan	grubu	genlerle	aktarılan	özelliktir.	 	 	 	 	 	          

2. Aşağıdaki çaprazlamalardan elde edilecek bireylerin genotiplerini boşluklara yazınız.

 
c. A a a axb. A a A axa. A A A ax

 

 

3. Aşağıdaki özelliklerden kalıtsal olanları belirtiniz.

    Özellikler

a.	 Dil	yuvarlama	 ............................................	

b. Kilo	 	 ............................................	

c.	 Kan	Grubu	 ............................................	

d.	 Solaklık	 ............................................	
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YAZILI 
ÇALIŞMASI
1. 

A a b b

Heterozigot

Homozigot
Bask›n 

gen

Çekinik
gen

 Yukarıdaki hücrede belirtilen terimlerin ta-
nımlarını yazınız.

2. 

 Genetiğin temellerini oluşturan Mendel’in be-
zelyelerle çalışmasının nedenlerini belirtiniz.

3. Aşağıdaki çaprazlamaları yaparak fenotipi bas-
kın ve çekinik olanların yüzdelerini belirtiniz.

 

a. AaxAa

b. AAxAa

c. Aaxaa

4. İki farklı karakterin çaprazlanması sonucu %75 
mor çiçekli, %25 beyaz çiçekli bezelyeler oluş-
tuğuna göre çaprazlanan bezelyelerin genotip-
lerini belirleyiniz.

	 (Mor	çiçek,	beyaz	çiçeğe	baskındır)

5. Akraba evlilikleri sonucu oluşma ihtimali yük-
sek olan hastalıklara 3 örnek veriniz.

6. Saç rengi bakımından genotipi kk olan bir bi-
reyin anne ve babasının genotiplerini belirleyin.

 Anne:

 Baba:
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DNA VE GENETİK KOD - 4 KONU 
TESTİ

1. 

Çaprazlama

Melez
Sar›
(Aa)

2

2

Genotip 
çefliti

Fenotip
çefliti

Melez
Sar›
(Aa)

Melez
Sar›
(Aa)

Saf döl
Sar›
(AA)

  

 Tabloda verilen ▲ ve ★ yerlerine aşağıdakiler-
den hangisi yazılmalıdır?

    ▲               ★                  

	 A)	 	 2	 	 2

	 B)	 	 1	 	 1

	 C)	 	 3	 	 1

	 D)	 	 3	 	 2

2.

Bütün sülale akraba evliliği 
yapmış ve bir sorun yok. 
Bana niye izin vermiyor-
sunuz?

Sen şanslıydın sağlıklı doğ-
dun ama bundan sonraki 
süreç farklı olabiliyor. Onun 
için akraba evliliği yapma-
malısın.

 

Yukarıda	anne	ve	kız	arasında	geçen	bir	diyalog	
verilmiştir.

 Buna göre anne özellikle hangi hususa dikkat 
çekmek istiyor?

	 A)	 Şu	 ana	 kadar	 hastalık	 olmamışsa	 bundan	
sonra	da	oluşmayacağına.

	 B)	 Akraba	evliliğinde	herhangi	bir	risk	olmadığına

	 C)	 Şu	 ana	 kadar	 hastalık	 olmamışsa	 bundan	
sonra	kesinlikle	oluşacağına.

	 D)	 Bazı	 hastalıkların	 her	 zaman	 çıkmadığına,	
sonradan	da	çıkabileceğine.

3. Yangın	sonucu	ormanları	azalan	bir	bölgede	hızla	
ağaçlandırma	çalışması	yapılacaktır.	Bir	araştır-
macı	bu	konuyla	ilgili	olarak	aşağıdaki	hipotezi	
savunmaktadır.

 Hipotez: Hızlı	 büyüyen	 baskın	 AA	genotipli	 K	 
	 	 türü	ağaç,	yangın	bölgesindeki	yavafl

	 			 	 	 büyüyen	çekinik	aa	genotipli	K	türü		
	 	 ağaç	ile	çaprazlanırsa,	hızlı	büyüyen

	 	 		 	 	 ağaç	elde	edilir.

 Bu araştırmacının hipotezi için ne söylenebilir?

	 A)	 Hipotez	 doğrudur	 çünkü	 birinci	 kuşakta	 hızlı	
büyüyen	ağaç	elde	edilir.

	 B)	 Hipotez	 doğrudur	 ancak	 hızlı	 büyüyen	 ağaç	
ikinci	kuşakta	elde	edileceğinden	zaman	alıcı-
dır.

	 C)	 Hipotez	 yanlıştır	 çünkü	 saf	 döller	 arasında	
yapılan	çaprazlamada	hızlı	büyüyen	ağaç	elde	
edilemez.

	 D)	 Hipotez	yanlıştır	çünkü	aynı	tür	bitkiler	arasın-
da	çaprazlama	yapılamaz.

(2009-SBS)

4. Be	zel	ye	ler	de	sa	rı	renk	li	ol	ma	bas	kın,	ye	şil	renk	li	
ol	ma	çe	ki	nik	özel	lik	tir.	

 İki si de sa rı renk li olan be zel ye le rin çap raz lan-
ma sın dan ye şil renk li be zel ye le rin oluş ma sı 
aşa ğı da ki ler den han gi si ile açık la nır?

	 A)		Çap	raz	la	nan	bi	rey	le	rin	me	lez	ol	ma	sı

	 B)	 Çap	raz	la	nan	bi	rey	ler	den	bi	ri	nin	me	lez,	bi	ri	nin	
saf	döl	ol	ma	sı

	 C)	 Çap	raz	la	nan	bi	rey	le	rin	iki	si	nin	de	saf	döl	sa	rı	
renk	li	ol	ma	sı

	 D)	 Çap	raz	la	nan	bi	rey	le	rin	iki	si	nin	de	saf	döl	ye	şil	
renk	li	ol	ma	sı
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5.   

aa

X

AA

Aa

 

 Tavşanlarda verilen çaprazlama örneği ile ilgili olarak aşağıdaki öğrencilerden hangisinin belirttiği yan-
lıştır?

 

Tavflanlarda siyah tüy rengi bask›nd›r.A) B)

Beyaz tüylü tüm tavflanlar homozigottur.
C)

Melez tavflanlar›n hepsi siyah tüylüdür.
D)

Siyah tüylü tavflanlarda çekinik gen asla 
bulunmaz.

 

 

6. Aşağıdaki	görsellerde	mor	çiçekli	bezelye	ile	beyaz	çiçekli	bezelyenin	çaprazlanması	gösterilmektedir.

 

P:
(Ebeveyn) X

F1:
(1. nesil bireyler)

M: Mor çiçekli bezelye
m: Beyaz çiçekli bezelye

	 Şekilden	de	anlaşılacağı	üzere,	1.	nesil	bireylerin	yarısı	mor	çiçekli	yarısı	beyaz	çiçekli	olmuştur.

 Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangi seçenekteki yanlıştır?

	 A)	 Mor	çiçekli	ebeveyn	kesinlikle	heterozigot	gen	yapısına	sahiptir.

	 B)	 Oluşan	1.	nesil	bireylerin	yarısının	genotipi	Mm,	diğer	yarısının	genotipi	ise	mm’dir.

	 C)	 Beyaz	çiçekli	ebeveyn	kesinlikle	homozigot		gen	yapısına	sahiptir.

	 D)	 İki	tane	mor	çiçekli	ebeveyn	çaprazlanırsa	1.	nesil	bireylerde	kesinlikle	beyaz	çiçekli	bezelye	oluşur.
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 MUTASYON

 Bir canlının gen yapısının çeşitli etkilerle değişmesine mutasyon denir. Mutasyonlar sonucu DNA diziliminde 
farklılıklar görülür.

A T G C G C T A T G

T A C G C G A T A C

A T G C G C T A T G

T A C G C C A T A C

Yanda normal bir DNA molekülü görülmektedir.

Bu DNA molekülünde ise eşlemede hata görülmektedir.

 

 

 DNA molekülünde meydana gelen her türlü değişik-
lik, farklı genetik özelliklerin oluşmasına sebep olur.

 Radyasyon, bazı kimyasal maddeler, ilaçlar, zehirler 
mutasyona sebep olabilir.

✤ Mutasyonlar hem canlının üreme hücrelerinde hem de vücut hücrelerinde görülebilir. Üreme hücrelerinde gö-
rülen mutasyonlar kalıtsaldır. Nesilden nesile aktarılır. Vücut hücrelerinde görülen mutasyonlar kalıtsal olmayıp 
sadece bireyin yaşamını etkiler.

✤ Renk körlüğü (kırmızı – yeşili ayırt edememe), hemofili (kanın pıhtılaşmaması), albinoluk (renk pigmentlerinin 
oluşmaması) gibi mutasyonlar kalıtsal özellik taşıyıp nesilden nesile aktarılır.

✤ Doğum izleri, gelişme bozukluğu, tavşan dudaklılık gibi özellikler sadece bireyin kendi yaşamını etkiler.

✤ Mutasyonların yararlı ve zararlı olanları vardır. Örneğin; mutasyon sonucu bitkinin büyüklüğü ya da tohumları-
nın sayısında artış olabilir. Bu ürün verimini arttırdığı için yararlıdır.


